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Siden starten i 1936 har Brenderup udviklet sig kontinuerligt, og 
trailerne er undervejs blevet udstyret med stadig flere funktioner 
og unikke detaljer. I takt hermed er sortimentet vokset, og vi har 
udviklet produkter til alle former for transport. Brenderup er i dag 
en af markedslederne indenfor fremstilling af trailere, og dette er 
ikke en tilfældighed. Vi sætter pålidelighed, funktionalitet og mod-
erne design, såvel som sikkerhed, øverst på dagsordenen. Det 
brede sortiment af tilbehør gør desuden trailerne yderst fleksible, 
så de kan anvendes til mange formål.

I 2014 tog vores vej en ny drejning i forbindelse med etableringen 
af en selvstændig virksomhed, Brenderup Group, med Brenderup 
som et af vore primære varemærker. Et nyt selskab med fuld 
fokus på trailere, kombineret med vores mange års erfaring og 
viden, og med ønsket om at skabe produkter som giver unikke 
værdier for vores brugere.

Vores produktportefølje gør det muligt at opfylde en lang række 
behov. Vores viden og erfaring skal guide dig som bruger, til at 
finde nøjagtigt den trailer der passer til dine specifikke behov, 
men som alligevel er fleksibel nok, til også at kunne opfylde dine 
fremtidige behov. Brenderup bådtrailere er derfor også et produkt 
du kan stole på mange år frem.

Vi drager fordel af vores mange års erfaring, vores forhandlernet-
værk samt brugernes tilbagemeldinger. Hos Brenderup udvikler 
vi moderne produkter der, kombineret med design og unikke 
funktionaliteter, gør transporten af dit udstyr og materialer let og 
enkelt - produkter du er stolt af at bruge!

PÅ VEJ MOD FREMTIDEN





At hive en båd på land kræver specielle løsninger, og det er en opgave vi hos Brenderup elsker at kræse om. 
Vi tænker, tilpasser og videreudvikler - og derfor har en Brenderup bådtrailer mange smarte funktionaliteter.

Holdbarhed  og sikkerhed er hovedelementer i vores produktudvikling. Som eksempel har alle vores bådtrailere 
et V-formet chassis, som løber hele vejen op til kuglekoblingen. Dette betyder, at hele kombinationen af bil, båd 
og trailer ligger optimalt på vejen og giver stabilitet og styrke. Chassis, bremsesystem, fælge, hjul og ruller er 
lavet af ekstra holdbart materiale.

Derudover skal det også være nemt. Med justerbare køl- og sideruller er det muligt at få din båd i og op af 
vandet helt enkelt. Desuden kan akslerne justeres for at opnå en helt korrekt vægtfordeling og et korrekt kugle-
tryk. Dermed ej at forglemme vores vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller, som enkelt drejes til siden, og 
traileren kan uden problem bakkes til vandet for smidig søsætning og optag af din båd.   

Vores materiale og funktionaliteter testes løbende for at sikre den høje kvalitet på vores produkter. 

BÅDE ER BYGGET TIL VAND. 
BÅDTRAILERE ER BYGGET
TIL BÅDE.
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BREMSET 6
Store og tunge både kræver meget høj transportsik-
kerhed. Med vores bremsede trailere kan du nemt 
optimere kugletryk og en stabil rig.

FIND DEN RETTE BÅDTRAILER 
TIL DIT BEHOV

VANDSPORT                  22
I kategorien Vandsport vil du finde transportløsninger, 
der er designet til at bære kanoer, kajakker, jetski og 
andet udstyr sikkert frem til din ønskede destination.

TILBEHØR                    32
Vi tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, så du kan tilpas-
se din bådtrailer til nøjagtigt dine behov.

Trailerne i dette katalog kan være vist med forskelligt udstyr og tilbehør. Vi 
forbeholder os ret til at ændre specifikationer, designs og udstyr. 
De angivne max. bådlængder i fod og meter er vejledende. Vi tager forbehold 
for trykfejl. Priserne er vejl. udsalgspriser inkl. moms.

UBREMSET 14
Enkle ubremsede bådtrailere som passer optimalt til 
søsætning og transport af lettere både. 



