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Connected to you

CARGO CONNECT
Seadista vastavalt muutuvatele vajadustele.

CARGO CONNECT
Lahendus kauba veoks.

5 AASTAT
ALUSRAAMI
GARANTIID

CarGO Connect on kauba ja sõidukite veohaagiste seas üks paremini kohandatavaid. Suur hulk uusi ja ainulaadseid lahendusi
võimaldavad nõudmise korral täiusliku paindlikkuse tagamiseks rekonfigureerimist. Iga saadaval olev valik on lisatav või eemaldatav igal ajal nii äsjaostetuna, kui ka edaspidi.
Lisaks kohandusvõimelisusele seab CarGO Connect haagiste kvaliteedilie ja rahalisele väärtusele uued standardid.
Tulemusna teevad haagise kere ja üksikosad oma tööd kaua ja hästi tänu oma pikaealisusele.
Aluse pikkust on võimalik valida 4 - 5,5 m vahel, kahes standardlaiuses. Saadaval on erinevad telje ning rehvisuuruste kooslused,
et tagada võimalikult palju lahendusi, sealjuures on saadaval ka uus raskeveorehvi 195/60 R12 valik.
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CONNECT.

 CarGO Connect treilerid on
loodud pikkadeks vahemaadeks
ning raske koorma jaoks. Telgede
ja vedrustuse tehnoloogia on
Euroopa suurima haagisetootja
AL-KO poolt.
Üle 80 aasta kogutud ulatuslike
ettevõttesiseste katsete ja edasiarenduste tulemusel saadud
kogemuse põhjal ei leidu
Saksamaal asuvale AL-KO'le võrdset.

CARGO CONNECT
VAJUTA JA ÜHENDU, igal pool standardomadused
CarGO Connect on hinnatud tegija mitmeotstarbeliste haagiste seas. See tähendab igal ajal iga võimaliku valiku
lisamist või eemaldamist, et sobituda vastava eesmärgiga. Kahtlemata määratleb CarGO Connect'i ümberseadistamisepõhimõte, kuid kasutajale veel suurema paidlikkuse ja lihtsa käsitsemise eesmärgil on seda uut ehituskujundust täiustatud
suure hulga uute omaduste ja ideedega.

CarGO Connection võimaldab
10" või !2" ratta/rehvisuuruseid.
10" on parim valik madalamaks
koormaks; 12" rehvid on eelistatavad väga raskete koormate
korral.

Nendel lehekülgedel välja tooduna näitame, et standardomadused teevadd CarGO Connect'ist pädeva vahendi
super-autode, traktorite, niidukite või raskete esemete veoks. See on haagis asjatundjatele.

Võimalus valida kahe või kolme
telje vahel suurendavad valikuvõimalusi ja lahendusi erinevatele
vajadustele.

CarGO Connect'i tugevus on pealispinnast sügavam. Ülitugevast terasest valmistatud kere täiustavad veekindlast vineerist
keskkosa ja selle all asuvad kaks pikitala paksusega 18 mm. CarGO Connect'i kergem kaal ja täiustatud tugevus koos
galvaniseeritud kerega on omadused, mis tagavad vastupidavuse aastateks.

 Ühendatud
Iga CarGO Connect kere nurgas ja nende vahelisel alal on vastupidavad "ühendussõlmed" Iga "sõlm" võimaldab
ilma tööriistade abita paigaldada küljesüsteemide,otsaluukide või redeliraami tarvis erinevaid postiasetusvalikuid.

 Kinnituskohtade valik
Piki CarGO Connect'i mõlemat külge on rihmakinnituskohad,
mille suure tugevuse tagab paigutus läbi kere. Sõidukiveo
suurima turvalisuse tagamiseks saab kasutada rattarihmu.
Koormavedu on tehtud lihtsaks mitme kinnisidumisvalikuga.

 Tugev alusraam

 LED märgutuled
LED-tehnoloogia ülieredad
ning usaldusväärsed valgustid
on paigaldatud ette (valged),
külgedele (oranž) ning taha
ääretuledeks (punane/valge/oranž)
ning samuti numbrimärgi
valgustamiseks.

 Konksud koormarihmadele
Mööda haagise põhja äärt on paigaldatud
mugavad konksud rihma/trossi kasutamiseks.

 Eraldiolevate lampide reastus
Eraldi väljavahetatavaid stiilseid ja hästikaitstud lampe on vajaduse korral lihtne välja vahetada.
Lampidel on kõrgekvaliteedilised keermega lambipesad, mille tõttu on lambipirnide vahetamine lihtne.
Üleni tihendatud lambid on kaitstud ratastelt tulevate pritsete eest ka kere kaitset pakkuva ehitusega.
Lihtsa hoolduse tagab harukarbiga juhtmesüsteem CarGO Connect.
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 Sõidukõrgus
Suuremate ratastega mudelitele on paigaldatud allalastav tiisel,
mis tagab veopea kohandumise optimaalse veokõrgusega.

