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I    Types 

2 paards trailer uitgerust met: 
 unieke volpolyester kwaliteit 
 extreem lage instap 
 robuust gelast en volbad verzinkt chassis  
 robuuste stangen aan buitenzijde, 

paniekslot en rangeergrepen  
 totaal draagvermogen: 2.000 kg 
 kleur: wit 
 

Uitrusting zoals Primero, met 
onderstaande extra`s: 
 ruime zadelkamer met grote deur,  

binnenverlichting, halsterhouders en 
zadeldragers 

 totaal draagvermogen: 2.000 kg  
 verkrijgbaar in verschillende kleuren 
 
 

Uitrusting zoals Excelente, met 
onderstaande extra`s: 
 extra veiligheid door middel van 

contourverlichting, 3e remlicht en 
reservewiel  

 grote wandkussens 
 asschokbrekers voor extra rijcomfort 
 totaal draagvermogen: 2.300 kg  
 verkrijgbaar in verschillende kleuren 
 
 

PRIMERO EXCELENTE GANADOR 
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II    Trailereigenschappen 

zeer lage instap 

royale paardenboxen met draaibaar 
tussenschot en verstelbare borst- en 

bilstangen 

Uniek paniekslot,  
uw paard blijft te allen tijde 

gezekerd! 

aan beide zijden voorzien 
van robuuste stang 

Anssems volpolyester kwaliteit 
100 % houtvrij 
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II    Trailereigenschappen 

anti-slip opstapje 

rangeergreep XL 

ruime, verlichte zadelkamer met 
halsterhouders en uitdraaibare 

zadeldragers, in hoogte verstelbaar 

aerodynamische 
vormgeving 

royale wandkussens uit 
hoogwaardig rubber 
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III    Overzicht belangrijke kenmerken 

        Seriematig uitgevoerd met: 

 Unieke volpolyester kwaliteit, 100% houtvrij! 
Nieuwste polyestertechniek zorgt voor een zeer sterk en glad oppervlak. De binnenzijde is geheel 
urinebestendig en eenvoudig te reinigen. Een lange levensduur is gegarandeerd! 

 Aerodynamische vormgeving 
De revolutionaire aerodynamische vormgeving minimaliseert zowel het geluid tijdens het rijden als ook 
het brandstofverbruik. 

 Maximaal comfort 
Door de extreem lage vloerhoogte en de grote achterklep ontstaat een stressvrije instap voor ieder 
paard. De royale standaarduitrusting zorgt voor een optimaal comfort voor mens en dier. Deze omvat 
onder andere: draaibaar tussenschot met verstelbare borst- en bilstangen, paniekslot, niet-verblindende 
binnenverlichting, vensters aan beide zijden, automatisch oprollend achterzeil, robuuste stangen aan 
buitenzijde, anti-slip opstapje, rangeergrepen XL en neerklapbaar neuswiel.       

        Opties: 

Voor extra veiligheid en gebruiksgemak, zijn de volgende accessoires verkrijgbaar: 
 groot hengstenrek, eenvoudig te monteren 

 veilig veulenrek uit buisprofiel 

 grote wandkussens (standaard bij Ganador) 

 reservewiel met reservewielsteun (standaard bij Ganador) 

 asschokbrekers voor extra rijcomfort (standaard bij Ganador) 
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IV    Technische gegevens 

PRIMERO EXCELENTE GANADOR 

Typebenaming PTH 2000 Primero PTH 2000 Excelente PTH 2300 Ganador 

Afmetingen 331 x 166 x 236 331 x 166 x 236 331 x 166 x 236 

Totaal draagvermogen 2000 2000 2300 

Aantal assen 2 2 2 

Ledig gewicht 750 775 850 

Laadvermogen 1250 1225 1450 

Aantal paarden 2 2 2 

Kleur wit √ √ √ 

Kleur zilver metallic - ● ● 

Kleur zwart metallic - ● ● 

Zadelkamer met binnenverlichting - √ √ 

Halsterhouder binnenzijde - 2 2 

Stangen voor vastbinden paard √ √ √ 

Achteruitrijlicht 2 2 2 

Contourverlichting voorzijde voorzijde voor- en zijkant 

3e remlicht - - √ 

Rangeergrepen XL 4 4 4 

Bandenmaat 155R13 155R13 185/70R13 

Reservewiel ● ● √ 

Asschokbrekers ● ● √ 

Wandkussens ● ● √ 

Hengstenrek ● ● ● 

Veulenrek ● ● ● 

Afmetingen in cm, gewichten in kg  ●  optioneel leverbaar 
√  standaard uitrusting  -  niet leverbaar 
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IV    Technische gegevens 

PRIMERO EXCELENTE GANADOR * Afmetingen (cm)  

Lengte inwendig (L1) 331 331 331 

Breedte inwendig (B1) 166 166 166 

Hoogte inwendig (H1) 236 236 236 

Instaphoogte (H2) 36 36 36 

Totale lengte (L2) 445 445 445 

Totale breedte (B2) 215 215 215 

Totale hoogte (H3) 273 273 273 
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