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Mudelite Race Transporter 4, 5 ja 6 tutvustus.
BJT tunnustatud masinate transpordi haagised on oma klassi liidrid.
Selle positsiooni säilitamine on liikumapanev jõud. See on meie ajalugu ja tulevik.
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Race Transporter 5  

Race Transporter
Täiustatud transpordi ülevaade
Uute Race Transporteri mudelite kavandamisel on täiustatud kõiki aspekte, mis 
puudutavad kinniseid haagiseid. Siseruumi otstarbekas kasutus, moderne stiil ning 
uudsed ehitusmeetodid annavad Race Transporteri haagistele silmnähtava eelise 
konkurentide ees.

Loomulikult on oluline kõik see, mis haagistele on lisatud. Kuid oluline on ka see, mida 
ei ole lisatud. Hoolimata kasvanud suurusest ja rohkemast ruumist, ei ole alumiiniumi 
kasutamine ning kerged kerepaneelid lisanud kaalu ega suurendanud kütusekulu. 
Need näitajad on hoopis vähenenud.

Race Transporteri 5 ja 6 standardvarustuses on mõlemal küljel asümmeetriliselt 
asetsevad küljeuksed. Kõigil mudelitel on suured eesmised luugid, mis muudavad 
juurdepääsu mugavaks. LED tuled on täielikus vastavuses veduki süsteemidega. Race 
Transporteri haagised on hästi nähtavad, tagades suurema turvalisuse. Lisavarustuse 
valik on lai - iga mudel on võimalik kavandada just Teile sobivaks.

Siseruumi mõõtmed
Pikem ja laiem. Saadaolevad sisepikkused on 5,0 m;  5,5 m; 6,0 m; 6,5 m. Erinevad siselaiused 
on 1,98 m; 2,12 m; 2,35 m. Eesmärk ei ole olnud lihtsalt mõõtude suurendamine, vaid 
mõeldud on ka ruumi efektiivsemale kasutusele. Edasiminek disainis on andnud 
märkimisväärseid tulemusi.

Kerge konstruktsioon
Aastate pikkuse kogemusega Race Transporteri disainerid on kasutanud moodsaimaid 
materjale. Alusraami ehitamiseks on kasutatud alumiiniumi. Lisaks kergetele metallidele on 
esmakordselt kasutatud ka kergest materjalist kerepaneele. Terastorudest moodustatud 
raam tagab ühtse terviku jäikuse ja vastupidavuse.

Võidusõidutehnika programm
Standardvarustuses on hulgaliselt vahendeid, et tagada mugav sõiduki transport. 
Oleme keskendunud eelkõige sellele, et tagada head töötingimused väiksematele 
võidusõidumeeskondadele. Erinevad ladustamise kohad, kapid ja nagid on oskuslikult 
paigutatud.

Integreeritud võimalused LED sisevalgustitele - 10 katusepaneeli paigutatud valgustit pakuvad 
eraldiseisva aku abil valgust mitmeteks tundideks. Eraldiseisev raam rehvihoiustamise jaoks või 
tööpink koos raamiga on kasulikud lisad.
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Race Transporter 4 on ideaalne pakkumaks palju ruumi täielikult kinniseks 
veoks. Sobib kesklassi tänavasõiduautodele ja suurematele 
võidusõiduautodele. 

Kõikidel valikusolevatel mudelitel on täislai ja täiskõrge tagauks. Gaasivedru abil 
täidab uks ühtlasi ka rambifunktsiooni, võimaldades lihtsat ligipääsu. Kallutatava 
platvormiga mudelid mahutavad madala kliirensiga võidusõiduautosid ja 
välistavad laadimisprobleemid. Nagu kõik Race Transporteri mudelid, on ka Race 
Transporter 4 toodetud nii, et see vastaks täielikult EMÜ seadustele. Haagis on 
heaks kiidetud EMÜ direktiiviga 2007/46 ja alusraamile kehtib standardne 5-
aastane garantii. 