 Ülitugev
18 mm libisematu veekindlast vinnerist põhi, mida toestab kere
raamistik tagab võimaluse vedada ka raskemaid koormaid.

 Perforeeritud teraspind
Sõidukite paigalpüsimise veo käigus tagavad
teraspinda pressitud vastupidavad täkkeread.

KÜLJEVALIKUD
VÕRE, kerge, tugev ja kasulik.
 Võrgukõrgendused
Toodetud kergelt ning lihtsalt käsitletavaks on võrgukõrgendused mõeldud CarGO Connecti
kastuamiseks suuremahuliste kuid kergemate koormate tarbeks. Võrgukõrgendustega
suureneb haagiseseinte kõrgus 72 cm võrra, koos poordidega on kõrgus 1,02m.

KÜLJEVALIKUD
KÜLJEPOORDID, hoiavad koorma paigal
CarGO Connect küljevalikute nimekiri on täienenud varasemast rikkalikumaks, kui kunagi varem,
koosnedes tugevatest kuid kergetest teraspoordidest, mille vastupidav lukustussüsteem hoiab poordid
korralikult paigal. Lisaks sellele saab neid pikendada võrgukõrgendustega või tekitada topeltkõrgus.

 Esiporte
Tugev ning praktiline esiporte on täielikult ning
lihtsalt eemaldatav, mis tuleb kasuks pikemate
koormate puhul.

 Topeltkõrgus, eemaldatavad poordid.
"Vajuta ja ühenda" ehitus võimaldab külgede
lisakomplekti paigaldada otse ühekordse
kõrguse otsa.

 Poordid, üks kõrgus
Eemaldatav esiporte, täiskomplekt 30 cm kõrguseid küljepoorde ning sisetoed.
Küljepoordid ning tugipostid on ilma tööriistadeta eemaldatavad. Iga eraldi osa on loodud kestma.

 Hoobkinnitused
Tõrkekindlad ning lihtsalt
avanevad riivid. Igal riivil on
oma reguleervedru, et kinnitus
oleks turvaline ning kindel.

 Nurga- ning küljetoed
Eemaldamine ja paigaldamine
toimub vaid sekunditega,
sellest hoolimata on nad väga
vastupidavad. Vahetatavad
toed tagavad samuti lihtsa
tagasipaneku.

 Siletekk
CarGO Connect kere ülesehitus võimaldab täiuslikku koostööd kahveltõstukitega.

 Eraldiseisvad võrgukõrgendused
Esimest korda pakub CarGO paindlikku valikut kasutada eraldiseisvaid võrgukõrgendusi*, mis ei vaja
eelnevat klappkülgede paigaldust. Selline lahendus sobib näiteks võsaveoks, koristus või
hooldustöödeks.
*Eraldiseisvad võrgukõrgendused ei ole saadaval komplektis koos pika rambiga.
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 Pikk võreramp koos kõrgete võrgukõrgendustega
Komplekt, mis koosneb pikast tagarambist, ühest klappkülje kõrgusest ning
kõrgetest võreseintest on parim valik paljudel haljastustöödel.

VALIKUD
LAADIMINE - tee keeruline lihtsaks.
 Pealesõidutee ning kallutatava raami kombinatsioon
Selleks, et sobituda iga olukorraga on võimalik kohandada CarGO Connect'i madalaks
peale laadimiseks. Kuni 5-kraadise kaldenurgaga pealesõidutee ning hüdrauliliselt
kallutatav raam võimaldavad saavutada sobivat kooslust vastavalt koormale.

VALIKUD

 Pikk võreramp
Täislaiuses pikk võreramp
(1,8 m pikk) võimaldab
mugavat madalat pealelaadimist. Võimalus
kombineerida hüdrauliliselt
kallutatava raamiga, et
töökäiku veelgi mugavamaks
teha ning pealelaadimistingimusi madalamale tuua.
 Tagumised tugijalad
Horisontaalasendis raami puhul kasutage
tagumisi tugijalgu, et tagada raske koorma
pealelaadimisel stabiilsus ja turvalisus.

 Hüdrauliliselt kallutatav raam
Kogu töö viiakse läbi väikse isesesiseva
hüdrosilindri poolt. Võimalus kombineerida
just teile sobiva pealelaadimisrambiga.

