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Grotere gedeelde 
toegangsdeuren aan beide 
kanten

NIEUW ALS STANDAARD

Donkere striping over de 
volledige zijkant bij een witte 
trailer

NIEUW ALS STANDAARD



  

CTEK Accuspanning indicator voorzien 
van bleutooth app.

CTEK Acculader

Gewijzigd voorfront
De voorneus van polyester is korter 
geworden waardoor de sandwich panelen 
aan de zijkant langer zijn.
De vormgeving is hetzelfde gebleven

Elektrisch hydraulisch 
kantelbaar

Twee gescheiden opbergkisten 
in de vloer. Aluminium deksels 
optioneel te verkrijgen

Opbergvakken voorin de 
vloer gemonteerd.
Aluminium deksel als optie 
te verkrijgen

NIEUW (OPTIE)

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW ALS STANDAARD

RACE TRANSPORTER 6
TOONAANGEVEND 
GESLOTEN TRANSPORT

Met de keuze uit twee breedtes, twee hoogtes en drie laadvloerlengtes biedt  de Race Transporter 6 een ruime keuze voor 
het transport van zowel brede, lage als hoge auto’s.
Extra opberg- en werkruimte maken de trailer uitermate geschikt voor professionele gebruikers en race teams.

Buiten de uitgebreide standaard uitrusting is de trailer naar wens uit te breiden met vele comfortabele en praktische opties.

De Race Transporter 6 heeft een volledig vlakke vloer zonder obstakels voorzien van 3 assen ,afgemonteerd met lage 10 
inch banden en wielen om een lage laadvloer te verkrijgen.
Laadvloer lengte 6.50 mtr. is voorzien van de lage 13 inch banden en wielen.

Standaard uitgerust met volledige LED verlichting rondom en aan de binnenzijde voorzien van 3 LED lampen.
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Compacte deuren aan de 
achterzijde om ook hier het 
voertuig goed vast te kunnen 
zetten

Radiografiche bediening bediend 
door app voor het kantelen

Zwarte deur rubbers voor zowel de 
witte als zwarte opbouw

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW (OPTIE)



Stalen wielen aan de onderzijde 
achter gemonteerd

Stekkerdoos om de lier te bedienen 
ingebouwd in het achterportaal

Werklampen in het achterportaal 
gemonteerd die gaan branden bij 
openen van de laadklep indien de 
verlichting is ingeschakeld

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW ALS STANDAARD

NIEUW (OPTIE)

NIEUW (OPTIE)

UITRUSTING OPBOUW OPTIES

Race Transporter 6 in het wit voorzien van donkere striping

Race Transporter 6 optioneel in het zwart te verkrijgen en optioneel antraciet velgen

Antraciet diamond cut 10 
inch aluminium velgen.
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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 en vakmanschap met de beste materialen en eersteklas 
presentatie. Onze trailers zijn licht en sterk. Gemaakt om veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid te 
garanderen.

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.

5 JAAR 
CHASSIS
GARANTIE

RACE TRANSPORTER
GRENSVERLEGGEND
TRANSPORT
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RACE TRANSPORTER 6
STANDAARDUITRUSTING

MODEL RACE TRANSPORTER 6

BUITENLENGTE mtr. A 5.50 6.00 6.50

DRAAGVERMOGEN

Bruto draagvermogen kg 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Laadvermogen kg 2,210 2,190 2,120 2,100 2,000 2,020

Ledig gewicht kg 1,290 1,310 1,380 1,400 1,500 1,480

AFMETINGEN

Laadvloerbreedte mtr. B 2.13 2.35 2.13 2.35 2.35 2.35

Totale lengte mtr. C 7.14 7.14 7.64 7.64 7.64 8.15

Doorrijhoogte m 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

Binnenhoogte m E 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99

Totale buitenhoogte m F 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.67

Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand mtr. 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45

BEDIENING

Elektrisch Hydraulisch kantelbaar voorzien van accu spanning indicator l l l l l l

Elektrische lier + accu aan boord l l l l l l

Koppelingsslot geïntegreerd l l l l l l

Transparant dak l l l l l l

UITRUSTING

Donkere striping (Niet verkrijgbaar op zwarte buitenzijde) l l l l l l

ONDERSTEL

Wielmaat 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 13” (195/55)

Aantal assen 3 3 3 3 3 3

Elektrische lier + accu aan boord l l l l l l

Robuust neuswiel l l l l l l

DEUREN

Zijdeuren Zijdeur L + R 1/3 + 2/3 Zijdeur L + R 1/3 + 2/3 Zijdeur L + R 1/3 + 2/3 Zijdeur L + R 1/3 + 2/3 Zijdeur L + R 1/3 + 2/3 Zijdeur L + R 1/3 + 2/3

Voorste en achterste toegangsdeuren l l l l l l

Achterklep bekleed met kunststof paneel en afgewerkt met aluminium l l l l l l

GARANTIE

5 Jaar chassis garantie l l l l l l

PRODUCTEN

Bestelnummer 386-2010 386-2030 386-2020 386-2040 386-2050 Hi-Line* 386-2060

l Standaard.   ¢ Optie tegen meerprijs.  — Niet leverbaar. 



l Standaard.   ¢ Optie tegen meerprijs.  — Niet leverbaar. 