Race Transporter 4 standardvarustus pakub sama kõrge kvaliteediga alusraami ja 
kere nagu teised Race Transporteri haagised. Erinevad spetsifikatsioonid aitavad 
leida sobiva haagise ka nõudlikumale kliendile.

Täpsema ülevaate standard- ja lisavarustusest annavad leheküljed 6 ja 7. 

RACETRANSPORTER4

Madal alusraam ja raskuskese tagavad suurepärase stabiilsuse.

Race Transporter 4 
Tootekood

Sisepikkus Siselaius Täismass
(kg)

Laadimine

374-0010 5,0 m 1,98 m 2 600 Ramp

374-0020 5,0 m 1,98 m 2 600 Ramp/Kallutatav

374-0030 5,0 m 2,12 m 2 600 Ramp

374-0040 5,0 m 2,12 m 3 000 Ramp/Kallutatav

374-0050 5,5 m 2,12 m 3 000 Ramp/Kallutatav

Täiskõrge tagauks/ramp tagab kerge ja paindliku laadimise. 
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Race Transporter 4
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Standardvarustus

Race Transporter 4 mudeli detailid:

l  Fikseeritud platvormiga ja hüdrauliliselt kallutatava platvormiga mudelid
l  Roostevabast terasest ukselukud ja hinged 
l  Multifunktsionaalsed tagatuled
l  Suur uks paremal või vasakul küljel 
l  Terasest vastupidav põhi (libisemisvastane)  
l  Täislai, täiskõrge libisemisvastane tagauks/ramp 
l  Gaasivedruga tagauks
l Eesmised juurdepääsuluugid mõlemal küljel
l  Tagavararatas
l  Kvaliteetne tugiratas
l  Kaheteljeline
l  5-aastane garantii alusraamile

RACETRANSPORTER4

Kvaliteetsed roostevabast terasest ukselukud ja 
detailid tagavad täieliku vastupidavuse.

Multifunktsionaalsed tagatuled.

Eesmised juurdepääsuluugid nii vasakul 
kui paremal tagavad lihtsa juurdepääsu ja 
kiire sõiduki kinnituse.

Suur külgmine uks - vasakul või paremal.

Terasest tööstuslik põhi (libisemisvastane). Kaheteljeline kerge ja madal alusraam 
tagavad suurepärase stabiilsuse.

6 Kliki, et vaadata sisukorda

Q



Lisavarustus

Race Transporter 4 mudeli detailid:

l  Kahe kiiruseline käsivints
l 12v puldiga juhitav elektriline vints, tõmbejõud 2040 kg
l  12v vintsi aku, laadimine vedukist
l  Vintsi kaugjuhtimissüsteem
l  Vastupidavad koormarihmad spetsiaalse lukustussüsteemiga 
l  Kätepesukoht, soojaveepaak
l  Kätepaberi hoidik
l  Sisemine LED valgustus, 8 lampi ja 2 kohtvalgustit
l  Sisemised LED valgustuse ribad (x3)
l  Kinnitatavad ja reguleeritavad tõkiskingad
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks ja tööpink
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks
l  Koht kanistrite ja varuosade hoiustamiseks
l  Päevavalguskatus
l  Alumiiniumist riiulid mõlemal poolel
l  Alumiiniumist laegas platvormi all (keskel)
l  Hingedega laegas asjade ladustamiseks (platvormil)
l  Hingedega laegas (gaasivedruga)
l  Kõrgkvaliteetne lukustussüsteem
l  Külgmised toonitud aknad
l  Lisa LED tuled külgedel
l  Laadimiseks lisarambid (paar)
l  Topelt lisarambid - eriti madalad (hingedega)
l  Neli erinevat graafilist lahendust

Kahe kiiruseline käsivints. Vastupidavad koormarihmad spetsiaalse 
lukustussüsteemiga. 4-tonnine limiit. 
Pöörlevad konksud. 4-ne komplekt.

