BRIAN JAMES TRAILERS
Teiega ühendatud

Kvaliteetne universaalne haagis, mis sobib kõigiks transporditoiminguteks

-----

Hi-maxi sõidukitransportimis- ja pukseerimishaagised on ilmekas näide
tähelepanuväärsest kvaliteedist mõistliku hinnaga.
Vastupidav ja usaldusväärne töövõime koos äritegevuseks sobiva
kulumiskindlusega tagavad, et Hi-max on tõeliselt väärtuslik mis tahes töö puhul.
Iga Hi-maxi haagise tööomadus on hoolikalt läbi mõeldud. Häälestus laadimiseks
on lihtne: tõmba üles, kalluta ja laadi. Hi-max - professionaalse autologistiku
haagis.

Hi-max

Hi-ma.x
tootekood

Koormaaluse pikkus

Koonnaaluse laius Tlism11SS. l<g

180-1000

5.00m

1.95m

3,500

2.780

180-2000

5.00m

1.95m

3,500

2.760

Transporditõõstuse spetsialistid tunnevad Hi-maxis ara võimeka ja pädeva vahendi. See naeb
õige valja ja sobib tõõks.
Hi-max on piisavalt tugev, et kanda raskeid sõidukeid, nagu Range Rover, kuid samas ka
tehniliselt suuteline madalate sportautode laadimiseks. Hi-maxis rakendatud elegantsed
lahendused toovad esile lihtsuse eelise.
Konstruktsiooni keskne element on Jassii põhiosade sees. Peen ja hoolikas kõrgtugevast
terasest töötlus ning pressing moodustavad vastupidava toestiku. See sisaldab kõiki olulisi
konstruktsioonielemente, mis kaitsevad autosid, tõõlisi ja teisi liiklejaid.
Brian James Trailers on loonud selle haagise tööriistana, mis tõmbaks ligi professionaale.
Mitmed aastad tööstuses ja kaubanduses ning meie täielik pühendumus klientidele on meid
pannud mõistma üksikasjade olulisust, millele sageli tahelepanu ei põõrata.

Kaubandmlik kvaliteet

Madal laadimine

Kandevõime HQdrauliline S-aastane
Kg
kaldalus
garantii
lassiile

.,,
./

./

lihtne laadlmlne

Mitmed kinnituspunktid piki

Rihmaratas on maksimaalse

tassiid on iga Brian Jamesi
haagise iseloomulik tunnus
Haardepatjade asend on selline,
et nad aitaksid vaitida sõidukite
liikumist transportimise ajal;
haardepadjad on kinnitatud ka
iga laadimisplatvormi kalge

stabiilsuse tagamiseks
paigaldatud A-raami keskele

50 mm haaleekuul on kõigi Himax haagiste osa ja sellel on
kvaliteetne sisseehitatud lukk

Vintsivalikud (manuaalne
ja elektriline) tagavad, et
sõiduvõimetuid sõidukeid
saab hõlpsalt laadida. _ _....4".I
Käsivintsidel on valikuline
r.C"'!la~~~
kohandatav vintsipaigaldis
{näidatud); elektrilise vintsi
valimisel on see varustus
standardne

Keslcplatvann, täispõranda valik
tagab mitut tüüpi koorma puhul
selge ja kasuliku ruumi; samuti
aitab kaitsta sõidukeid teel leiduva
prahi eest,, hõlmab kinnist
hoiualust eesmises osas

"nilpvararatas on paigaldatud
mugavale kandurile ~ssii küljes

Terviklikult ühendatud lassll ja
krtseneva siseprofiiliga poritiib
aitavad vaitida sulamist rataste
kahjustumist
Neil rattapidurit automaatse
pöördtoiminguga
HAAGISE 0LDMÕÕTMED:
0LDPIKKUS (kõik mudelid)
OLDlAIUS (kõik mudelid)

6.40m
2.30m

Kaitstud valgustus

Hästi nlhtav kere tõstab
Hi-maxi kvaliteetset
teostust

Tagumised toed kaldaluseta
Hi-maxi mudelil annavad tuge
laadimiseks; löö-maha-toiming
on kiire ja töökindel

hõlmab lisaääretulelaternaid ja uudseid 13jalalisi pistikuid (7-jalaline
adapter on varustuses);
vastab täielikult ELi
valgustust käsitlevatele
direktiividele
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Madal Ja kerge laull sujuva vedrustusega

t.ahendab stabiilset ja mugavat kasutust

Madalad kOIJed võimaldavad auto uste
avamist; juhtidel on mugav

Kuurnsull:eldmtainkg•lvunitud laHii
detailid: see tagab maksimaalse kaitse
S-Uitan• 1•rantii lauiil• katab lassii rikke
normaalse fll Osilise amortisatsiooni korra l

SporUutocle tt'llrmpartlja Hl-mu: põõrab suurt U helepanu peente ja kalliste sulamrataste kaitsmisele,
kasutades ainulaadset .ahenevat" lasslldlsalnl. ~ssllga saab kokku puutuda ainult rehvi äär.

