
Gelimiteerde 
oplage

SARIS Aanhangers 
SARIS JUBILEUM TOPPERS  

Prijsoverzicht 2019

€ 5158,-
incl. BTW*

De SARIS 3-zijdige kipper vervoert alles met gemak 

en maakt het in- en uitladen kinderspel.

	 	TÜV-gecertificeerd	ladingzekering	systeem,	 
met bindpunten geintegreerd in v-groef
	 	Sterk,	opklapbaar	neuswiel

PKL 40 E

SARIS 
3-zijdige kipper

Prijsoverzicht 2019

van	€	5484,93

voor

* Vanaf 1 maart 2019 zolang de voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn inclusief BTW.

Disclaimer: SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de 
informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. De afbeelding kan 
afwijken van de werkelijkheid.

NL-BE

Afmetingen L x B 330 x 184 cm

Totaalgewicht 3500 kg

Eigen	gewicht 985 kg

Laadvermogen 2515 kg



Afmetingen L x B
406 x 204 cm

Totaalgewicht
2700 kg

Eigen	gewicht
640 kg

Laadvermogen
2060 kg

Afmetingen L x B

306 x 170 cm

Totaalgewicht
2700 kg

Eigen	gewicht
730 kg

Laadvermogen

1970 kg

PK Compact 20
Afmetingen L x B

270 x 150 cm

Totaalgewicht
2000 kg

Eigen	gewicht
560 kg

Laadvermogen

1440 kg

PL2027

incl. BTW*voor

incl. BTW*€ 3078,-

€ 2947,-SARIS 
Kipper + Plateau

PK 30

€ 3849,- incl. BTW*

van	€	3149,63

voor
van	€	3300,88

voor
van	€	4103,11

* Vanaf 1 maart 2019 zolang de voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn inclusief BTW.

Disclaimer: SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de 
informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. De afbeelding kan 
afwijken van de werkelijkheid.

Gelimiteerde 
oplage



SARIS Aanhangers 
SARIS JUBILEUM TOPPERS  

Prijsoverzicht 2019

Afmetingen L x B
270 x 150 cm 

Totaalgewicht
2000 kg

Eigen	gewicht
420 kg

Laadvermogen
1580 kg

Afmetingen L x B

330 x 170 cm

Totaalgewicht
2700 kg

Eigen	gewicht
530 kg

Laadvermogen

2170 kg

PM Compact 1720
Afmetingen L x B

306 x 170 cm

Totaalgewicht
2000 kg

Eigen	gewicht
490 kg

Laadvermogen

1510 kg

€ 2644,-

PS1520

€ 2225,-

€ 2475,-

SARIS 
Plateau

PM1727

incl. BTW*

incl. BTW*

incl. BTW*

voor
van	€	2844,71

voor
van	€	2372,81

voor
van	€	2623,28

* Vanaf 1 maart 2019 zolang de voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn inclusief BTW.

Disclaimer: SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de 
informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. De afbeelding kan 
afwijken van de werkelijkheid.

Gelimiteerde 
oplage



SARIS Aanhangers 
SARIS JUBILEUM TOPPERS  

Prijsoverzicht 2019

incl. BTW*

SARIS McAlu Pro 
BT75 

Prijsoverzicht 2019

voor
incl. BTW*

incl. BTW*

Maak	uw	aanhanger	compleet:

120 cm

Gelimiteerde 
oplage

Inclusief jubileum huif

voor

€ 924,-
van	€	1003,09

Anti-diefstal slot 
& neuswiel 

van  
€	66,55

Hoogrek 

van 
€	59,25

van	€	1353,99

€ 44,90

€ 49,90
voor

* Vanaf 1 maart 2019 zolang de voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn inclusief BTW.

Disclaimer: SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan 
te bieden. Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de 
informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. SARIS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. De afbeelding kan 
afwijken van de werkelijkheid.

Afmetingen L x B 205 x 113 cm

Totaalgewicht 750 kg

Eigen	gewicht 155 kg

Laadvermogen 595 kg

incl. BTW*voor € 1125,-