Puldist juhitav 12v elektriline vints. 2040 kg 
tõmbejõuga. Saadaval ka eraldiseisev aku.

Turvaliseks kinnitamiseks mõeldud 
piirdelatid, mida saab lihtsalt 
paigaldada erinevatesse kohtadesse.

Saadaval neli erinevat graafilist lahendust. Terasest rehviraam, alumiiniumist tööpink ning 
ladustamise koht, kuhu on mugav paigutada 20l 
kanistrid.

RACETRANSPORTER4
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Race Transporter 5 pakub kõrgeid standardeid, et tagada mugav tegutsemine 
mistahes kasutajale. Haagist on võimalik tellida erineva pikkuse, laiuse ja 
võimekusega. Madal alusraam tagab stabiilse ja turvalise pukseerimise. 

Kõik Race Transporter 5 mudelid on varustatud hüdraulilise kallutatava 
platvormiga ja täislaia rambiga. Alumiiniumist ja terasest valmistatud uksel on 
eraldi kinnitatav ja lukustatav mehhanism ning silmapaistev üldmulje. Antud 
haagise laadimisvõimalused on sobilikud enamikele võidusõiduautodele.

Standardvarustusse kuuluvad ka asümmeetrilised uksed mõlemal küljel, 
eesmised luugid, puldiga juhitav elektriline vints ja mitmed laadimis- ja 
kinnitustarvikud.

Täpsema ülevaate Race Transporter 5 standard- ja lisavarustusest annavad 
leheküljed 10 ja 11.

Asümmeetrilised uksed nii vasakul kui paremal küljel.

Sisepikkus Siselaius Täismass
kg

LaadimineRace Transporter 5 

Tootekood

375-1010 5,0 m 1,98 m 2 600 Ramp/Kallutatav

5,0 m 2,12 m 2 600 Ramp/Kallutatav

5,0 m 1,98 m 3 000 Ramp/Kallutatav

5,5 m 1,98 m 3 000 Ramp/Kallutatav

5,0 m 2,12 m 3 000 Ramp/Kallutatav

5,5 m 2,12 m 3 000 Ramp/Kallutatav

375-1030 

375-1050 

375-1060 

375-1070 

375-1080 

375-1100 5,5 m 2,12 m 3 500 Ramp/Kallutatav

RACETRANSPORTER4

Race Transporter 5 – innovaatiline ja professionaalne.
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Race Transporter 5

9Kliki, et vaadata sisukorda

Q



Standardvarustus

Race Transporter 5 mudeli detailid:

l 12v puldiga juhitav elektriline vints, tõmbejõud 2040 kg
l  12v vintsi aku, laadimine vedukist
l  Vastupidavad koormarihmad spetsiaalse lukustussüsteemiga 
l  Täislaiuses piirdelatt, täielikult reguleeritav, kiirelt eemaldatav 
l  Sisemised LED valgustuse ribad (x3)
l  Kahele poole avanevad uksed nii paremal kui vasakul küljel 
l  Roostevabast terasest ukselukud ja hinged
l  Täislai ja täiskõrge alumiiniumiga kaetud lukustatav tagauks/ramp 
l  Gaasivedru abil töötav tagauks
l  Eesmised juurdepääsuluugid mõlemal küljel
l  Päevavalguskatus
l  Täielik LED valgustus
l  Kvaliteetsed pidurituled
l  Tagavararatas
l  Kvaliteetne tugiratas
l Haarduva mustriga alumiiniumist põhi
l  Kõrgkvaliteetne lukustussüsteem
l  5-aastane garantii alusraamile

Kvaliteetsed roostevabast terasest ukselukud ja 
detailid tagavad täieliku vastupidavuse.

Vastupidavad koormarihmad spetsiaalse 
lukustussüsteemiga. 4-tonnine limiit. 
Pöörlevad konksud. 4-ne komplekt.

