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HB506 in black with wheel trims and door mounted tack pack

Extra venster – beschikbaar op alle uitvoeringen

Eventa M met extra venster Eventa M met dekendrager



De nieuwe Eventa 
ONTWORPEN VOOR JOU EN JE PAARD

Voor de eerste keer kan jouw paardentrailer een tweede thuis zijn, 
zowel voor jou als je paard(en)!
De nieuwe Eventa biedt een ingerichte leef- en slaapruimte voor 
de ruiter.Onze meer dan 50 jaar ervaring hebben we gebruikt om 
dit paradepaardje te bouwen. 

Luisteren naar onze klanten
Voordat we startten met het ontwerpen en ontwikkelen van de Eventa, 
hebben we de tijd genomen om naar onze klanten te luisteren en zo 
te begrijpen wat ze verwachten van dit type trailer. We brachten vijf 
jaar door met zorgvuldig ontwerpen, testen en verfijnen van de trailer 
voordat we volledig van overtuigd waren dat het eindresultaat volledig 
aan je verwachtingen voldoet. 

De perfecte trailer voor,je paard
Al 50 jaar stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar 
aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden : : het volstaat om eens 
rond te kijken op de parking van je volgende evenement.

Het gedeelte voor de paarden in de Eventa is zorgvuldig ontworpen 
om paarden veilig en comfortabel te laten reizen. De combinatie van 
de zeer geliefde kwaliteiten van de Ifor Williams paardentrailer, met 
continue verbeteringen in het ontwerp, garandeert een sterke en 
kwaliteitsvolle trailer.

De perfecte trailer voor jou
De leef-en slaapruimte biedt de beste oplossing voor comfort en 
functionaliteit. Er zijn drie uitrustingsniveaus: brons, zilver en goud.
Brons biedt 3-zitplaatsen en slaapruimte voor 2 personen. Er is een 
gootsteen/wastafel en veel opbergruimte.
De zilveren afwerking heeft daarenboven een kookplaat.
De gouden versie voegt een on-board 12v elektrisch systeem, een 50 
liter watertank en een 12V elektrische waterpomp toe. 12v elektrisch 
systeem betekent dat een aantal extra opties, zoals een elektrische 
koelkast, warm water, een televisie en elektrisch doorspoelen van toilet 
mogelijk zijn. Echt een thuisgevoel dus. Ten slotte kan de leefruimte 
“naakt”(basisniveau) worden geleverd voor wie een volledige eigen 
inrichting verkiest.

De Eventa is beschikbaar in 2 afmetingen:
De Eventa M is geschikt voor het vervoeren van 2 paarden terwijl 
de Eventa L voorzien is voor 2/3 paarden/ pony’s afhankelijk van hun 
gewicht en grootte... De paarden reizen diagonaal in de Eventa zoals 
dit ook steeds in paardenvrachtwagens het geval is.

Al onze trailers ondergaan strenge testen, niet alleen in onze eigen 
testfaciliteiten, maar ook op onafhankelijke testbanen.

Eventa L goud met kast 
boven gootsteen (optie)

Extra venster Eventa M goud



Een combinatie van 
sterkte, stabiliteit en stijl
Zoals het ontwerp van voertuigen in de loop der 
jaren evolueert, zo ook onze trailers. De Eventa heeft 
stijlvolle belijningen en de zijpanelen + het rigide dak 
bestaan uit sandwichpanelen die goede thermische 
isolatie garanderen. Het skelet is opgebouwd uit 
aluminium profielen en biedt structurele integriteit.

De gekende parabolische bladvering Ifor Williams 
zorgt voor een betere schokabsorptie dan bij de 
rubberen torsievering. Uitgeprobeerd, getest en 
goedgekeurd = gemoedsrust wanneer uw paard 
reist.

