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Sprint Shuttle 
Kuulus disain, viib hinnaliste sõidukite transportimise uuele tasemele. 

Stiili, hea aerodünaamika ja kerge kvaliteetse suletud kere kombinatsioon 
universaalselt tunnustatud haagise valgustusega määratleb Sprint Shuttle'i. 

Sprint Shuttle'i praktiline sisemine töökõrgus ei võimalda mitte ainult kõrgemate 
autode paigutamist seilesse, vaid muudab selle ka kasulikuks ilmastikukindlaks 
varjupaigaks või isegi töökohaks võiduajamistel. 

Sprint Shuttle'i standardomaduste hulgas on täispikkuses tagumine liigendukse ja 
laadimisrambi kombinatsioon, individuaalsed eesmised sissepääsuluugid mõlemal küljel 
ning täispidurdusega kahe teljega sassii. 

Sprint Shuttle'i täiustamiseks on saadaval mitmeid lisasid, sh hüdrauliline kaldalusega 
sassii, kõrge rehviraam, *sulamrattad ja nii elektriline kui ka käsivints. 
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Sprint Shuttle valikuliste 
stiilis 1 sulamratastega 
*saadaval juulist 2013. 

Liigendatud tagauksed ja eesmised juurdepääsuluugid. 

Elektriline vints, 12 V kaugjuhtimisjuhtmega 
1,68 t tõmbejõuga (valik). 

Sprint Shuttle'i Koormaaluse Koormaaluse 
tootekood pikkus laius 

310-3000 4.30m 1.90m 

310-3100 4.30m 1.90m 

310-3200 4.30m 1.90m 

310-3300 4.30m 1.90m 

Sprint Shuttle'i 
tootekood Üldpikkus Üldlaius 

Kõik mudelid 5.53m 2.30m 

Koorma-/rattarihmad (x4): standardne 
kõigil mudelitel, v.a 310-3000. 

Täis- Kande- Laadimis-
mass (kg) võime kg toiming 

2,000 1,300 Ramp 

2,000 1,300 Ramp 

2,000 1,300 Ramp/kaldalus 

2,600 1,810 Ramp/kaldalus 

Üldkõrgus Sisemine kõrgus 

2.30m 1.67m 

Sprint Shuttle'i seeria mudelid algavad hinnast ainult 5519 f** 

**Kõik hinnad on tehasehinnad, mis kuuluvad käibemaksuga maksustamisele 
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Race Shuttle 2 
Universaalne võimekus ja professionaalne väljanägemine. 

Kohandatud väiksematele võidusõiduautodele või klassikalise ajastu ralliautodele - madala 
profiiliga täiesti suletud haagisel on mitmeid olulisi omadusi, neist kõige tähtsa-mad on 
kerge kaal ja tõhus aerodünaamika. 2013. aastaks on seeria laienenud 2000 kg täismassiga 
mudeliga, kõigil mudelitel on fikseeritud või hüdraulilise kaldaluse võimalus. 

Endiselt pole kvaliteedist mööda vaadatud - Race Shuttle 2 detailsusele pole võrdväärset. 
Selle saavutamiseks on kasutatud tipptasemel ehitustehnoloogiat, mis rakendab 
klaaskiuga sarrustatud polüestervaiku. Race Shuttle 2 vastab täielikult Eli direktiivile 
2007/46/EÜ ja sellel on meie S-aastane sassii garantii. 

Race Shuttle 2 täiustamiseks on saadaval valik lisasid, mille hulgas on nt rehviraam, 
kanistri hoiupaiga ja tööpingi kombinatiioon, *sulamrattad, eriti pikad laadimisrambid ja 
elektrilised või käsivintsid. 

Race Shuttle 2 valikuliste 
sulamratastega (stiil 1) 
*saadaval juulist 2013. 
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Madal ~ssii raskuskese, kaks telge ja suurepärane 
aerodünaamika tagavad ohutu ja stabiilse pukseerimise. 

Rehviraam + kanistri hoiupaik+ tööpink (valik}. 
*kontrollige sedaani sobivust. 

Koorma kinnitusrihmad (x4} spetsiaalse ratta 
kanderihma süsteemiga (valik}. 