RACE TRANSPORTER 6
OPTIES.

OPTIES – VOORZIENING en OPBERG MOGELIJKHEDEN
MODEL RACE TRANSPORTER 6

Modellen Standaard 
modellen

Hi-Line
modellen

UITRUSTING

LED verlichting l l

LED achteruitrijlampen aan de zijkant ingebouwd ¢ l

LED verlichting boven achterklep tijdens het laden- gaan automatisch aan wanneer de verlichting van het voertuig aan staat en de achterklep geopend word ¢ l

Aluminium velgen  –  (Stijl B2 Silver kleurig) 10” + anti diefstal wielbouten en stalen reserve wiel* ¢ —

Aluminium velgen  –  (Stijl B2 Silver kleurig) 10” + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel* ¢ l

Aluminium velgen  –  (Stijl B2 Antraciet, diamond cut) 10” + anti diefstal wielbouten en stalen reserve wiel* ¢ —

Aluminium velgen  –  (Stijl B2 Antraciet, diamond cut) 10” + anti diefstal wielbouten en aluminium reserve wiel (in plaats van Silver kleurige velgen)* ¢ l

Aluminium velgen  –  (Stijl B1 Silver kleurig) 13” + anti diefstal wielbouten en stalen reserve wiel. Alleen model 386-260 ¢ —

2e reserve wiel - staal ¢ ¢

2e reserve wiel - aluminium (Silver) ¢ ¢

2e reserve wiel - aluminium (Antraciet, diamond cut) ¢ ¢

Wielmomentsleutel incl. 19mm dop + digitale bandenspanningsmeter ¢ ¢

Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren. ¢ ¢

Zwarte buitenzijde- Gel coat Polyester voorfront en dak - Zijwanden van zwarte sandwich panelen ¢ ¢

BINNENZIJDE

LED binnenlampen 3 X l l

LED interieur verlichting ¢ l

Handwas unit met warm water opslag ¢ l

Papieren handdoek dispenser ¢ l

*Model 386-2060 niet beschikbaar in 6,5m lengte
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RACE TRANSPORTER 6
OPTIES.

OPTIES – VOORZIENING en OPBERG MOGELIJKHEDEN
MODEL RACE TRANSPORTER 6

Modellen Standaard 
modellen

Hi-Line
modellen

OPBOUW

Nuttige extra binnenhoogte van 220 mm (niet beschikbaar op modellen met een breedte van 2,13 meter) ¢ ¢

VOORZIENING

Afstandbestuurbare elektrische kantel functie door middel van een App ¢ ¢

Bluetooth accu indicator ¢ ¢

Accu lader ¢ ¢

Aanrijdblokkering met snelsluiting laag model 55mm l l

Aanrijdblokkering met snelsluiting robuust hoger model ( rood ) ¢ l

Set van 4 professionele wielspanbanden – 3,000 DaN l l

Extra lier afstandsbediening gemonteerd aan de achterkant van de trailer l l

Radiografische lier bediening ¢ l

Hulprijplaten (set) ¢ ¢

Hulprijplaten extra lang & scharnierbaar (set) ¢ ¢

Mover 4 wiel-aangedreven + radiografische bediening ¢ ¢

OPBERG MOGELIJKHEDEN

Opbergunit aan de voorzijde  – premium ¢ l

Aluminium opbergkist in de voorzijde 2 X l l

Gegalvaniseerd opbergunit 2 X – centraal gemonteerd in de vloer l l

Aluminium deksel ondersteund door gasveer t.b.v voorzijde kist 2 X ¢ l

Aluminium deksel ondersteund door gasveer t.b.v centrale kist 2 X ¢ l

Bandenrek hoog model ¢ l

Werk bank (alleen mogelijk bij aanschaf van een bandenrek) ¢ l

Bankschroef  (alleen mogelijk bij aanschaf van een bandenrek) ¢ ¢

Set aluminium spuitbus zijrekjes Links + Rechts ¢ l

l Standaard.   ¢ Optie tegen meerprijs.  — Niet leverbaar. 





Connected to you»

Händlerinformation

INTERNATIONAL TRADE
2018
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Dealer informatie.

Edition RTRANS2019NL_Q2_1

Brian James Europe
Pop Dijkemaweg 35 A
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

ATTENTIE

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

www.brianjames-europe.com
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