Puldist juhitav 12v elektriline vints. 2040 kg 
tõmbejõuga. Saadaval ka eraldiseisev aku.

Täislaiuses piirdelatt, täielikult reguleeritav, 
kiirelt eemaldatav. Kerge alumiiniumist ja 
terasest konstruktsioon koos kinnitustega.

Kahele poole avanevad uksed, üks uks personalile 
ja üks peauks mõlemal küljel. Hea juurdepääs 
sõidukile on tagatud.

Täislai ja täiskõrge alumiiniumiga kaetud 
kvaliteetne lihtsalt lukustatav tagauks/ramp 
koos käepidemega.

RACETRANSPORTER4
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Lisavarustus

Race Transporter 5 model options:

l  Vintsi kaugjuhtimissüsteem
l  Kätepesukoht, soojaveepaak
l  Kätepaberi hoidik
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks ja tööpink
l  Koht kanistrite ja varuosade hoiustamiseks
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks
l  Sisemine LED valgustus, 8 lampi ja 2 kohtvalgustit
l  Alumiiniumist riiulid mõlemal poolel
l  Alumiiniumist laegas platvormi all (keskel)
l  Hingedega laegas asjade ladustamiseks (platvormil)
l  Hingedega laegas (gaasivedruga) 
l  Külgmised toonitud aknad
l  Lisa LED tuled külgedel
l  Laadimiseks lisarambid (paar)
l  Topelt lisarambid - eriti madalad (hingedega)
l  Neli erinevat graafilist lahendust

Alumiiniumist riiulid nii vasakul kui paremal. 
Mõlemal poolel 3 riiulit väiksemate asjade 
ladustamiseks. 600 mm lai ja 76 mm sügav.

Lisa LED tagurdamistuled pakuvad paremat 
nähtavust pimedal ajal.

Kätepesukoht. 2,5 l soojaveepaak hoiab vee 
soojana ning kraanikaussi kogunev vesi on 
võimalik lihtsalt kõrvaldada.

Alumiiniumist hingedega laegas (gaasivedruga).

Platvormi keskele ehitatud sügav alumiiniumist 
laegas on ideaalne koht raskete ja 
suuremõõtmeliste esemete hoiustamiseks. 
Lisavarustusena saadaval ka alumiiniumist katted.

Terasest raam rehvide hoiustamiseks ja 
alumiiniumist tööpink. Lisaks koht kanistrite 
hoiustamiseks.

RACETRANSPORTER4
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Saadaval on kaks laiust, millest kõige laiem on võrdväärne raskeveoks mõeldud 
treileritega. Race Transporter 6 on seega väga võimekas haagis, mis suudab 
vedada laiasid võidusõiduautosid. Lisaruum on hindamatu väärtusega, kuna see 
loob suurepärase töökeskkonna igapäevaseks kasutamiseks ning on ühtlasi 
väiksematele võistkondadele mugav variant töö tegemiseks ka võidusõitudel.

Lisaks kvaliteetsele ehitusele ja mitmetele haagises leiduvatele ladustamiskohtadele, 
aitavad nõudmisi rahuldada ka mitmed erilised funktsioonid. Näiteks on Race 
Transporter 6-l saadaval kaugjuhitav süsteem, mis on ideaalne variant treileri 
manööverdamiseks. See süsteem võimaldab liigutada treileri täpselt vedukile järgi 
või liigutada haagis mugavalt parkla nurka.

Race Transporter 6 alusraam on ehitatud nii, et haagise rattad asuvad platvormi 
all, mis omakorda tagab sileda täislaia põhja. Et platvorm asuks madalal ja et 
tagada madal raskuskese, on Race Transporter 6 kolmeteljeline, 10" ratastega 
ning rehvid on madala profiiliga. Vastupidavust silmas pidades on 6,5 m pikkusel 
mudelil all 13" rehvid.

Race Transporter 6 on varustatud LED tuledega. Lisaks välistele tuledele leiab ka 
haagise seest kolm valgusallikat, mis tagavad suurepärase nähtavuse siseruumis.