LISAD, mis loovad funktsionaalsust.
 Redeliraam
Funktsionaalne redeliraami süsteem
annab valiku lisada redeliraamile
võrgukõrgendusi või kasutada
üksikult.
Mitme redeliraami kasutamine
võimaldab luua erinevaid lahendusi.
 Hea haarduvusega perforeeritud tagaramp
Väga tugev ning lihtne ramp, mida kasutatakse kallutatava
haagiseraamiga töötamiseks (läbipressitud augud tagavad
hea haarduvuse, vt. allpool). Tõstejõu tagab vedrustus.

 Hoiukast haagise põhjas
Mugavat tööriista ja koormavahendite hoiustamist võimaldab
haagisepõhja ehitatud hoiukast. Riiviga kinnitatav.

 Alumiiniumist põhjakate
Täiendab perforeeritud teraspinda ning kaitseb 18 mm
tööstuslikust kihtplaadist katet hõõrduvate tingimuste eest.

 Elektriline vints, 12V tõmbejõuga
Haagise sisse paigaldatud eraldiseisev elektriline vints töötab 12V
jõuseade poolt, saadaval eraldi. Kaugpuldist juhitav.

 Täis-LED-valgustus
LED valgustus on väga ere ning samuti usaldusväärne. 8 eraldiolevat tagavalgustit on välja vahetatud LED-osadega.
Kõik teised originaalvalgustid on standardina LED-tehnoloogiaga.

 Pealesõidutee
Selleks, et sobituda teie koorma pealelaadimimisnurgaga on võimalik valida 1,80 m
ja 2,35 m vahel. Pealesõiduteed saab kasutada nii kald- kui ka horisontaalasendis raamiga.

 Täislaiuses tõkisking
Kiirelt paigaldatav ja kohandatav vastavalt veetava sõiduki omadustele.
Paigaldus on iga treileri puhul kogulaiuses. Täielikult kaugjuhitav.

 Hea haarduvusega perforeeritud täislaiuses tagaramp
Valmistatud tugevast terasest, millest läbi pressitud avad tagavad hea haarduvuse,
olles samal ajal siiski väga kindel ka raskemate koormate puhul. Hüdrauliliselt kallutatav
raam koos tagarambiga võimaldavad 12,5-kraadist kaldenurka.
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 Keskse tõmbeasendiga käsivints
Käsivints automaatpiduri ning eemaldatava käepidemega kaabli vabalt jooksmiseks.
Keskele paigaldatud ning liigendatud vints tagab alati laadimistöö sujuvuse.

LED valgustus: Tähelepanu
LED-valgustused ei sobi kõikide järelveetavate sõidukitega, mis
võib omakorda põhjustada ootamatuid tagajärgi. Soovitame
võimalik sobivus enne kindlaks teha. Hõõg- ja LED-lampide
kooslus on võimalik.

TEHNILINE INFORMATSIOON
SISEPIKKUS m A

4,00

4,50

5,00

5,50

KANDEVÕIME
Täismass kg

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Kandevõime kg

2771

2725

2689

2700

2665

2687

2638

2676

2610

2668

2623

2636

2602

2605

2575

729

775

811

800

835

813

862

824

890

832

877

864

898

895

Tühimass kg

925

MÕÕTMED

 Täpsustehnika tagab pikaealisuse.
Väga tugev ja vastupidav kerematerjal
koos AL-KO esmaklassiliste telgedega tagavad püsiva,
mugava ja usaldusväärse töö.

 Tugevdatud haagisepõhi
koosneb ülitugevast kere-ehituset ning
hea haarduvuse ning libisemist taksitavast
tööstuslikust vineerplaadi kattest.

Siselaius m B

2,10

2,10

2,10

2,10

2,25

2,10

2,25

2,10

2,25

2,10

2,25

2,10

2,25

2,10

2,25

Haagise üldlaius m

2,13

2,13

2,13

2,13

2,28

2,13

2,28

2,13

2,28

2,13

2,28

2,13

2,28

2,13

2,28

Haagise üldpikkus m

5,54

6,04

6,04

6,54

6,54

6,54

6,54

6,54

6,54

7,04

7,04

7,04

7,04

7,04

7,04

Laadimiskõrgus m

0,60

0,60

0,55

0,60

0,60

0,55

0,55

0,60

0,60

0,60

0,60

0,55

0,55

0,60

0,60

Veopea kõrgus (laetud) m

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

VEERMIK
Telgede arv
Ratta/rehvi suurus

Tagavararatas

 Kõrge võre.
Võreseinad tõstavad haagiseseinte
kõrgust 1,02 meetrini.

 Tagaramp
täislaiuses väga vastupidav ja
kauakestev terasramp on perforeeritud
hea haarduvuse saavutamiseks.
Lihtne kasutada tänu
küljevedrustusele.

 Küljepoordid
(0,3m) tagavad tugeva ja praktilise
piirde. Sile sisekülg on lihtsalt
puhastatav.

