Centaurus

De Centaurus is een combinatie van design en functionaliteit. Een design polyester voorpunt
gecombineerd met 18mm aluminium zijwanden maken de Centaurus tot een superlichte en een
onverwoestbare trailer. De twee grote verzorgingsdeuren, het automatisch oprolbare achterzeil,
rubber hamerslag mat op de 21mm berkenhouten vloer en de rubbermat met ingegoten latten op
de achterklep maken de trailer helemaal af.
Op de marathonuitvoering, met zijn extra lange dissel met wielgoten,
kunt u veilig en gemakkelijk een koets of sulky transporteren.

De Centaurus is standaard voorzien van diverse accessoires en is
leverbaar met antraciet zwarte en witte houten zijwanden en
achterklep. Daarnaast is de trailer ook verkrijgbaar in een aluminium
uitvoering.
Marathonframe met lier

Afmetingen
Model

Maximum Massa

Leeg gewicht

145

1,5

308

145

225

175/70R13

1200 / 1600

680

165

2

308

165

230

175/70R13

1600 / 2000

700

XL

2

330

175

230

195/65R15

2000 / 2400

720

XXL

2

460

175

230

195/65R15

2000 / 2400

1000

165 Marathon

2

308

165

230

175R14C

2400

880

XL Marathon

2

330

175

230

175R14C

2400

920

Neem voor afwijkende draagvermogens contact op met
uw dealer
8/30/2013 NL v2

Standaard

Opties

 Combinatie van houten wanden met design polyester kap en punt

 Aluminium opbouw

 Achterklep met kozijnconstructie en vuilwerend scharnier

 Kap zilver metallic

 Rubber mat met latten op de achterklep

 Polyester bovenklep zilver

 Dubbele zonwerende design uitzetramen

 Easy Release System

 2 Verzorgingsdeuren met RVS 3-puntssluiting

 Alu-Protec kunststof bodem (10jaar garantie)

 2 Gasveren aan de achterklep

 Zadelkamer incl. zadelsteun en halsterhouder(s)

 Atec design borstbuizen voorzien van panieksysteem

 Schokbrekers op de assen

 Geventileerd chassis

 Rompbescherming

 Onafhankelijk geveerde torsieassen (AL-KO)

 Uitdraaibare zadelsteun

Zie onze prijslijst voor de meest actuele opties

Ventilatie systeem

Polyester bovenklep zilver

Alu-Protec kunststof bodem (10jaar
garantie)

Zadelkamer incl. zadelsteun en halsterhouder(s)
Centaurus in Hout / Polyester

AL-KO assen garanderen optimale
rijeigenschappen
Geventileerd chassis
Easy Release System
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