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RACE SPORT

Gesloten transport is een waardevol concept met een groeiende populariteit.
Bescherming en veiligheid zijn de highlights van het concept. 

Sinds 1995 is Brian James blijven pionieren en ontwikkelen aan het gesloten autotransport concept.

Na 20 jaar zijn we terug bij het basis principe om een gesloten trailer te ontwikkelen op een bestaand chassis.
Door gebruik te maken van verfijnde technieken krijgt u 'real value for money'.

Kwaliteit en innovatie zijn duidelijk zichtbaar.

De doelstelling is met het ontwikkelen en design van de Race Sport ruimschoots behaald.

RACE SPORT
GESLOTEN TRANSPORT 5 JAAR

CHASSIS
GARANTIE
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Het grote onderscheid wordt gemaakt door de meest complete standaard uitgeruste gesloten Autotransporter 
op de Europeesche markt. Het chassis is afgeleid en herkenbaar van de A-4 serie.
Voorzien van zeer praktische details zoals de Multi-lock rijbanen die perfect te gebruiken zijn voor de verstelbare 
aanrijdblokkering en de wielspanbanden. Een binnenbreedte van 2.00 mtr, ideale gewichtsverhouding en 
voldoende ruimte om autoportieren te openen.

Om tot een esthetisch en aantrekkelijk resultaat te komen van de Race Sport word gebruik gemaakt van 
hoogwaardige GRP sandwich panelen bewerkt door CNC machines. In combinatie met de luxe van een 
hoogwaardig lichtdoorlatend dak.

l Toegangsdeur voorzijde 
links en rechts ( Afmeting H X B 
= 0.85 X 0.50 mtr. bij Laadvloer 
lengte 4.50 & 5.00 mtr. En bij 
Laadvloerafmeting 5.50 mtr. = 
1.25 X 0.50 mtr. )

l Grote 'vleugeldeuren'
maken de trailer praktisch in gebruik en toegankelijk. 

(2.17 mtr. breed).

l LED contour lampen 
Gebruik van betrouwbare LED techniek 
met een betere lichtopbrengst aan de 
voor- en zijkant.
Tevens zijn de breedtelampen en 
nummerplaatverlichting van LED voorzien.

RACE SPORT
Standaard uitrusting.
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RACE SPORT

l Uitzetsteun achterzijde
Praktische achtersteunen voor het veilig 
laden en lossen.

l Gedeelde oprijklep
Deze klep / deur combinatie 
is in delen te openen 
ondersteund door een 
gasveer om efficiënt te 
kunnen laden en lossen.

l Multi-lock rijbanen
bieden de mogelijkheid om het voertuig op vele posities vast te zetten.
Tevens hebben deze gestanste ogen een anti-slip functie.

l Separate achterlicht montage
Stijlvolle, goed beschermde lampen zijn eenvoudig afzonderlijk te vervangen.
De snelsluiting maakt het duurzaam en eenvoudig.

l Super Concept
Het gebruik van Tencile steel maakt de trailer lichter met een 
verbeterde sterkte.

l Ingebouwde hulprijplaten
Aluminium gemonteerde hulprijplaten 
dragen bij aan een perfecte oprijhoek bij 
laden en lossen. Deze rijplaten worden 
met een magneet vergrendeld aan de 
binnenzijde van de klep.
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Individuele wensen voor het vervoer van uw Rally- of Racewagen kunnen worden vervuld 
door de trailer samen te stellen naar wens.

De ruime keuze uit diverse optie pakketten stemmen af op ieders behoefte.

¢ Opbergruimte voorin
Ruimte voor het opslaan 
van 2 x 20 ltr. jerrycans 
en opbergvakken voor 
kleinmateriaal.

¢ Elektrische lier
De elektrische 12 Volts lier zoals afgebeeld wordt aangestuurd 
door een 12 Volt accu. Inclusief een acculader.

¢ Automatisch opklapbaar neuswiel
Een robuust en praktisch neuswiel om manoeuvreren 
makkelijker te maken.

¢ Aluminium spuitbushouder
links en rechts gemonteerd 

voor het opbergen van kleine 
items. 3 dragers en afmeting 

van 600 x 76 mm.

¢ Aluminium velgen optioneel 
De Race Sport is leverbaar met de nieuwe type 
aluminium velgen. Met de keuze uit de kleur 
Antraciet 'diamond cut' of Zilver.

Opties.
Configureren naar wens.



RACE SPORT

¢ Aanrijdblokkering
Volledig verstelbare aanrijdblokkering.

¢ Bandenrek
Extra banden en wielen zijn op een perfecte manier mee te nemen door de montage van een hoog model bandenrek boven de motorkap.
Geen verlies van vloerruimte en voorzien van een speciaal vastzetsysteem.

¢ Deck slick pads
Deze losse matjes zijn speciaal ter bescherming bij het transport van 
auto's die voorzien zijn slicks.
Attentie: De slickpads zijn afhankelijk van de wielbasis te verplaatsen.

