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BESCHERMD & VEILIG GESLOTEN TRANSPORT
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Race Shuttle 2
Artikel code

Buitenlengte 
totaal Buitenbreedte Totale hoogte

Nuttige  
binnenhoogte

Alle modellen 5.82m (19ft) 2.30m (7ft 6) 1.94m (6ft 4) 1.53m (5ft 1) 

Race Shuttle 2
Artikel code

Laadvloer-
lengte

Laadvloer-
breedte GVW kg

Laadver- 
mogen kg Laadfunctie

300-1010 4.30m (14ft) 1.95m (6ft 5) 2,600 1,809 Vast

300-1011 4.30m (14ft) 1.95m (6ft 5) 2,600 1,789 Kantelbaar

Een bekwame professionele all-round transporter voor 
compacte auto’s.

Een gesloten voertuigtransporter op maat voor compacte sportwagens die aerodynamisch en licht van 
gewicht is. Naar keuze in 2000 of 2600 KG GVW te verkrijgen en hydraulisch kantelbaar. Optioneel de 
keuze uit 2.00 of 2.40 mtr. rijplaten.

Met oog voor detail neemt Brian James met dit ontwerp een grote voorsprong op de concurrentie.
De RS-2 is volledig EEC 2007/46 type goedgekeurd en biedt 5 jaar chassisgarantie.

Een uitgebreide lijst van opties bieden  u de mogelijkheid de trailer naar eigen behoefte samen te 
stellen.
Met de keus uit bijvoorbeeld een electrische lier,bandenrek, brandstof opslag of aluminium velgen.

Standaard rijplaten van 2.00 mtr lang.
Optioneel in 2.30 mtr. te verkrijgen.

Bandenrek + brandstof opslag en werkbank 
combinatie (optioneel). * vraag advies aan  
ons verkoopteam met betrekking tot uw te 
vervoeren auto!

Tandemas chassis met een laag zwaartepunt geven een voortreffelijke 
wegligging in combinatie met aerodynamische vormgeving.
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Bandenrek + brandstof opslag en werkbank combinatie (optioneel).
* vraag advies aan ons verkoopteam met betrekking tot uw te vervoeren auto!
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Aerodynamisch hoogwaardig ontwerp uit één  
geheel resulteren in een lager brandstofverbruik.

Race Shuttle 3
Artikel code

Laadvloer-
lengte

Laadvloer-
breedte GVW kg

Laadver-
mogen kg Laadfunctie

330-1010 4.70m (15ft 5) 1.95m (6ft 5) 2,600 1,669 Vast

330-1011 4.70m (15ft 5) 1.95m (6ft 5) 2,600 1,649 Kantelbaar

330-1021 4.70m (15ft 5) 1.95m (6ft 5) 3,000 2,049 Kantelbaar

Race Shuttle 3
Artikel code

Buitenlengte 
totaal Buitenbreedte Totale hoogte

Nuttige  
binnenhoogte

Alle modellen 6.20m (20ft 3) 2.30m (7ft 6) 1.99m (6ft 6) 1.60m (5ft 2) 

RVS achtersluiting en gasveer ondersteuning 
voor de kap.

Bandenrek + brandstof opslag en werkbank 
combinatie (optioneel). * vraag advies aan  
ons verkoopteam met betrekking tot uw te 
vervoeren auto!

Kwaliteits presentatie met integriteit van het ontwerp.

Het bewezen overweldigende succes van de RS-3 is te danken aan de combinatie van vele unieke 
kenmerken. Een handzame trailer met de kenmerken van een open transporter. Eenvoudig te 
bedienen, lage luchtweerstand en compact. Een groot formaat kap uit één stuk was de oplossing. 

Keuze uit 2600 of 3000 kg GVW varianten, al dan niet hydraulisch kantelbaar.

Door de ruime keuze uit opties is de RS-3 een bewezen partner voor race- en rallyteams.

Race Shuttle 3  voorzien van aluminium velgen.



RACE SHUTTLE 3



6 7 

Standaarden

RACE SHUTTLE
BESCHERMD & VEILIG GESLOTEN 
TRANSPORT

KWALITEIT

Brian James Trailers is fabrikant van toonaangevende trailers, sinds 1979. Bij aankoop van een Brian James Trailer 
kun je er absoluut zeker van zijn dat het is ontworpen en gebouwd naar de hoogst mogelijke normen. Onze ing-
enieurs combineren top-kwaliteit vakmanschap met de beste materialen voor een hoogwaardige prestatie. Licht 
maar sterk, zijn onze trailers gemaakt om de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren.

5 Jaar Chassis Garantie

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
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ATTENTIE
De afbeeldingen die gebruikt worden zijn illustratief 
en kunnen afwijken van de standaard afwerking en 
uitrusting. Alle getoonde producten kunnen afwijken, 
gezien het constant verbeteren en het door ontwik-
kelen hiervan.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Multi-Trailer / Group Cé 
Diestersteenweg 273
B-3510 Hasselt-Kermt

T +32 (0)11 31 66 31
Voor meer info bel of bezoek onze website.

www.brianjamestrailers.be




