BRP CARRIER

TILLVERKAD I NORDEN
Det handlar om att skapa kvalitet ända från grunden.
En släpvagn byggd för hand. Hela vägen från
det helsvetsade chassit till golvet, lämlåsen och kåpan.
Resultatet talar för sig själv.
Genom att bygga släpen i en
miljö där de testas som
hårdast vet vi vad som krävs
av oss innan släpvagnen
kommer ut på vägen. Det handlar lika mycket om material
som om kunskap. Med kontroll
över detaljerna kan vi styra
resultatet precis dit vi vill.

HITTA DITT SLÄP PÅ

BRPCARRIER.COM

BRP Carrier är byggda för att möta Norrlands
tuffa krav. Testade på världens största naturliga
testbana för att garantera maximal styrka,
smidighet, uthållighet och hållbarhet.
Det är vad kvalitet från North Grade® innebär.

BÄTTRE VÄGHÅLLNING

Eftersom vi vet att man plötsligt kan befinna
sig på en väg med 3 cm snömodd, is under,
noll sikt och med två skotrar under kåpan är
inget annat än det bästa ett alternativ.

UTHÅLLIGHET &

STYRKA
Formgjutna handtag

Formgjutna handtag på läm- och dragbalkslås
för bättre grepp i alla väder.

Formgjutna hårdplastskärmar med LED-breddmarkering

Starkare chassi

Hela rambalkar fram och
bak för att förstärka där
belastningen är som störst.

Stabila skärmar med halkskydd i aluminium som tål att du står på dem vid lastning
och lossning. Breddmarkering för att möta de europeiska kraven. (Endast på Deluxe.)

Utvändiga bindöglor

Spännbandets krok passar
i öglan utan att ramla av.
Mycket smidigare vid
fästning av lasten.

Samma kraftig axel på alla släp

Halkskydd
i aluminium

Bra och säkert
grepp vid lastning
och lossning med
nytt rejält halkskydd i
aluminium på skärmarna.

Ljusramp med LED belysning

För ökad stabilitet oavsett totalvikt.

Välj till LED belysning på hela vagnen.

DETALJER

Utvecklingen fortsätter och är konstant. Framför allt
kommer förändringarna i takt med att släpvagnarna
testas hårdare och hårdare. Behoven förändras när temperaturen
sjunker och dagsljuset är kortvarigt. Detaljerna får inte ställa till
med besvär och stjäla tid. Därför utmanar vi släpet på både stora
och små funktioner. Vad kan bli bättre?

Halkskydd på skärmarna
Ökad säkerhet vid lastning och
lossning med halkskydd i aluminium.

Tippskruv med sexkantsfäste
Med sexkantsfästet på toppen
får du med hjälp av borrmaskin
och hylsa en skonsam eltipp.

Kraftig aluminiumram
Extra kraftig aluminiumram till
kåpan för maximal stabilitet.

Lämlås med direktfäste
Lämlås som fäster direkt i skeppan
För att öka styrkan i lämmarna och
slippa påsvetsade delar.

Längre S-formade dragbalkar
Specialdesignade och förlängda för maximal smidighet
och följsamhet.

Glappfria dragbalkslås
Inget som slår eller smäller
under färd. Med formgjutet
handtag.

15” däck
Högre markfrigång och lättare
att hitta vinterhjul och nya
hjul. Samma på alla släp.

Stark Aluminiumkåpa
Smidig, tålig kåpa som skyddar
lasten mot väder och vind.

Aluminumfälgar NY DESIGN!
Finns som tillval för en
sportigare stil på ditt släp.

Centralt placerat stödhjul
För ökad stabilitet och bättre
utrymme mellan bil och
stödhjul.

Inkapsling av elsystemet
Runt alla kablar sitter en
skyddsslang som klarar -50 ˚C.

Golvet
Ett starkt och plant golv som
är gjort av combiplywood med
filmwira för att vara extra tåligt
mot fukt.