--.. . . --1
sõidukite hõlpsa laadimise

Topelttolmega pump tagab
hOdraullllse kaldaluse kiire Ja llhtsa
toimimise. Alus surutakse maha ja
kinnitatakse eriliselt d isainitud
klambri ning lukuga. et kõik oleks
eriti ohutu~·.-JL.'---'?l

180-2000 vallll:ullsa kftll:pllltvonnl Ja tervenisti
ragul...,itava ldi9ivinuiga
Rasketalitlushaagis Hi-max nlitab, et isegi maailma raskeimate masstoodetud autode transportimine ei
valmista 2780 kg kandevõime juures probleeme. Kui haagisel on selline raskus, on pukseerimise ohutuse
seisukohalt oluline viga madal raskuskese.

Ahaneva pndllllga „„11

on ku)undatud nii, et
vältida sulamrataste
kahjustamist

Vlljet6m1Mtavad kaldpinnad tu levad
sekunditega vilja J11 neid ho iavad turvaliselt
paigal lukustustihvtid. Ka ldpind on kaetud
head haardumist pakkuvamatarjaliga, et
laadimine oleks ohutu. Kaldp indade ja
hOdraulilise kaldaluse kombinatsioon tagab
madala nurgaga laadimise võimekuse, mis
sobib sportautode puhul

btta Misuidotsid Ja
kinniiidrihmade v6irnalu1 tagab
paindliku viisi sõiduki Oige asendi
tagamiseks igal ajal

BRIAN JAMES TRAILERS
Kõlk hinnad on tehmehlnnad. mis kuuluvad kllbemaksuga maksustamlsele.
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Hi-maxi haagised üksikasjalikumalt
Standardomadused

Valikvarustus

Hlltl nlhtav keremlrglltul
Hi-maxi kirev vilimus paistab
igas osas silma.

TUgtrv.lt luiltstud l•mbld
Lampide varjamiseks kriimude ja
lõõkide eest on iga lamp
tlielikult kaitstud.

SU)uv• .aidu vedrustus on

tugev klllguosa

„•
••

oluline komponent haagise
liikumisel. Muljetavaldav sujuv
sõit, võimas ~ssii.

Tagavaranitas/onhv on
mugavalt paigutatud, kuni teda
vaja läheb.

Suure vonniga J:ireleproovltud
NTNI toodetud rattalaagrid on
loodud talel!ku toõklndluse
tagamiseks

TU
klllguosa
1\tgev valuterasest haakeseade
ja p<Shijuhtelement on
konstrueeritud
aastatepikk.useks t66ks.

LlblsemllV'alStlised pad)ad
on paigaldatud haagise
kõigisse olulistesse osadesse,
kus !Isahaardumine on eells.

lntllgreerttud poritiivad
Hoiavad eemal liigsed pritsmed
ja muudavad konstruktsiooni
terviklikuks

Ohutu lukurtuseDsteem

on integreeritud haake·

seadmesse ning varustatud
ohutusleeraga, et vaitida
eemal asetsedes haakimist

Klllvfnts,, ldHJale p.91galdirtsv
Isegi uusi sõidukeid
transportides on vints hinnaline
varuseade.

Klllvfnts,, paäuarfmlna
See paigaldis võimaldab vintsi
hõlpsalt sinna paigaldada, kus
seda vaja võib minna

Eleldrlllne vints. toide
Võimalus on toita elektrilist
vintsi raske toõrefllmlga
kaasaskantava generaator! või
erltol\ealllkaga.

Elektrlllne vints. pulateerlmlne
Parim vintsiseade, Ideaalne
pukseerimisrakendusteks. sest on
tervenisti reguleeritav

Ka.skplatvonn Ja hol.-lk
Tervenisti täidetud platvorm on
praktiline ja mugav. Sisaldab
rihmade hoiukasti.

Rattarihmad pelnne
llh•ndutt19• Ainulaadsed
IOhikesed põrkseadised, millel
on otsesed põõrelkonksud,
muudavad need rihmad
mugavaks,. ohutuks ja
vastupidavaks.

Brian James Trailers Estonia OO
info@brianjamestrailers.ee
Haagise rent OÜ

Kinnituspunktid kere sees
on olemas iassii mõlemal
poolel -nii ees kui taga -,
tagades alatise võimaluse
koormat kinnitada.
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vaimut hlWraulilurt kasuta·
takse, et tõsta lcaldalusega
versioon laadimiseks sobivase
asendisse. See seade tagab
laadimisnurga, mis sobib
madalatele sportautodele

Mugavad kaldpinnad
tulevad vilja ainult mõne sekundiga;
need on kinnitatud, nii et neid ei saa
t:iielikult sisse tõmmata.
Kaldpinnasüsteem võimaldab
laadimist madala nurgaga.

+372
5251989
tarmo@brianjamesestonia.ee
+372 56 271 883
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