
SARIS works for you

Uw SARIS dealer:

KING, gemaakt 
voor jou

Afmetingen (cm) en gewichten (kg)

SPECIFICATIES KINGKING KING XLKING XL

Totaal gewicht 

Laadvermogen 

750 750

630 620

KING
Voor alle klussen 
rond het huis

Eigen gewicht 120 130

Bij SARIS luisteren we naar jou, zodat we weten wat jij nodig hebt. 
De KING aanhanger werkt voor jou voor alle klussen rond het huis: 
tuinafval, overbodige huisraad voor de stort of kleine verhuizingen. 
Deze robuuste 1-assige kiep-aanhangwagen kan elke lading aan. 
Bovendien is hij gemakkelijk te lossen. Je kiept de bak simpel omhoog 
en de lading ligt precies op de plek waar je hem hebben wilt.  

Cooperation
SARIS bouwt aanhangers 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.

Commitment
Het complete productieproces van onze 
aanhangers staat in het teken van 
commitment. Wij werken continue aan 
de verbetering van onze aanhangers op 
basis van ervaring, expertise en vakman-
schap. Betrouwbare producten door een 
betrouwbaar bedrijf.
Dat zit al meer dan 55 jaar in onze cultuur 
en leidt tot topkwaliteit en heldere afspra-
ken met klanten en leveranciers. 

Craftsmanship
SARIS aanhangers 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 
gecertifi ceerde processen. Een SARIS 
aanhanger is gebouwd om voor jou 
bergen te verzetten.
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Voor alle klussen 
rond het huis

Lengte 

Breedte 

Hoogte wanden 

Laadvloerhoogte

206 226

114 126

30 30

50 50

Geremd Nee Nee

T-dissel Ja Ja

Bandenmaat 13” 13”

Bij elke aanhangwagen hoort een boekje met de titel Garantiebepalingen & Onderhoudsvoorschriften.
U dient dit boekje voor het gebruik van de aanhangwagen aandachtig door te nemen.



OPTIONELE ACCESSOIRES

Uitzetsteunen 
voor extra steun 
bij laden en 
lossen

Oprijversterking 
in achterbord, 
geschikt voor het 
oprijden van een 
kruiwagen

Aanhangwagen-
net voor het 
afdekken van uw 
lading

Diefstalslot 
voor een veilige 
stalling

Reservewiel Neuswiel voor 
gemakkelijker 
manoeuvreren

Huif voor extra 
volume en droog 
transport

Vlakzeil voor 
droog transport

Kies de KING 
die bij jou past

De KING is verkrijgbaar in twee maten; 
KING en de KING XL. Welk van de twee 
je ook kiest, in beide gevallen heb je een 
aanhangwagen die werkt voor jou. 
Door het uitneembare achterbord en de 
duurzame antislipvloer is de ook nog eens 
wagen simpel schoon te houden. 

De KING is er in verschillende, slimme 
uitvoeringen. Compact of wat groter, 
standaard met de mogelijkheid om de 
bak te laten kippen. Precies de juiste 
omvang en kracht om elke thuisklus te 
klaren. Kies voor een huif of vlakzeil 
om je lading droog en veilig te vervoeren. 

Of maak je de KING nóg completer met 
een van de vele andere opties zoals 
bijvoorbeeld de handige oprijhulp voor 
een kruiwagen of een reservewiel. Voor 
welke KING je ook kiest, in alle gevallen 
heb je een veilige alleskunner van SARIS 
om achter je auto te hangen en zaken te 
vervoeren. Geschikt voor vele karweitjes 
die in elk huishouden voorkomen. Een bij-
zonder veelzijdige aanhanger altijd klaar 
voor de volgende klus of een weekje weg 
naar de camping!

STANDAARD MET:

Kippende bak

Handige bindpunten

Geborgde treksluiting

30 cm hoge wanden

Uitneembaar achterbord

Groot laadvermogen