Rohkelt ruumi - kuni 6,5 m pikk ja 2,35 m lai.

RACETRANSPORTER4

Race Transporter 6 
Tootekood

Sisepikkus Siselaius Täismass
kg

Laadimine

376-2010 5,5 m 2,13 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2020 6,0 m 2,13 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2025 6,5 m 2,13 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2030 5,5 m 2,35 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2035 5,5 m 2,35 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2040 6,0 m 2,35 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2050 6,0 m 2,35 m 3 500 Ramp/Kallutatav

376-2060 6,5 m 2,35 m 3 500 Ramp/Kallutatav

Kallutatav platvorm madala kliirensiga autodele.

12 Kliki, et vaadata sisukorda
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Race Transporter 6
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Standardvarustus
Race Transporter 6 mudeli detailid:

l 12v puldiga juhitav elektriline vints, tõmbejõud 2040 kg
l  12v vintsi aku, laadimine vedukist
l  Alumiiniumist laegas platvormi all (keskel)
l  Vastupidavad koormarihmad spetsiaalse lukustussüsteemiga 
l  Täislaiuses piirdelatt, täielikult reguleeritav, kiirelt eemaldatav 
l Sisemised LED valgustuse ribad (x3)
l  Kahele poole avanevad uksed nii paremal kui vasakul küljel
l  Roostevabast terasest ukselukud ja hinged
l  Täislai ja täiskõrge alumiiniumiga kaetud lukustatav tagauks/ramp 
l  Gaasivedruga varustatud tagaumine uks
l  Eesmised luugid mõlemal küljel
l  Päevavalguskatus
l  Täielik LED valgustus
l  Kvaliteetsed pidurituled
l  Tagavararatas
l  Kvaliteetne tugiratas
l  Kõrgkvaliteetne lukustussüsteem
l  5-aastane garantii alusraamile

Hi-Line mudel
Spetsifikatsioonid 376-2035 ja 376-2050 pakuvad ülimat mugavust ja kasulikkust.

l  Vintsi kaugjuhtimissüsteem
l Valuveljed (x6)
l  Kätepesukoht, soojaveepaak
l  Kätepaberi hoidik
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks ja tööpink
l  Koht kanistrite ja varuosade hoiustamiseks
l  Päevavalguskatus
l  Sisemine LED valgustus, 8 lampi ja 2 kohtvalgustit
l  Eesmine hingedega alumiiniumist laegas asjade ladustamiseks
l  Keskmine hingedega alumiiniumist laegas (gaasivedruga) 
l  Külgmised toonitud aknad
l  Lisa LED tagurdamistuled

Puldist juhitav 12v elektriline vints. 2040 kg 
tõmbejõuga. Saadaval ka eraldiseisev aku.

Päevavalguskatus. Saa kasu päikesevalgusest, et 
luua täisväärtuslik töökeskkond.

Täislaiuses piirdelatt, täielikult reguleeritav, 
kiirelt eemaldatav. Kerge alumiiniumist ja 
terasest konstruktsioon koos kinnitustega.

Kolmeteljeline lahendus on kujundatud nii, et 
haagise rattad asuvad platvormi all. See tagab 
sileda täislaia põhja, kuid samas on säilitatud 
ka madal raskuskese.

Platvormi keskele ehitatud sügav alumiiniumist 
laegas on ideaalne koht raskete ja 
suuremõõtmeliste esemete hoiustamiseks. 
Lisavarustusena saadaval ka alumiiniumist katted.

Täielik LED valgustus - eesmised tuled, tagumised 
tuled, suunatuled, udutuled, tagurdamistuled. Täislai 
ja täiskõrge alumiiniumist gaasivedruga tagauks/
ramp tagab lihtsa juurdepääsu.