2

2

3

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

12” (195/60)

12” (195/60)

10” (195/55)

12” (195/60)

12” (195/60)

10” (195/55)

10” (195/55)

12” (195/60)

12” (195/60)

12” (195/60)

12” (195/60)

10” (195/55)

10” (195/55)

12” (195/60)

12” (195/60)





























































HAAGISEPÕRAND
Alumiiniumist põhjakate, mahutub teraskere sisse,
moodustades vastupidava koormapinna

HÜDRAULIKA
Hüdrauliline kaldalus

—





























Kallutatav tagaramp

—





























Laadimisrambid, 1,80m































Laadimisrambid, 2,35m































Tugijalad laadimiseks































Täislaiuses laadimisramp, pikk võre































Eemaldatav esipoord































Ühendatud klappkülgede süsteem, eemaldatav esipoord
ning küljepoordid (+ 0,3m)































Ühendatud pikendatud küljed, topeltkõrgus, eemaldatav
esipoord ning küljepoordid (+ 0,3m)































Ühendatud võrgukõrgendused (+0,72m)































Redeliraam































TAGANT PEALELAADIMINE

KÜLJEPOORDID, KÜLJEVALIKUD

 Tagavararatas
on paigaldatud mugavuse
eesmärgil treileri eesotsa.

VINTS

 Vastupidav
AL-KO poolt toodetud veermik ning tihendatud
rattalaagrid on usaldusväärsed ja vajavad vähe hooldust.

Käsivintsikomplekt































Elektrivintsi komplekt trossijuhikuga, toide puudub































Elektrivints, 12 v kaasaskantava toitega































Laadimisabi - täislaiuses tõkiskingad































Hoiulaegas haagisepõhjas, luugiga.































LED valgustus, täis tagatulede komplekt, toitepinge































475-3442

475-4442

475-4452

475-5442

475-5443

475-5452

475-5453

475-5462

475-5463

475-6442

475-6443

475-6452

475-6453

475-6462

475-6463

LISAOSAD, VALGUSTUS

 Hüdrauliline kaldalus
vähendab kaldenurka ning aitab
kaasa töökäigu lihtsustamisele.

 50 mm ümar haakepea
koos turvalukuga.

TOOTED
Tootekood

10 11

 Standard.  Valikuline lisatasu eest.
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KVALITEET
Brian James Trailers on olnud juhtivate haagisetootjate seas alates 1979. aastast. Ostes Brian James haagise võite olla täiesti kindel, et
haagise ehitus vastab kõrgeimatele standarditele. Meie inseneride kõrge kvaliteediga töö ning parimate materjalide kooslus
kulmineeruvad esmaklassislise tulemusena haagistes. Meie kerged kuid vastupidavad haagised on loodud mõeldes
turvalisusele, tõhususele ja kestvusele.

5 AASTANE KEREGARANTII
See Brian James haagis on Teie jaoks varustatud mitteloovutatava tootjagarantiiga,
mis kehtib kogu kerele 5-aastase perioodi vältel alates esimesest registreerimisest.
Me tagame, et eesmärgipärase kasutamise korral, mitte õnnetuste või väärkasutuse
puhul (haagise kasutamine ebasobival pinnasel või liiga raske koorma vedamisel)
peab kere vastu ning täidab sellele mõeldud tööülesandeid turvaliselt.
Iga garantiikehtiv parandustöö tehakse Brian James Trailers'i kulul ning töö viiakse läbi
Brian James Trailers edasimüüja juures või HQ tehases Daventry's, Inglismaal, Brian
James Trailers Ltd. äranägemise järgi. Parandustööd võivad endas kätkeda algset
galvaniseeritud pinna eemaldamist, mille taastamine algsel kujul ei ole tagatav.
Brian James Trailers ei ole kohustatud garantiinõudest põhjustatud lisakulusid katma,
sealhulgas parandustasu või remondikohta vedamise või tagasitoomise kulude eest.

5 AASTAT
ALUSRAAMI
GARANTIID
CARGO CONNECT HAAGIS

KOMPLEKTEERI VASTAVALT
OMA VAJADUSTELE
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CONNECT.
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Connected to you

Brožüüris nimetatud detaile on ettevõttel luba muuta ilma etteteatamata.
Joonised ja fotod võivad erineda soetatavast varustusest.

www.brianjamesestonia.ee
© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

CARGOCON2015_Q3_5

Haagise rent OÜ
Türi tn. 5, Tallinn

tarmo@brianjamesestonia.ee
+372 56 271 883
Rohkemaks teabeks võtke meiega ühendust telefoni teel
või külastage veebilehekülge:

www.brianjamesestonia.ee
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Edasimüüja:

