Starline Diamond

stoere persoonlijkheid

Voor de bouw van houten trailers worden de wanden gelamineerd met PPL, een speciale
beschermende kunststof deklaag. Deze deklaag is speciaal voor de trailerbouw ontwikkeld en is dan ook UV bestendig. De wandpanelen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit,
grijs en antraciet.
Het dak, met daarin het karakteristieke Atec design, is vervaardigd van glasvezelversterkt polyester, licht en toch sterk.
De Starline Diamond is met houten zijwanden en een design polyester dak een trailer
met een stoere uitstraling. Hiermee kunt u op elk concours voor de dag komen. Desgewenst kunt u deze trailer uitvoeren met elk denkbaar accessoire. U kunt uw eigen trailer
samenstellen.
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Standaard

Optie

· Hoogwaardige materialen

· Aluminium opbouw

· 21 mm (Fins) berkenhouten vloer

· Kap zilver metallic

· 13" Metalen wielen

· Automatisch achterzeil met opstap aan de achterklep

· Rubbercoating 12-15 mm op de vloer (gietvloer)

· Polyester bovenklep met opstap aan de achterklep (alleen 165 en XL)

· 2 gasveren aan de achterklep

· Bilbuis uit één geheel extra

· Luxe borst- en bilbuizen

· Borstbuis uit één geheel extra

· Panieksysteem van buitenaf te bedienen

· Hengstenschot

· RVS bouten en moeren

· Kunststof bodem (met honingraat structuur)

· Binnenverlichting

· Marathonuitvoering (alleen 165)

· Dubbele zonwerende design uitzetramen

· Reservewiel aan de wand gemonteerd, bermzijde

· Regengoten boven deuren en ramen

· Schokbrekers op de assen

· Luxe afwerking

· Lichtmetalen 5-spaaks velgen

· Spatlappen

· Kunststof spatschermen uit 2 delen

· Vloerhoogte 43 cm voor comfortabele instap en optimaal rijgedrag

· Traanplaat (tussen achterstijlen)

· Stootrubbers aan de achterklep

· Topverlichting (standaard op XL modellen)

· Hooinetbevestiging

· 3e Remlicht (niet icm Bovenklep)

· Kunststof spatschermen uit één deel

· 13 polige stekker

· Neuswiel 248s

· Tralies voor de uitzetramen

· Rubber geveerde AL-KO assen

· Ponybuizen 20cm verlaagd

· Granulaatmat op de achterklep

· AL-KO safetyslot (SCM/TNO goedgekeurd)

· Aluminium kap-wandprofiel

· Rompbescherming

· Transparant tussenschot (2 paards modellen)

· Zadelkamer incl. zadelsteun en halsterhouder(s) (niet op 135)
· Designachterstijl (alleen 165 en XL)
· Dakluik
· Neuswiel zwaar kantelbaar (ZK260) (standaard op 2-paards modellen)
· Rubber mat met latten op de achterklep
· Trapbescherming staal
· Trapbescherming rubber
· Draadloze camera met nachtvisie en draadloos beeldscherm
· Striping jumping horse op de zijwanden
· Portes Américain (alleen 165 en XL, niet icm Designachterstijlen)
· Veulenrek (niet icm Polyester bovenklep)
· Uitdraaibare Zadelsteun
·

Kleurengamma
Starline Diamond paardentrailers zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:

· Wit
· Grijs
· Antraciet

In verband met beperkingen van druktechnieken kunnen de
kleuren afwijken van de kleur van uw trailer.
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