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VOUWBAAR EN AFZAKBAAR
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VOUW- en
AFZAKBAAR  
De INNOVATIEVE, NIEUWE,
Super COMFORTABELE &
COOLE
Motortrailer
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Onze pluspunten die overtuigen

De motorfiets voorwielsteun wordt standaard meegeleverd!
Verlagings- en hefmechanisme, slim ontworpen zodat u uw motorfiets
comfortabel, veilig en ALLEEN kunt laden en lossen.
  

 
  Vouwbaar en ruimtebesparend, verticaal te stallen op een plek van slechts: 

Breed: 185 cm x Diep : 83 cm (67 cm zonder standaard) x Hoog: 159cm. 
Vouwmechanisme ZONDER gereedschap, razendsnel.

  Verplaatsbaar, ook in opgevouwen stand.
Absoluut perfecte rijeigenschappen.  

  Hoogwardige productie: duurzaam, gelast frame met dubbellaags
poedercoating. Standaard kleuren: oranje of zwart - optioneel tegen
meerprijs elke RAL-kleur of thermische zinklaag mogelijk. 

  Geproduceerd in Frankrijk, Europese goedkeuring. 
Naast autorijbewijs B geen apart aanhangwagenrijbewijs nodig.  

Technische Eigenschappen

Laadvermogen : 331 kg of 431 kg
Totaalgewicht: 500 kg of 600 kg  
Leeggewicht: 160 kg 

  Bandenmaat : 155/70R13 - 13” stalen velgen (Alu velgen optioneel) 
Frame : stalen buisframe gelast en dubbel gepoedercoat 

  COC Europa (Certificaat van conformiteit) 

Voor motorfietsen met een wielbasis tot 1.700 mm

Afmetingen (Rijklaar)
Totale lengte : 3,095 m  

 Breedte : 1,85 m
 Bruikbare lengte : 2,00 m
 Bruikbare breedte : 1,00 m

Afmetingen (Opgeborgen)
  Breedte : 1,85 m

Diepte : 0,83 m (0,67 m zonder standaard)  
  Hoogte : 1,59 m

AFZAKBAAR                     : Handig, snel, veilig, gemakkelijk & cool. U
kunt uw motorfiets helemaal ALLEEN op uw aanhanger
laden en lossen. 
                     : Met weinig moeite, en ZONDER gereedschap
vouwt u uw aanhanger in een handomdraai op, en bergt
u deze ruimtebesparend verticaal op. 

VOUWBAAR

Motortrailer
Afzak- en vouwbaar
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Afzak-
en vouwbaar !

Onze pluspunten die overtuigen

TRANSPORTER VOOR MOTORFIETSEN

Afzak- en vouwbaar, laadvermogen 506 kg, GVW 750 kg, alleen B-rijbewijs

Zak en hefmechanisme eenvoudig te bedienen. Dit maakt het mogelijk
eenvoudig, gemakkelijk, handig en veilig te laden en te lossen.
  

  Opvouwbaar: bespaart ruimte, kan verticaal worden opgeborgen in de garage,
of op de camping, op een oppervlakte van: 

 (B: 2.280 mm - D: 1.285 mm - H: 1.660 mm).
Snel en zonder gereedschap op te vouwen in minder dan een minuut.  

  Verplaatsbaar: ook opgevouwen gemakkelijk te verplaatsen om hem precies
een parkeerplaats in te rijden.

  Hoogwaardige fabricage: duurzaam, gelast frame met poedercoating in
standaardkleuren, naar keuze oranje of zwart.  

  Geproduceerd in Frankrijk.
Europese goedkeuring zodat u uw motoren, quads en andere zaken veilig
en zorgeloos overal naar toe kunt vervoeren
  

Naast het autorijbewijs geen aanhangwagenrijbewijs nodig (GVW 750 kg)  

Technische Eigenschappen

Laadvermogen : 506 kg
  Toegestaan totaalgewicht (GVW) : 750 kg

Leeggewicht : 244 kg (zonder reservewiel) 
Wielen : Stalen velgen 13”, banden 155/80R13 (Alu velgen optioneel)  
Frame : robuuste stalen buis en verstevigingsdelen gelast  

Afmetingen

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
Lengte : 3.280 mm - Breedte : 2.280 mm  

  Bruikbaar laadoppervlak : L. 2.350 mm x B. 1.370 mm       

COCHET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Alle afmetingen en gewichten zijn
bij benadering. Afbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen en kunnen optionele accessoires bevatten die
niet tot de standaard uitrusting behoren. Producten zijn onderhevig aan voortdurende technische
veranderingen. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. 

AFZAKBAAR                      : Heel ontspannen, gemakkelijk, snel en veilig...
gaat het op- en afladen van uw MOTORFIETSEN, maar ook
uw Quad, grasmaaimachine, pallets en nog veel meer...
en dat helemaal ALLEEN!
VOUWBAAR                      : U kunt deze aanhanger verticaal stallen om
ruimte te besparen 
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ACCESSOIRES

Demo Video :  www.anhaenger-cochet.de

COVER

Reservewiel met houder Disselslot

MP3 voorwiel houder
(i.p.v. de motorwielsteun)

ALU velgen

Sjorbanden

Motor



ACCESSOIRES

  

  

  

Fietsen 
Drager
Pluspunten :

Uitgevonden om alle fietsmodellen te vervoeren. 
Zelfs e-mountainbikes kunnen probleemloos worden
vastgemaakt.

 

Een zeer rigide concept om te voorkomen dat de fietsen
gaan schuiven tijdens transport.

 

Gelede montagearm, voor bevestiging aan het frame,
zodat deze zich aanpast aan alle fietsmodellen.
  

Universeel gordelsysteem voor alle fietsmodellen: een
gordel voor elke velg en één voor het frame. 
Vind de perfecte positie voor uw fietsen met de
verstelbare fietssteunen. 
Belemmert NIET bij het vastmaken van de spanbanden
van de motorfiets .
Geen demontage nodig om de UNO-aanhanger
op te vouwen.
  



“Le Gué Ory” - 15, rue des Forgerons
72130 Sougé-le-Ganelon - France
Tél. : +33 2 43 97 30 07 - +33 607 77 09 09
Fax : +33 2 43 33 79 17
contact@cochetsa.com

www.anhaenger-cochet.de

Uw COCHET dealer :

Carlsonstraat 19
8263 CA Kampen - Nederland
Tel: +31 38 33 228 33
info@aanhangcars.nl

www.aanhangcars.nl