RACETRANSPORTER4
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Lisavarustus

Race Transporter 6 mudeli detailid:

l  Vintsi kaugjuhtimissüsteem
l Kaugjuhitav manööverdamissüsteem 
l Valuveljed (x6)
l  Kätepesukoht, soojaveepaak
l  Kätepaberi hoidik
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks ja tööpink
l  Kvaliteetne raam rehvide hoiustamiseks
l  Koht kanistrite ja varuosade hoiustamiseks
l  Sisemine LED valgustus, 8 lampi ja 2 kohtvalgustit
l  Alumiiniumist riiulid mõlemal poolel
l  Eesmine hingedega alumiiniumist laegas asjade ladustamiseks
l  Keskmine hingedega laegas (platvormil)
l  Keskmine hingedega alumiiniumist laegas (gaasivedruga)  
l  Keskmine hingedega alumiiniumist laegas (gaasivedruga) 
l  Lisa LED tagurdamistuled
l  Laadimiseks lisarambid (paar)
l  Topelt lisarambid - eriti madalad (hingedega)
l  Neli erinevat graafilist lahendust

Eesmine hingedega alumiiniumist laegas 
asjade ladustamiseks (platvormil).

Terasest raam rehvide hoiustamiseks ja 
alumiiniumist tööpink. Lisaks koht kanistrite 
hoiustamiseks.

Sisemine LED valgustus, 8 lampi ja 2 
kohtvalgustit on paigutatud alumiiniumist raami 
sisse. 12v aku.

Külgmised toonitud aknad lisavad stiili ja 
praktilisust.

Kvaliteetne kaugjuhitav manööverdamissüsteem. 
Mugav variant paigutada haagis just sinna kuhu 
vaja. Suure mahutavusega aku.

Race Transporter 6 mudelile on saadaval 
valuveljed. Vähendavad kaalu ja lisavad stiili.

RACETRANSPORTER4
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Lisavarustus ja mõõtmed, lk 1.

Sisepikkus
Siselaius

(A) Telgi
Täismass

kg
Kande-

võime kg Laadimine
Üldpikkus

(B)
Sisekõrgus

(min)
Sisekõrgus
(laeni) (D)

Üldkõrgus
(E)

Race Transporter 6 

Tootekood 

376-2010 5,5 m 2,125 m 3 3500 2210 Ramp/Kallutatav 7,20 m

Üldlaius (C) 

2,33 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2020 6,0 m 2,125 m 3 3500 2120 Ramp/Kallutatav 7,70 m 2,33 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2025 6,5 m 2,125 m 3 3500 2040 Ramp/Kallutatav 8,20 m 2,33 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2030 5,5 m 2,30 m 3 3500 2190 Ramp/Kallutatav 7,20 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2035 5,5 m 2,30 m 3 3500 2090 Ramp/Kallutatav 7,20 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2040 6,0 m 2,30 m 3 3500 2100 Ramp/Kallutatav 7,70 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2050 6,0 m 2,30 m 3 3500 2000 Ramp/Kallutatav 7,70 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

376-2060 6,5 m 2,30 m 3 3500 2020 Ramp/Kallutatav 8,20 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,60 m

Sisepikkus
Siselaius

(A) Telgi
Täismass

kg
Kande-

võime kg Laadimine
Üldpikkus

(B)
Sisekõrgus

(min)
Sisekõrgus
(laeni) (D)

Üldkõrgus
(E)

Race Transporter 5 

Tootekood 

375-1010 5,0 m 1,995 m 2 2600 1510 Ramp/Kallutatav 6,60 m

Üldlaius (C) 

2,36 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1030 5,0 m 2,125 m 2 2600 1490 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1050 5,0 m 1,995 m 2 3000 1900 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,36 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1060 5,5 m 1,995 m 2 3000 1860 Ramp/Kallutatav 7,10 m 2,36 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1070 5,0 m 2,125 m 2 3000 1870 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1080 5,5 m 2,125 m 2 3000 1830 Ramp/Kallutatav 7,10 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1090 5,0 m 2,125 m 2 3500 2300 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

