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Met de nieuwste polyestertechniek produceert ANSSEMS in eigen fabriek een 

sterk kwaliteitspolyester met een glad oppervlak en een glansgraad van wel 98%. 

De duurzame topcoat zorgt voor een net zo hoge UV-bestendigheid als uw auto. 

Dit heeft als voordeel dat de trailer minder snel door de zon opwarmt en langdurig 

kleurvast blijft. De ANSSEMS paardentrailer is samengesteld uit materialen 

die zowel in de luchtvaartindustrie als bij windmolens worden gebruikt. Deze 

materialen hebben een laag eigengewicht, zijn extreem sterk en uitermate geschikt 

voor langdurige drukbelasting. De gehele trailer is 100% houtvrij en kan dus niet 

gaan rotten. Een lange levensduur is hierdoor gegarandeerd!
 

 

De revolutionaire aerodynamische vormgeving minimaliseert het geluid tijdens 

het rijden. In combinatie met de goede wegligging zorgt dit voor een comfortabel 

transport. Bijkomend voordeel is dat het brandstofverbruik door de unieke 

vormgeving aanzienlijk gereduceerd wordt.

UNIEKE VOLPOLYESTER KWALITEIT, 100% HOUTVRIJ!

”Comfortabel en veilig voor ruiter en paard”

AERODYNAMISCHE VORMGEVING

versterkt framewerk

robuuste bindstang

extreem lage instap

ruime zadelkamer
ook voor westernzadels
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MODEL 2016 PTH 2000 Privaro 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

Kleuren

Zadelkamer met verlichting 5 3 3

Halsterhaken binnenzijde 5 2 2

Stang aan buitenzijde 3 3 3

Achteruitrijverlichting 2 2 2

Markeringsverlichting voor voor voor- en zijkant

3e remlicht 5 5 3

Rangeergreep XL 4 4 4

Bandenmaat 155R13 185/70R13 195/70R14

Extra’s PTH 2000 Privaro PTH 2000 Excelente PTH 2300 Ganador

Wandkussens 3 3 3

Reservewiel l l 3

Automatisch oprollend achtergaas l l 3

Asschokbrekers l l 3

Hengstenrek l l l

Veulenrek l l l

Lichtmetalen velgen (195/70R14) 5 l l

Afmetingen in cm, gewichten in kg      3seriematig       l optioneel leverbaar     5  niet leverbaar

WWW.ANSSEMS.EU 

Prijs-, model- en constructiewijzigingen, 
als ook druk- en zetfouten voorbehouden.

Door de extreem lage vloerhoogte en de grote achterklep ontstaat een stressvrije 
instap voor ieder paard. De royale standaarduitrusting zorgt voor een optimaal 
comfort en omvat onder andere; 

 ● draaibaar tussenschot met  
 verstelbare borst- en bilstangen

 ● vensters aan beide zijden
 ● niet verblindende binnenverlichting
 ● oprollend achtergaas (Ganador)
 ● oprollend achterzeil (Privaro/Excelente)

 ● paniekslot
 ● grote wandkussens
 ● robuuste bindstangen
 ● antislip opstapje
 ● rangeergrepen XL 
 ● neerklapbaar neuswiel

UW ANSSEMS DEALER

331 cm binnenlengte
445 cm totale lengte

273 cm 
totale hoogte

36 cm 
instaphoogte

236 cm 
binnenhoogte

ANSSEMS

166 cm binnenbreedte

215 cm totale breedte

veulenrek optioneel

uniek paniekslot 
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