BREMSET
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SIKKER TRANSPORT AF 
STØRRE OG LÆNGERE BÅDE
Uanset hvilken type båd, man skal transportere, skal sikkerheden altid prioriteres højt. Tunge både kræver lidt ekstra, for at transportere 
båden sikkert. Vores bremsede bådtrailere giver stabile køreegenskaber, takket være den V-formede trækstang og de justerbare aksler, 
som igen sikrer optimalt tyngdepunkt og kugletryk. Den multijusterbare stævnstøtte gør at bådens stævn understøttes optimalt.



Skærmene beskytter båden mod snavs fra vejen, samtidigt med de kan 
kan bruges som trinbræt, når traileren står stille. Max. belastning 90 kg. 
Gælder ikke model 8114 og 8115.

Den V-formede trækstang, som løber hele vejen til 
kuglekoblingen, sørger for uovertrufne køreegen-
skaber.

Superruller er et system, hvor ruller og vippevange i samspil hjælper 
båden op på bådtraileren. Superrullerne reducerer kraftforbruget ved 
optagning af båden til et minimum, samt sikrer at båden ligger helt fast og 
godt understøttet under transporten.

Med de smarte seperate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu 
nemmere. Lygtekonsollerne drejes let til siden, og du slipper for at bruge 
tiden på at tage lygtekonsollen helt af. 

9
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Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nytte-
last
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Super 
ruller

Pris
inkl. moms

8116B 307211 543x191 Ruller 16/5,0 1000 760 1 3 6 -  19.690

8118B 307212 593x191 Ruller 18/5,5 1000 730 1 4 6 -  20.590

Alle bådtyper kræver optimal støtte, når de står lastet på en trailer. Trailerne er derfor udstyret 
med ruller som støtter båden præcist der, hvor skroget er stærkest. Kølrullerne har en dyb 
U-profil, som sørger for at båden centreres på traileren. Kølrullerne kan justeres, og de tilpasses 
let enhver bådtype. Alle bremsede bådtrailere har fortrinlige køreegenskaber. Venligst bemærk, at 
hjul med aluminiumsfælge tilkøbes som ekstraudstyr.

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk
Hjul med stålfælge er standard.

Hjul med alufælge Bremsespulesæt Surringsbeslag

8118B

Gangbro

TRAILERE FOR MINDRE BÅDE

Smarte, fleksible og vandtætte lygtekonsol-
ler. Lygterne drejes let til siden for søsætning 
og optag.

Skærmene kan bruges som skridsikkert 
trinbræt, max. belastning 90 kg.

Spiltårnet er justerbart i højde, længde og 
vinkel.

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33



Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nytte-
last
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Super- 
ruller

Pris
inkl. moms

8220B 307214 611x191 Superruller 20/6,0 1300 980 1 4 10 2x4  25.590 

8220B 307215 611x191 Superruller 20/6,0 1500 1160 1 4 10 2x4  26.890

8222B 307217 654x221 Superruller 22/6,5 1800 1380 1 4 12 2x4  32.690

11

Smarte, fleksible og vandtætte lygtekonsol-
ler. Lygterne drejes let til siden for søsætning 
og optag.

Skærmene kan anvendes som skridsikre 
platforme, max belastning 90 kg.

Spiltårnet er justerbart i højde, længde og 
vinkel.

Surringsbånd

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Trinbræt

8220B

Betjeningsvenlige trailere til mindre både. Superrullerne støtter båden præcist der, hvor skroget 
er stærkest. Kølrullerne har en dyb U-profil, som sørger for at båden centreres på traileren. 
Kølrullerne kan justeres, og de tilpasses let enhver bådtype. Alle vores bremsede bådtrailere 
har fortrinlige køreegenskaber. Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge tilkøbes som 
ekstraud-styr.

Elektrisk spil

PÅLIDELIGE TRAILERE FOR BÅDE OP TIL 22 FOD

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aks-
ler

Kølrul-
ler

Ruller Super 
ruller

Pris
inkl. moms

8224TB 307220 753x221 Superruller 24/7,0 2000 1500 2 4 20 2X8  40.990 

8224TB 307221 753x221 Superruller 24/7,0 2500 1950 2 4 20 2X8  43.290

8226TB 307223 803x221 Superruller 26/7,8 3500 2800 2 10 24 2X8  52.390

8230TB 307225 923X221 Superruller 30/8,8 3500 2760 2 10 36 4X8  54.490

Sikre og betjeningsvenlige trailere til større både. Superrullerne støtter båden præcist der, 
hvor skroget er stærkest. Kølrullerne har en dyb U-profil, som sørger for at båden centreres 
på traileren. Kølrullerne kan justeres, og de tilpasses let enhver bådtype. Alle vores brem-
sede bådtrailere har gode køreegenskaber. Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge 
tilkøbes som ekstraudstyr. 

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Hjul med stålfælge er standard.

Smarte, fleksible og vandtætte lygtekonsoller. 
Lygterne drejes let til siden for søsætning og 
optag.

Skærmene kan anvendes som skridsikre 
platforme, max belastning 90 kg.

Spiltårnet er justerbart i højde, længde og vinkel.

Hjul med alufælge Bremsespulesæt Surringsbeslag

8230TB

Elektrisk spil

PÅLIDELIGE TRAILERE FOR BÅDE OP TIL 30 FOD

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Super 
ruller

Pris
inkl. moms

Kølbåd 310354 803x221 - 26/7,8 3000 2450 2 - - -  50.990

Skærmene kan anvendes som skridsikre 
platforme, for max 90 kg.

Spiltårnet er justerbart i højde, længde og 
vinkel. 

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

KØLBÅDSTRAILER

Med de smarte seperate og vandtætte lygtekonsoller får du en trailer der gør søsætning og 
optag af din båd let og enkel. De justerbare støtter gør det muligt for dig at tilpasse traileren til 
lige netop din båd. Kølbakken styrer båden ved på- og aflæsning, samtidig med at det multiju-
sterbare spiltårn giver båden optimal støtte. Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge 
tilkøbes som ekstraudstyr. 
 

KOMPLET KØLBÅDSTRAILER TIL DIN SEJLBÅD

Smarte, fleksible og vandtætte lygtekonsoller. 
Lygterne drejes let til siden for søsætning og 
optag.

Justerbare støtter.



UBREMSET
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UKOMPLICEREDE LØSNINGER 
GIVER DIG MULIGHEDER
Uanset hvilken type båd, man skal transportere, skal sikkerheden altid prioriteres højt. Brenderups ubremsede bådtrailere sikrer stabile 
køreegenskaber. Med de vandtætte lygter og smarte seperate lygtekonsoller bliver søsætning og optag af din båd endnu nemmere  



Med de smarte seperate lygtekonsoller bliver søsætning og optag endnu 
nemmere. Lygtekonsollerne drejes let til siden, og du slipper for at bruge 
tiden på at tage lygtekonsollen helt af. 

For at sikre gode køreegenskaber er akslen fæstet 
med dragbånd på trailerens chassis. Uanset 
bådens og motorens tyngdepunkt, kan man altid 
opnå det korrekte kugletryk.

Rullerne kan justeres i højden.

Spiltårnet er justerbart i højde og længde. Det multijusterbare spiltårn støt-
ter båden optimalt. 

17
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LETTE OG SIKRE BÅDTRAILERE TIL MINDRE BÅDE OG JOLLER

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Vandtætte lygter og smarteseperate 
lygtekonsoller. Lygterne drejes let til siden for 
søsætning og optag.

Højdejusterbare sideruller og længdejuster-
bare kølruller. 

8114

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlengde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Pris
inkl. moms

8114 307203 471x158 Ruller 14/4,2 600 475 1 2 2  11.490 

8115 307204 471x158 Ruller 15/4,3 600 475 1 2 4  11.790

Bådtrailere til mindre både med lav vægt. Siderullerne kan justeres og tilpasses perfekt til båden. 
Kølrullerne kan justeres så båden ligger på kølen, hvilket giver mindst mulig belastning af bådens 
skrog. Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge tilkøbes som ekstraudstyr. 

Hjul med stålfælge er standard

TrinbrætHjul med alufælge Surringsbeslag Næsehjul inkl. beslag

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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TrinbrætHjul med alufælge Surringsbeslag Næsehjul inkl. beslag

Spiltårnet er justerbart i højde og længde. 

KRAFTIG TRAILER FOR MINDRE BÅDE OP TIL 16 FOD

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

8116

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Pris
inkl. moms

8116 306658 537x191 Ruller 16/5,0 750 540 1 2 4  12.990

Bådtrailer til mindre både med lav vægt. Siderullerne kan installeres og tilpasses perfekt til 
båden. Kølrullerne kan installeres så båden ligger på kølen, hvilket giver mindst mulig belastning 
for bådens skrog. 

Galvaniserede stålkomponenter for maksimal 
beskyttelse mod rust.

Hjul med stålfælge er standard

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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PÅLIDELIG TRAILER TIL GUMMI- OG ALUMINIUMSBÅDE

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Bådtraileren er specialtilpasset aluminiums-
både, som eksempelvis Linder både.

8815UAL

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Pris
inkl. moms

8815UAL 310356 471x158 Skinner 15/4,6 600 475 1 2 -  9.490

Traileren er specialtilpasset gummi- og aluminiumsbåde, hvilket gør den ideel til transport af f.eks. 
Linder både. Med de vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller bliver søsætning og optag 
endnu nemmere. Lygtekonsollerne drejes til siden, og traileren bakkes til vandet, for let og enkel 
søtsætning og optag af den båd. 

Vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller. 
Lygterne drejes let til siden for søsætning og 
optag.

Galvaniserede stålkomponenter for maksimal 
beskyttelse mod rust.

Trinbræt Surringsbånd Surringsbeslag

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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HÅNDHOLDT TRAILER MED LAV VÆGT TIL SMÅ BÅDE

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Smidig håndtering

Galvaniserede stålkomponenter for maksimal 
beskyttelse mod rust.

HÅNDTRAILER

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Pris
inkl. moms

Håndtrailer 306654 350x150 - 13/4,0 400 350 1 1 2  2.990

Traileren er ideél til optag og flytte af mindre både op til 350 kg. Håndtraileren manøvreres enkelt 
med hånden, og den er et godt valg for dig som ønsker at flytte din båd på f.eks. stranden. 
Smidig og enkel håndtering af lette både som f.eks. joller. 

Surringsbånd Surringsbeslag

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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VANDSPORT
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HELE VEJEN TIL OG
FRA EVENTYRET
Din passion for vand udleves i en kano eller kajak, på en jetski eller måske i en hurtig gummibåd.
Hos Brenderup tilbyder vi forskellige løsninger, for at sikre at du kan udleve din passion - let og sikkert.
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Chassis og øvrige metaldele er galvaniserede for 
optimal beskyttelse mod rust.

Jetski med højdejusterbart rullesystem.

Vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller. Lygterne drejes let til siden for 
søsætning og optag.

Vælg mellem rullesystem eller skinner.
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Gummibådstraileren er udstyret med 16 ruller for at give optimal understøtning af gum-
mibåden. De mange ruller beskytter skroget, og de sikrer samtidig en let og enkel søsætning 
og optag af din båd. Med de vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller bliver søsætning og 
optag endnu nemmere. Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge tilkøbes som ekstraud-
styr. 

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Hjul med stålfælge er standard.

Vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller. 
Lygterne drejes let til siden for søsætning og 
optag.

Chassiset er galvaniseret, ligesom de øvrige 
metaldele.

4-dobbelt understøtning af båden.

Surringsbeslag Surringsbånd

8415

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Køl-
ruller

Ruller Pris
inkl. moms

8415 307227 471x158 Ruller 13/3,8 600 475 1 2 16  11.990

SMART OG ELEGANT TRAILER TIL GUMMIBÅDE

Hjul med alufælge

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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Vi tilbyder 2 forskellige systemer til transport af din jetski/vandscooter. Vælg mellem rullesystem 
eller skinner. Begge systemer giver optimal støtte til jetski/vandscooter og beskytter skroget. 
Venligst bemærk, at hjul med aluminiumsfælge tilkøbes som ekstraudstyr. 

