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COMPACTE MACHINE TRANSPORTER
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ECO PLANT
Compacte machine transporter

Beschikt over een versterkte laadvloer met schuine achterkant voor een 
ideale oprijhoek. Verhoogde zijkant en geperforeerde oprijplaten als 
standaard. De Eco Plant biedt u de mogelijkheid de mogelijkheid om 
verscheidene compacte machines te vervoeren.

Sterk en veelzijdig, de Eco Plant levert hoge kwaliteit en  
toegevoegd waarde aan uw bedrijf.

l Groot draagvermogen 
Door een licht maar krachtig chassis bied de trailer 

de mogelijkheid om een breed assortiment aan 
compacte machines te vervoeren.

¢ Aanrijdblokkering
Gemaakt om in combinatie met spanbanden de 
machine op de juiste manier vast te zetten.

l Robuust neuswiel  
Voorzien van anti-vibratie grendel.



l Standard.   ¢ Optional at extra cost.

¢ Graafbaksteun 

l Ideale oprijhoek  
De Eco Plant is voorzien van een 
schuin aflopende laadvloer die het 
in combinatie met de oprijplaten 
mogelijk maakt om makkelijk 
machines te kunnen laden.

l LED verlichting  
Veilig en duurzaam.

¢ Handlier
Voorzien van automatische rem en afneembare 
handgreep voor de vrijloop van de lierkabel.

¢ 'Super-Grip' Geprofileerde panelen
Bevordert grip bij het lossen en laden 
van machines (x4).

l 5 jaar chassisgarantie 
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.

5 JAAR 
CHASSIS
GARANTIE



SPECIFICATIE & UITRUSTING
BESTELNUMMER 515-1122 515-2222

CAPACITEIT

Bruto draag vermogen kg 2,600 2,600

Laad vermogen kg 2,183 2,139

Ledig gewicht kg 417 461

AFMETINGEN

Laadvloer lengte m 2.30 2.50

Laadvloer breedte m 1.10 1.50

Totale breedte m 1.58 1.98

Totale lengte m 4.28 4.48

Laadvloer hoogte m 0.39 0.39

Koppeling hoogte (beladen, hart van de kogel gemeten) m 0.45 0.45

ONDERSTEL

Assen 2 2

Wielen/banden maat 13” (165 6pr) 13” (165 6pr)

Onderhouds arme lagers l l

Reserve wiel l l

Robuust neuswiel l l

VERLICHTING

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

ACCESSOIRES

Graafbaksteun ¢ ¢

Aanrijdblokkering ¢ ¢

Handlier ¢ ¢

LAADVLOER & BEVEILIGING

Vastzet ogen 18 18

Oprijplaten voorzien van steun l l

Geprofileerde grip panelen ¢ ¢

Spanbanden set ¢ ¢

Koppeling voorzien van slot l l

AL-KO 40mm bal koppeling met safety bal ¢ ¢

GARANTIE

5 jaar chassisgarantie l l
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l Standaard   ¢ Optie tegen meerprijs

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

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Alle vermelde aanhangergewichten zijn bij benadering en zijn gebaseerd op een aanhangwagen zonder optionele extra’s.


