SARIS
King

De aanhangwagen voor
alle klussen rond het huis

De juiste
aanhangwagen
voor elke thuisklus
De SARIS King is verkrijgbaar in twee slimme
uitvoeringen: King en de King XL. Welke van
de twee je ook kiest, in beide gevallen heb je
een veilige alleskunner die werkt voor jou. Door
het uitneembare achterbord en de duurzame
antislipvloer is de aanhangwagen eenvoudig
schoon te houden. En doordat de SARIS King
standaard kippend is uitgevoerd, is deze nu
nog makkelijker te lossen. Precies de juiste
aanhangwagen om elke thuisklus te klaren. Maak
je SARIS King nóg completer met een van de
vele opties en accessoires. De SARIS King is een
bijzonder veelzijdige aanhangwagen. Altijd klaar
voor de volgende klus of een ritje naar de camping!

Dit maakt de SARIS King
uniek:
Geprofileerde borden voor extra sterkte
Extra sterke bodem door doorlopende dissel
Optimaal laadvermogen door laag eigen gewicht
Opgebouwd uit hoogwaardige materialen
Perfecte balans tussen formaat en volume
Multifuncioneel door de vele accessoires
Standaard kippend

SARIS King XL 75
Met huif
* Zie www.saris.net voor de actievoorwaarden.
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De SARIS King
is standaard uitgerust met:
1

Kippend

2

Bindpunten

3

Geborgde spansluitingen

4

30 cm hoge stalen bordwanden

5

Uitneembaar achterbord

6

Volledig ondersteunde vloer
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Watervaste antislip vloerplaat van Fins berkenhout
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Kies de SARIS King
die bij je past!
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SARIS King XL 75
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Technische gegevens

King 75

King XL 75

Lengte (A) (cm)

206

226

Breedte (B) (cm)

114

126

Hoogte bordwand (C) (cm)

30

30

Laadvloerhoogte (D) (cm)

50

50

Totale lengte (E) (cm)

303

323

Totale breedte (F) (cm)

156

168

Totaalgewicht (kg)*

750

750

Eigengewicht (kg)

120

130

Laadvermogen (kg)

630

620

Bandenmaat (inch)

13

13

Enkel- / Tandemas

Enkel

Enkel

T-dissel of V-dissel

T

T

Geremd / Ongeremd

Ongeremd

Ongeremd

Kippend

Standaard

Standaard

* Tevens af te waarderen naar een lager totaalgewicht.

Accessoires*
1

Vlakzeil blauw / lichtgrijs

2

Huif blauw / lichtgrijs

3

Aanhangwagennet (grote mazen)

4

Spanbanden (2 stuks)

5

Reservewiel incl. steun

6

Kruiwagen versterkingsplaat

7

Neuswiel incl. steun

8

Uitzetsteunen (set)

9

Anti-diefstal slot

10

Anti-diefstal slot King

4

6

Zelf je aanhangwagen samenstellen?
Ga naar www.saris.net

* Accessoires worden los/ongemonteerd meegeleverd en voor zijn meerdere modellen beschikbaar. Vraag je
dealer naar de mogelijkheden.
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Hoe jouw aanhangwagen in perfecte conditie blijft?
Lees meer over onze Service & Garantie
op www.saris.net

Commitment

Cooperation

Craftsmanship

Het complete productieproces van
onze aanhangwagens staat in het
teken van commitment. Wij werken
continu aan de verbetering van onze
aanhangwagens op basis van ervaring,
expertise en vakmanschap. Betrouwbare producten door een betrouwbaar
bedrijf. Dat zit al meer dan 60 jaar in
onze cultuur en leidt tot topkwaliteit
en heldere afspraken met klanten en
leveranciers.

SARIS bouwt aanhangwagens en werkt
aan duurzame relaties met leveranciers,
dealers en eindgebruikers. We hebben
vertrouwen in en luisteren naar onze
relaties. Door die samenwerking ontstaan
innovatieve producten waarmee we onze
partners ondersteunen om succesvol te
zijn. Klanten en dealers staan centraal
bij SARIS en kunnen altijd rekenen op de
beste service en kwaliteit.

SARIS aanhangwagens worden gemaakt
dóór vakmensen vóór vakmensen. De
basis is een goed doordacht design met
een scherp oog voor detail en vormgeving. We gebruiken alleen de beste
materialen en maken kwaliteitsproducten
volgens gecertificeerde processen.
Een SARIS aanhangwagen is gebouwd
om voor jou bergen te verzetten.

Toewijding

Samenwerking

Vakmanschap

Jouw SARIS dealer:

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 02-04-2019.
Afbeeldingen kunnen opties en accessoires bevatten.

Works for you

