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CAR HAULER
Kwaliteit binnen handbereik

De Car Hauler is representatief voor het merk Brian James Trailers. Licht, laag en te combineren met al uw 
gewenste opties.

De keuze in laadvloer lengte is de 4.0m of de 4.9m variant. De laadvloer is standaard 2.0m breed en de trailer is 
verkrijgbaar op 12 of 13 inch wielen. De Car Hauler is mogelijk om hydraulisch kantelbaar te maken. Een optie die 
we nog niet eerder hebben gezien bij een lage en compacte trailer als deze. De trailer is standaard voorzien van 
LED verlichting en makkelijk te gebruiken oprijplaten.

Door het lage eigen gewicht en de duurzame materialen blijft er een hoog laadvermogen over.

l Hoge grip rijplaten 
Grip in combinatie met laag profiel en een lengte van 1,7m 
maakt het laden van auto's eenvoudig. Een innovatieve oplossing 
voor het opbergen van de rijplaten zorgt voor gemak bij de 
benodigde handelingen.



¢  Optionele 
wielspanbanden

l Ideale oprijhoek  
Zoals hiernaast te zien is zorgt het hydraulisch 
kantelbare systeem in combinatie met oprijplaten 
voor de ideale oprijhoek

¢ Hydraulisch kantelbaar
Zorgt voor een betere oprijhoek.

¢ Aanrijdblokkering  
Volledig verstelbaar naar 

gewenste positie.

l LED verlichting 
Erg duurzaam en 
effectief tegelijk.

Standaard.        Opties tegen meerprijs.¢l   
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Centrale vloer gemonteerd in 
het midden zorgt voor veiligheid 
en beschermt de onderzijde van 
vervoerde voertuigen.

OPTIONEEL

Handlier

50mm bal koppeling Robuust neuswiel

OPTIONEEL

STANDAARD

Aluminium wielen
Verkrijgbaar in 12 inch antraciet afgedraaid 
zoals op de foto of in dezelfde style maar dan 
grijs (Antraciet afgebeeld)

Reservewiel

OPTIONEEL

OPTIONEEL



SPECIFICATIES EN OPTIES

BESTELNUMMER 145-1210 145-1211 145-3210 145-3211

CAPACITEIT

Bruto draag vermogen kg 2,600 2,600 2,600 2,600

Laad vermogen kg 2,069 2,069 2,031 2,031

Ledig gewicht kg 531 531 569 569

AFMETINGEN

Laadvloer lengte m 4.00 4.00 4.90 4.90

Laadvloer breedte m 2.00 2.00 2.00 2.00

Totale breedte m 2.44 2.44 2.44 2.44

Totale lengte m 5.58 5.58 6.48 6.48

Laadvloer hoogte m 0.43 0.43 0.43 0.43

Koppeling hoogte (beladen, hart van de kogel gemeten) m 0.47 0.47 0.47 0.47

ONDERSTEL

Assen 2 2 2 2

Wielen/banden maat 12” (155/70) 13” (165 R13) 12” (155/70) 13” (165 R13)

Onderhouds arme lagers l l l l

VERLICHTING

12V LED verlichting - rondom (behalve mist en achteruitrijverlichting) l l l l

Upgrade de standaard LED unit naar Roundpoint halogeen ¢ ¢ ¢ ¢

Upgrade de standaard LED unit naar Roundpoint LED ¢ ¢ ¢ ¢

ACCESSOIRES

Handlier ¢ ¢ ¢ ¢

Hoge kwaliteit bandenrek ¢ ¢ ¢ ¢

Aanrijdblokkering ¢ ¢ ¢ ¢

Centrale vloer ¢ ¢ ¢ ¢

LADING, WIELEN EN BEVEILIGING

Reservewiel ¢ ¢ ¢ ¢

Hydraulisch kantelbaar ¢ ¢ ¢ ¢

Aluminium wielen - lichtgewicht (Antraciet afgedraaid of silver) ¢ — ¢ —

Steunpoten ¢ ¢ ¢ ¢

Set van 4 wielspanbanden ¢ ¢ ¢ ¢

Set van 4 'heavy duty' wielspanbanden ¢ ¢ ¢ ¢

EXTERIEUR

Gekleurde body panelen - "Jet black" l l l l

GARANTIE

5 jaar verlengde chassis garantie l l l l

Standaard.        Opties tegen meerprijs.¢l   Alle vermelde aanhangergewichten zijn bij benadering en zijn gebaseerd op een aanhangwagen zonder optionele extra’s.
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Standaarden

CAR HAULER
KWALITEIT BINNEN
HANDBEREIK

5 JAAR 
CHASSIS
GARANTIE

KWALITEIT

Brian James Trailers is fabrikant van toonaangevende trailers, sinds 1979. Bij aankoop van een Brian James Trailer 
kun je er absoluut zeker van zijn dat het is ontworpen en gebouwd naar de hoogst mogelijke normen. Onze 
ingenieurs combineren top-kwaliteit vakmanschap met de beste materialen voor een hoogwaardige prestatie. 
Licht maar sterk, zijn onze trailers gemaakt om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren.

5 Jaar Chassis Garantie

De Brian James Trailer wordt geleverd inclusief een niet overdraagbare chassis 
garantie van 5 jaar. Ingaande vanaf de eerste registratiedatum.

Deze garantie is van toepassing bij normaal gebruik van de trailer zonder 
overbelasting en waarvoor de trailer is gefabriceerd.

Iedere claim wordt in overleg met BJT UK en onder auspiciën van de dealer 
afgehandeld. Andere gegalvaniseerde componenten kunnen bij reparatie 
aangetast worden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

BJT is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten in geval van een garantie 
afwikkeling.

Aanspraak op garantie is alleen van toepassing indien de trailer 
correct is onderhouden door een erkend aanhangwagenbedrijf en de 
onderhoudswerkzaamheden correct en volldeig zijn nageleefd.
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ATTENTIE

Specificaties en uitvoering kunnen afwijken.
Fotos en illustraties zijn informatief en kunnen 
zonder overleg gewijzigd worden.

www.brianjames-europe.com

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Brian James Europe
Pop Dijkemaweg 35 B
9731 BB Groningen, NL

T  +31 (0)50 54 101 54
Brian James producten zijn verkrijgbaar via een landelijk dealernetwerk.
Voor meer informatie bel, of bezoek onze website.

www.brianjames-europe.com