Kenmerken laadruimte paarden

Verdelingen en hengstenscheidingen 
De Ifor Williams verdelingen laten de paarden in diagonale positie reizen, en zorgen ervoor dat de ruimte optimaal wordt 
benut. De manier van het bevestigen van de verdelingen is innovatief (pivoterend, robuust en veilig). Dit zorgt ervoor dat de 
verdeling snel en gemakkelijk kan worden vastgemaakt. Bovendien zijn ze verstelbaar over de ganse lengte van de trailer en 
kan je ze dus positioneren volgens de grootte en lengte van je paard. Met de rubberen elastische straps kan je de verdeling 
vastzetten bij het (af)laden van je paarden. De verdelingen zijn onderaan voorzien van soepele, rubberen flappen.

Rubberenmat
Op de aluminium vloer ligt een antislip 
rubberen mat van 12 mm dik, met een 
uitstekende trilling demping.

Zadel- en opbergruimte
Zowel de M als de L zijn uitgerust met een
opbergruimte toegankelijk aan de 
buitenkant. Deze biedt plaats voor 2 zadels 
en halsters. De Eventa M heeft nog een 
extra opbergruimte aan de linkerzijde, waar 
onder andere voer, een extra zadel, een 
gasfles, enz. kan worden opgeborgen.

HB dak en ventilatie
Dak uit composiet materiaal met ruime 
ventilatieluiken voor een optimale ventilatie 
en natuurlijke lichtinval; In de leefruimte is 
het dakluik voorzien van een hor en een 
verduisterend rolgordijn. In de laadruimte 
voor de paarden zijn er 6 luiken voor de L 
en 4 voor de M.

Een greep uit de vele kenmerken die de Eventa rijk is.



Afsluitbare inspectiedeur
De stevige, nylon gegoten deurklink kan 
zowel van de binnen – als buitenkant worden 
afgesloten, (model M heeft een inspectiedeur 
aan de buitenkant, de L tussen leefruimte en 
woonruimte.)

Gootsteen
Manuele kraan met rvs spoelbak en 
afdruiprek. De elektrische kraan (GOUDEN 
versie) werkt op de batterij, terwijl de 
manuele kraan met pompsysteem werkt 
(BRONS & ZILVER).
(Foto : Elektrische kraan).

Dak en ventilatie
Dak uit composiet materiaal met ruim 
ventilatieluiken voor een optimale ventilatie 
en natuurlijke lichtinval; In de leefruimte is 
het dakluik voorzien van een hor en een 
verduisterend rolgordijn.

Afsluitbare tweedelige toegangsdeur met 
raam en volledige hor
De afsluitbare, geïsoleerde deur, biedt privacy voor 
ruiters en hun families. Laat de bovenkant open voor 
een aangenaam briesje op een warme dag . De 
deur is bovendien voorzien van venster met dubbele 
beglazing en geïntegreerd verduisteringsgordijn.

Opstapje
Het opstapje heeft een antislip oppervlak 
voor uw veiligheid.

Tafel 
De tafel kan omgebouwd worden tot 
een bed of om een ruimere zitruimte te 
creëren.

Zit-en slaapruimte 
De zitruimte is voorzien voor 3 personen en er is plaats genoeg om 2 personen comfortabel te 
laten slapen.

Kenmerken leefruimte
Een greep uit de vele kenmerken die de leefruimte van de Eventa rijk is.



Opties leefruimte
Een greep uit de beschikbare opties om je Eventa in te richten naar je behoeften.

Lederen bekleding
Optioneel ter vervanging van de stoffen 
bekleding van de zitruimte voor een luxueus 
gevoel.

Toilet elektrisch doorspoelen
Vereist een 12V batterij. Enkel beschikbaar in 
de GOUD uitvoering. Het toilet compartiment 
heeft ook een schuifraam. Een toilet met 
manueel doorspoelen is ook mogelijk. 
(BRONS+ZILVER+GOUD).

Kookplaat en grill 
Kookplaat met 4 gaspitten en grill 
(standaard in de GOUD uitvoering).

Electrische koelkast 
Werkt op gas of op 12V en 230V. De koelkast 
heeft een inhoud van 60 liter en een 
diepvriescompartiment van 5 liter.

(enkel beschikbaar in de goud uitvoering omwille 
van de elektrische bekabeling).

Verwarming
Dit systeem werkt op gas en blaast warme 
lucht. Ideaal voor de koude en vochtige 
dagen. Enkel beschikbaar op de GOUD 
versie.

Opbergruimte 
Onder de grill zijn 3 lades. Een extra lade is 
voorzien indien er geen grill is (BRONS en 
ZILVER). Alle lades en kasten zijn voorzien van 
een speciale vergrendelingsknop.

TV/DVD 
TV (18.5”) 12v met ingebouwde DVD, tuner 
en FM radio, om je nog meer thuis te voelen! 
Enkel beschikbaar in de GOUD versie.

Warm water
Een boiler van 10 liter (werkend op gas) om 
je te voorzien van warm water. Deze optie is 
enkel in de GOUD uitvoering.



Uitvoeringen
De leefruimte van de Eventa wordt in vier 
verschillende afwerkingsniveaus aangeboden: Basis, 
Brons, Zilver en Goud.

De Basis biedt een volledig lege leefruimte. Een vinyl 
vloer, een raam aan de voorzijde en een aantal 
andere accessoires behoren tot de mogelijkheden.

Brons is voorzien van de meubels, met een zitruimte 
voor 3 en slaapruimte voor 2 personen, kasten en 
tafel. Er is ook extra opbergruimte in plaats van de 
kookplaat, een gootsteen met manueel te bedienen 
kraan en verlichting (gevoed via het trekkend 
voertuig). Er zijn nog verschillende opties mogelijk 
zoals een raam vooraan.

Zilver is zoals de Brons met daarenboven een 
gaskookplaat (3 pitten).

Gold biedt gas en elektriciteit, elektrische waterkraan, 
een kookplaat (4 pitten) + grill, binnenverlichtingen en 
een watertank van 50 liter Mogelijke extra’s zijn een 
elektrische koelkast, TV, warm water, verwarming, toilet 
elektrisch doorspoelen (manueel ook mogelijk) en een 
buitenkraan.

  Banden 195/60R12C

  MTM 3500kg

  Totale hoogte 3.02m

  Totale breedte 2.33m

  Totale lengte 5.96m

  Binnenhoogte 2.29m

  Binnenbreedte 2.21m

  Binnenlengte 4.45m

  Sta-breedte verstelbaar 0.8m nominaal

  Sta-lengte min/max 2.2/2.5m

 

2 paarden 2 pony’s

2 paarden 3 pony’s
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  Banden 195/60R12C

  MTM 3500kg 

  Totale hoogte 3.02m  

  Totale breedte 2.33m  

  Totale lengte 6.73m 

  Binnenhoogte 2.29m 

  Binnenbreedte 2.21m 

  Binnenlengte 5.22m

  Sta-breedte verstelbaar 0.8m nominaal

  Sta-lengte min/max 2.2/2.5m

Eventa L

  Eventa M: voor paarden tot 1.67m   
  Eventa L : voor paarden tot 1.73m

Eventa M



 
Zitruimte N/A STD STD STD -

Opklapbare slaapbank N/A STD STD STD -

Gootsteen N/A STD STD STD -

Manuele kraan N/A STD STD N/A -

Elektrische kraan N/A N/A N/A STD -

Wandkasten N/A STD STD STD -

Kast boven gootsteen N/A OPTIE OPTIE OPTIE 12kg

Vinyl Vloerbekleding OPTIE STD STD STD 5.8kg

Raam voorzijde OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE -

Raam zijkant (boven gootsteen) OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE -

Spiegel N/A OPTIE OPTIE OPTIE 1kg

Lederen bekleding N/A OPTIE OPTIE OPTIE 1kg

Dakverlichting (natuurlijk licht) OPTIE STD STD STD -

Kookplaat 3 pitten N/A N/A STD N/A -

Kookplaat 4 pitten + grill N/A N/A N/A STD -

Elektrische koelkast  N/A N/A N/A OPTIE 20kg

Buitenkraan N/A N/A N/A OPTIE 1kg

Verwarming  N/A N/A N/A OPTIE 5kg

Warm water voorziening  N/A N/A N/A OPTIE 7 of 17kg w/water

Toilet manueel doorspoelen (Eventa L) N/A OPTIE OPTIE OPTIE 7 or 24kg w/water

Toilet elektrisch doorspoelen (Eventa L ) N/A N/A N/A OPTIE 7kg

Chemisch draagbaar toilet OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 5kg

Plafonfverlichting OPTIE OPTIE OPTIE STD 1kg

Verlichting toilet (Eventa L) N/A OPTIE OPTIE STD 1kg

12v stekker N/A N/A N/A OPTIE 0.5kg

240v aansluiting N/A N/A N/A OPTIE 7kg

TV/DVD N/A N/A N/A OPTIE 6kg

Zadel- en teugeldragers N/A OPTIE OPTIE OPTIE 4kg

Camera (los geleverd) OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 0.5kg

Dekenrek OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 5kg

Voederemmer OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 1kg

Trailer kleuren/Stickers OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 0.6kg/m2

Wielblokken OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 0.5kg

Trailer Aid™ OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 2.4kg

Steunvoetjes (per paar) OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 4.4kg

Bindringen per stuk OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 0.25kg

Reservewielhoes STD STD STD STD 0.5kg

Afdekzeil OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 15kg L / 12.5kg M

Zonnetent OPTIE OPTIE OPTIE OPTIE 16.2kg

Radiogestuurde caravanmover  N/A N/A N/A OPTIE 33kg

Ifor Williams Trailers Benelux
info@iforwilliams.net
www.iforwilliams.net

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren,
specificaties, enz…zijn juist op het moment van ter
perse gaan. We streven er voortdurend naar onze
producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan
dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of
individuele modellen.

Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en
specificaties zoals beschreven in deze brochure
nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order
plaatst.

Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis
en zullen u graag helpen bij het maken van de 
keuze van uw trailer

© Ifor Williams Trailers Ltd 2013.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van 
deze publicatie mag gereproduceerd worden in 
welke vorm en op welke manier dan ook, zonder 
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ifor 
Williams Trailers Ltd.
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Specificaties 
VEILIGHEID 
De toewijding van Ifor Williams voor veiligheid 
van trailers. Elke trailer is voorzien van een 
identificatieplaatje met een uniek serienummer.
Bovendien is de dissel voorzien van een ander uniek 
laser gesneden nummer, dat niet zonder zichtbare 
schade kan gewijzigd worden. 

TER 
Het nationale plant and equipment register, wiens 
missie het is om diefstal en fraude van machines tegen 
te gaan in de UK & Europa.

Door te zorgen voor registratie van eigendom, 
technische en uiterlijke details en vervolgens voor 
bekendmaking van deze informatie aan internationale 
politiekorpsen, helpt TER de verkoop van gestolen 
materiaal te voorkomen en zorgt TER ervoor dat 
teruggevonden materieel wordt teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar.

Alle nieuwe Ifor Williams Trailers worden geleverd 
inclusief gratis registratie. www.ter-europe.org 

DATATAG 
Datatag is Europa’s toonaangevende elektronische 
merksysteem en werd oorspronkelijk ontwikkeld om 
diefstal tegen te gaan in de motorfietsenindustrie.

Datatag antwoordzenders (tags) zijn miniatuurzenders, 
sommige zijn zo klein als een rijstkorrel. Deze worden 
tijdens de productie in de trailer verborgen en zenden 
een unieke code uit die alleen uitgelezen kan worden

met speciale scangeweren. Deze worden gratis 
geleverd aan de Politie.

www.datatag.co.uk

De datatag is standaard voorzien in elke Ifor Williams 
paardentrailer..Datatags are fitted as standard to all Ifor 
Williams Horsebox trailers for extra security and peace 
of mind.

Accesoires

 
Eventa M** 1651kg 1777kg 1779kg 1809kg 

Eventa L** 1750kg 1919kg 1921kg 1952kg 

BASIS BRONS GOUDZILVERGewichten*

GEWICHT OPTIE

*Leeggewichten zijn indicatief, drie-asser Eventa L = +100 kg. **Leeggewicht voor standaard uitvoering.