375-1100 5,5 m 2,125 m 2 3500 2260 Ramp/Kallutatav 7,10 m 2,50 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

Sisepikkus
Siselaius

(A) Telgi
Täismass

kg
Kande-

võime kg Laadimine
Üldpikkus

(B)
Sisekõrgus

(min)
Sisekõrgus
(laeni) (D)

Üldkõrgus
(E)

Race Transporter 4 

Tootekood 

374-0010 5,0 m 1,995 m 2 2600 1570 Ramp 6,60 m

Üldlaius (C)

2,36 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

374-0020 5,0 m 1,995 m 2 2600 1530 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,36 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

374-0030 5,0 m 2,125 m 2 2600 1550          Ramp 6,60 m 2,49 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

374-0040 5,0 m 2,125 m 2 3000 1900 Ramp/Kallutatav 6,60 m 2,49 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

374-0050 5,5 m 2,125 m 2 3000 1860 Ramp/Kallutatav 7,10 m 2,49 m 1,88 m 1,99 m 2,50 m

RACETRANSPORTER4
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Race Transporter 4 välismõõtmed

Race Transporter 5 välismõõtmed

Race Transporter 6 välismõõtmed

A =  Siselaius

B =  Üldpikkus

C =  Üldlaius

D = Sisekõrgus (laeni) 

E =  Üldkõrgus

B

B

B

C

E
E

E

C

C

A

A

A

D
D

D

Kõik kirjeldused ja hinnad on tehasepoolsed ja võivad muutuda etteteatamata.

RACETRANSPORTER4

Lisavarustus ja mõõtmed, lk 2.
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Brian James Trailers
Otse Inglismaa südames
Otse Inglismaa südames, maailmakuulsa Silverstone-i ringraja lähedal, 
on BJT juba üle kolmekümne aasta valmistanud mitmesuguseid 
kadestamisväärseid haagiseid. Ettevõte on asutatud 1979. aastal.

Klienditugi ja hea hinna-kvaliteedi suhe on alati olnud meie jaoks tähtsad. See 
motiveerib meie insenere ja innustab kogu meie meeskonda. See on ka 
põhjus, miks üha suurem hulk kliente julgeb soovitada meie tooteid oma 
sõpradele ja kolleegidele.

Meile meeldib teha asju teisiti ja ületada inimeste ootusi. Viimase 15 aasta jooksul 
on iga meie klient saanud tunda meelerahu tänu unikaalsele 5-aastasele 
garantiile, mis kehtib kõigile meie haagiste alusraamidele. Meie pidev areng ja 
kõrgkvaliteetsete detailide kasutamine on seadnud haagistele uued standardid. 
Nagu meile meeldib öelda - "Erinevus on detailides".

Oleme uhked selle üle, et iga klienti koheldakse täieliku 
professionaalsusega. Meie jaoks on privileeg võita Teie usaldus.

Kuna tahame täita meie endi ootusi, siis võid olla kindel, et leiad 
antud brošüürist palju informatsiooni ja huvitavaid lahendusi.

Kliendid kiidavad meid sageli külalislahkuse ja võimekuse eest. Ootame 
kõiki meeleldi tutvuma meie haagistega, et Teie järgmine haagis oleks just 
Brian James Trailers-i valikust.

Brian James Trailers peakontor, Daventry, Inglismaa.
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Teiega ühendatud
Külastage meie kodulehte 

www.brianjamesestonia.ee

Meie kodulehelt leiate värskeimat informatsiooni Brian James Trailers haagiste 
kohta. Tootekataloogid, hinnakirjad ja värskeimad uudised.

Et näha kõiki Brian James Trailers haagiseid, külastage 
meie kodulehte www.brianjamesestonia.ee
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Teiega ühendatud»

T +372 56 271 883

Haagise rent OÜ
Türi 5, 11314
Tallinn, Eesti

www.brianjamesestonia.ee
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