Race Shuttle 2 
tootekood 

300-1000 

300-1001 

300-1010 

300-1011 

Race Shuttle 2 
tootekood 

Kõik mudelid 

Koormaaluse 
pikkus 

4.30m 

4.30m 

4.30m 

4.30m 

Üldpikkus 

5.80m 

Koormaaluse Täis- Kande-

laius mass (kg} võime kg 

1.95m 2,000 1,209 

1.95m 2,000 1,189 

1.95m 2,600 1,809 

1.95m 2,600 1,789 

Üldlaius Üldkõrgus 

2.30m 1.94m 

Race Shuttle 2 eeria mudelid algavad hinnast ainult f4,999 ** 

**Kõik hinnad on tehasehinnad, mis kuuluvad käibemaksuga maksustamisele 

Laadimis-

toiming 

Fikseeritud alus 

Kaldalus 

Fikseeritud alus 

Kaldalus 

Sisemine kõrgus 

1.53m 





Race Shuttle 3 
Kvaliteedi kehastus ja konstruktsiooni terviklikkus. 

Race Shuttle 3 kestev populaarsus annab tunnistust paljude toimivate omaduse 
kombinatsioonist. Algusest peale oli ülesandeks tervenisti suletud transpordivahendi loomine, 
mis oleks suuteline vedama keskmise suurusega sõidukeid vajaduseta rakendada suurt ja seega 
rasket platvormi. Vaimusilmas loodu selline haagis, mis oleks toiminud nagu lahtine haagis 
laadimiseks; seilest sai kiiresti ja vaevata kinnine transpordilahendus, mis ei tekitanud liiga 
suurest kerest tulenevat ebavajalikku tuuletakistust. Monoliitne, suurt merekarpi meenutav 
konstruktsioon oli lahendus. 

2013. aastal täiendavad populaarse 2600 kg mudeli kõrval valikut uued 2000 kg ja 3000 kg 
täismassiga haagised. Race Shuttle 3 on võimalik tellida kas fikseeritud aluse või kaldaluse ning 
laia valiku lisavarustusega. 

Race Shuttle 3 on tõestanud end väga võimeka haagisena paljudes valdkondades: võidusõit, 
klubitasemel ralli ja isegi vormelite võidusõit.Race Shuttle 3 on tõestanud end väga võimeka 
haagisena paljudes valdkondades: võidusõit, klubitasemel ralli ja isegi vormelite võidusõit . 
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Race Shuttle 3 valikuliste 
sulamratastega (stiil 1) *saadaval 

juulist 2013. 
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Aeradünaamiline monoliitne merekarpi meenutav disain vähendab 
tuuletakistust ja optimeerib pukseerimisel kütusekulu. 

Standardsed 2 m laadimisrambid, lisatasu eest Roostevabast terasest luugilukk, avamist 
saadaval valikulised 2,4 m rambid. 

Race Shuttle 3 
tootekood 

330-1000 

330-1001 

330-1010 

330-1011 

330-1020 

330-1021 

Race Shuttle 3 
tootekood 

Kõik mudelid 

Koormaaluse 
pikkus 

4.70m 

4.70m 

4.70m 

4.70m 

4.70m 

4.70m 

Üldpikkus 

6.18m 

toetab gaasvedru. 

Koormaaluse Täis- Kande-
laius mass (kg) võime kg 

1.95m 2,000 1,069 

1.95m 2,000 1,049 

1.95m 2,600 1,669 

1.95m 2,600 1,649 

1.95m 3,000 2,069 

1.95m 3,000 2,049 

Üldlaius Üldkõrgus 

2.30m 1.99m 

Race Shuttle 3 seeria mudelite hinnad algavad alates ainult 5999 f ** 

**Kõik hinnad on tehasehinnad, mis kuuluvad käibemaksuga maksustamisele 

Laadimis-
toiming 

Fikseeritud alus 

Kaldalus 

Fikseeritud alus 

Kaldalus 

Fikseeritud alus 

Kaldalus 

Sisemine kõrgus 

1.60m 
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Race Shuttle 3 rehviraam. 
kOtuselcanlslrl hoiupalk Ja toopink. 
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Haagise rent OÜ
tarmo@brianjamesestonia.ee
+372 56 271 883