LED lampen: opmerking !  
LED lampen zijn niet compatibele met alle trekkende voertuigen. Dit kan onbedoelde gevolgen 
veroorzaken. Controleer de mogelijkheden.

¢ Volledige LED achterlampen  
Heldere en betrouwbare verlichting. De 8 lampen zijn op eenvoudige wijze 
optioneel om te bouwen naar LED.
Top- en Contourlampen zijn bij de Race Sport standaard LED.

¢ LED Binnenverlichting 
Perfecte assistentie bij laden en 
lossen in het donker.
Extended kit bevat 4 LED lampen.

¢ Aanrijdblokkering
laag model over de volledige breedte van 50 mm hoog 
speciaal voor lagere auto's. Vaste montage.
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l Lichtdoorlatend dak draagt 
bij aan het comfortabel werken 
in de trailer

l Toegansdeuren links en rechts

l Gedeelde oprijklep ten 
behoeve van eenvoudig 
laden en lossen met de 
perfecte oprijhoek

l Betrouwbare AL-KO 
techniek met een lange 
levensduur

l 50 mm Kogelkoppeling
optioneel te voorzien van anti-
diefstal slot

l Vleugedeuren
voor een makkelijke 
toegang

l GRP panelen,
sterk en licht
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CTECHNISCHE INFORMATIE

MODEL RACESPORT

BUITENLENGTE mtr. A 4.50 5.00 5.50

DRAAGVERMOGEN

Bruto draagvermogen kg 2,600 2,600 3,000 3,000

Laadvermogen kg 1,550 1,480 1,860 1,810

Ledig gewicht kg 1,050 1,120 1,140 1,190

AFMETINGEN

Laadvloerbreedte mtr. B 2.00 2.00 2.00 2.10

Totalebreedte mtr. C 2.38 2.38 2.38 2.48

Totale lengte mtr. m D 6.06 6.06 6.56 7.06

Doorrijhoogte mtr. 1.77 1.77 1.77 1.77

Laadvloerhoogte mtr. E 1.82 1.82 1.82 1.82

Totalehoogte mtr. F 2.25 2.25 2.25 2.25

Hoogte hart trekhaak kogel mtr. 0.40 0.40 0.40 0.40

ONDERSTEL

Assen 2 2 2 2

Bandenmaat 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70)

Neuswiel l l l l

Aluminium velgen – (Antraciet diamond cut of Zilver) + anti diefstal wielbouten ¢ ¢ ¢ ¢

Schokdempermontage voor 4 wielen ¢ ¢ ¢ ¢

VOORZIENING

Verstelbare aanrijdblokkering Links & Rechts ¢ ¢ ¢ ¢

Vaste aanrijdblokkering over de volledige breedte ¢ ¢ ¢ ¢

Bandenrek ¢ ¢ ¢ ¢

LIER

Elektrische lier 4500-12 V inclusief accu ¢ ¢ ¢ ¢

OPTIES EN VERLICHTING

Opbergruimte voor 2 x 20 Ltr. Jerrycans en opbergvakken ¢ ¢ ¢ ¢

Aluminium spuitbushouders links & rechts ¢ ¢ ¢ ¢

Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks ¢ ¢ ¢ ¢

Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood) ¢ ¢ ¢ ¢

Set van 4 wielspanbanden met lus ¢ ¢ ¢ ¢

LED achterlichten (niet toepasbaar bij ieder trekkend voertuig) ¢ ¢ ¢ ¢

LED binnenlampen 2x ¢ ¢ ¢ ¢

AL-KO stabilisatiekoppeling ¢ ¢ ¢ ¢

Robuust Klapneuswiel ¢ ¢ ¢ ¢

BEVEILIGING

Anti-diefstal wielklem speciaal ¢ ¢ ¢ ¢

SCM gekeurd koppeling slot ¢ ¢ ¢ ¢

Robuuste koppeling voorzien van slot ¢ ¢ ¢ ¢

AL-KO anti-diefstal slot ¢ ¢ ¢ ¢

GARANTIE

5 Jaar Chassisgarantie l l l l

PRODUCT

Product bestel nummer 340-4500 340-5000 340-5010 340-5510

Standaard.       Optie tegen meerprijs.¢l
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Standards

RACE SPORT

5 JAAR 
CHASSIS
GARANTIE

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 
ingenieurs 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.

Iedere claim wordt in overleg met BJT UK en onder auspiciën van de dealer 
afgehandeld. Andere gegalvaniseerde componenten kunnen bij reparatie 
aangetast worden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

BJT is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten in geval van een garantie 
afwikkeling.

Aanspraak op garantie is alleen van toepassing indien de trailer 
correct is onderhouden door een erkend aanhangwagenbedrijf en de 
onderhoudswerkzaamheden correct en volldeig zijn nageleefd.



RACE SPORT
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ATTENTIE

Specificaties en uitvoering kunnen afwijken.
Fotos en illustraties zijn informatief en kunnen zonder 
overleg gewijzigd worden.

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition RSPORTNL2020_Q2_1

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