HÅLLBARHET &

SMIDIGHET

STOR STÖRRE

STÖRST

Det ska vara enkelt att välja storlek på BRP släp. Våra släp
kommer i fyra flakbredder; 135 cm, 150 cm, 185 cm och
220 cm samt sju flaklängder; 330 cm, 380 cm, 445 cm, 490
cm, 550 cm, 650 cm samt 750 cm. Behöver du bara lasta
en skoter? Då är BRP Adventure rätt. För dig som vill lasta en
skoter och packning rekommenderar vi BRP Racing. För dig
som vill lasta 2 skotrar och packning passar Touringserien bäst.
Vill du ha massvis med plats är det Expedition som enkelt
lastar 2 skotrar, skotepulka & packning.

Touring 380TX™

Vagnen på bilden är extrautrustad.

Inline vs Outline?
Det finns olika fördelar med inline och outline. Med outline kan
du stå på skärmarna vid lastning och lossning samt att du kan
lasta fritt på hela flakytan. Inline gör att släpet blir lättare att
dra eftersom att det följer i bilens hjulspår. Detta sparar avsevärt
med bränsle och gör släpet behagligare att dra på smala vägar
som ibland kan vara väldigt moddiga.

LINEUP &

Touring 445TXI™

TEKNISK DATA

Vagnen på bilden är extrautrustad.

ADVENTURE
Vagn

Totalvikt

Flakmått

Lastvikt

Längd

Bredd

330AX

750 kg

135x330 cm

475 kg

481 cm

184 cm

330AX*

750 kg

135x330 cm

500 kg

485 cm

184 cm

Vagn

Totalvikt

Flakmått

Lastvikt

Längd

Bredd

380RX

960 kg

150x380 cm

630 kg

532 cm

199 cm

650RX

1350 kg

150x650 cm

850 kg

802 cm

201 cm

Vagn

Totalvikt

Flakmått

Lastvikt

Längd

Bredd

380TX

1260 kg

185x380 cm

900 kg

532 cm

242 cm

380TXI

1260 kg

185x380 cm

900 kg

532 cm

201 cm

445TX

1260 kg

185x445 cm

880 kg

597 cm

242 cm

445TXI

1260 kg

185x445 cm

880 kg

597 cm

201 cm

490TX

1350 kg

185x490 cm

940 kg

642 cm

242 cm

490TXI

1350 kg

185x490 cm

940 kg

642 cm

201 cm

550TX

1350 kg

185x550 cm

880 kg

702 cm

242 cm

550TXI

1350 kg

185x550 cm

880 kg

702 cm

201 cm

650TX

2700 kg

185x650 cm

1870 kg

892 cm

242 cm

750TX

2700 kg

185x750 cm

1830 kg

932 cm

242 cm

Vagn

Totalvikt

Flakmått

Lastvikt

Längd

Bredd

445EXI

1350 kg

220x445 cm

950 kg

597 cm

242 cm

490EXI

1350 kg

220x490 cm

920 kg

642 cm

242 cm

RACING

TOURING

EXPEDITION

TILLBEHÖR
Hel bakgavel
Hel bakgavel förenklar lastning och lossning.
Öppna och du har en perfekt uppkörningsramp för dina fordon.
(finns endast till Touring)

Utvändig LED belysning

LED belysning högt monterad på
kåpan gör dig synlig även i den värsta
snöröken.

Invändig Belysning

LED belysning på insidan av kåpan för
säkrare lastning och lossning.

Frontskydd kåpa

Formgjutet skydd till
främre delen av kåpan.

Frontskydd framläm

Formgjutet tillbehör som skyddar
framlämmen från stenskott och salt.

Plastgolv Skyddar golvet mot skav
och väta vid lastning och lossning.

Skiglide

Det bästa skydd din skoter kan önska sig vid lastning och lossning.

Däck & Fälg

Som tillval kan du välja aluminiumfälgar i ny sportig design. Glöm heller inte
att utrusta släpvagnen med vinterdäck (med eller utan dubbar).

Godkänt SSF Lås

Skydda vagnen med ett
godkänt lås.

Mer information och återförsäljare hittar du på:

BRPCARRIER.COM