Surringsbånd

For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

SurringsbeslagHjul med alufælge

Hjul med stålfælge er standard.

Vandtætte lygter og seperate lygtekonsoller. 
Lygterne drejes let til siden for søsætning og 
optag.

Spiltårnet kan justeres i højde og længde.JETSKI

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Kølrul-
ler

Ruller Pris
inkl. moms

8515 310353 416x158 Skinner 13/3,8 600 480 1 - -  9.990 

8815 310352 416x158 Ruller 13/3,8 600 480 1 2 8  9.390

8515 307228 416x158 Ruller 13/3,8 750 630 1 2 8  9.990

8815 307229 416x158 Skinner 13/3,8 750 630 1 - -  9.390

DE PERFEKTE TRAILERE TIL SIKKER TRANSPORT AF DIN JETSKI 
ELLER VANDSCOOTER

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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Med kano/kajaktraileren kan du let transportere op til 16 kajakker eller 8 kanoer ad gangen. 
Den V-formede trækstang og de justerbare aksler sikrer en stabil og sikker transport af dine 
både. Modellen fås både med og uden bremser. Venligst bemærk, at hjul med aluminiums-
fælge tilkøbes som ekstraudstyr. 

8116

*Stativet leveres usamlet. For flere detaljer, se venligst side 30 eller besøg www.brenderup.dk

Surringsbeslag Trinbræt Hjul med alufælge Reservehjulsholder   

Hjul med stålfælge er standard.

Plads til 2 kajakker ved siden af hinanden.

Chassiset er galvaniseret, ligesom de øvrige 
metaldele.

Enkel fastsurring af både.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

System Vejl. max.
bådlængde
Fod/Meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Kølrul-
ler

Ruller Pris
inkl. moms

8116* 307230 537x191 Kano/Kajak - 750 540 1 - -  13.490

8116B* 307231 543x191 Kano/Kajak - 1000 760 1 - -  17.590

16 KAJAKKER ELLER 8 KANOER

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på side 32-33
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BREMSET

Model Varenr. Totalmål
(LxB) cm

System Vejl max.
bådlængde
fod/meter

Totalvægt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Aksler Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
superruller

Næse-
hjul

Hjul

8116B 307211 543x191 Ruller 16/5,0 1000 760 1 3 6 - Ja 155Rx13

8118B 307212 593x191 Ruller 18/5,5 1000 730 1 4 6 - Ja 155Rx13

8220B 307214 611x191 Superruller 20/6,0 1300 980 1 4 10 2x4 Ja 195/70Rx14

8220B 307215 611x191 Superruller 20/6,0 1500 1160 1 4 10 2x4 Ja 195/70Rx14

8222B 307217 654x221 Superruller 22/6,5 1800 1380 1 4 12 2x4 Ja 185R14C

8224TB 307220 753x221 Superruller 24/7,0 2000 1500 2 4 20 2X8 Ja 155Rx13C

8224TB 307221 753x221 Superruller 24/7,0 2500 1950 2 4 20 2X8 Ja 195/70R14

8226TB 307223 803x221 Superruller 26/7,8 3500 2800 2 10 24 2X8 Ja 185Rx14C

8230TB 307225 923X221 Superruller 30/8,8 3500 2760 2 10 36 4X8 Ja 185Rx14C

Kølbåd 310354 803x221 - 26/7,8 3000 2450 2 - - - Ja 185Rx14C

VANDSPORT

Model Varenr. Totalmål
(LxB) cm

System Vejl max.
bådlængde
fod/meter

Total-
vægt
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Aksler Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
superruller

Næse-
hjul

Bremset Hjul

8415 307227 471x158 Ruller 13/3,8 600 475 1 2 16 - Nej Nej 145/80Rx13

8515 310353 416x158 Skinner 13/3,8 600 480 1 - - - Ja Nej 145/80Rx13

8815 310352 416x158 Ruller 13/3,8 600 480 1 2 8 - Ja Nej 145/80Rx13

8515 307228 416x158 Ruller 13/3,8 750 630 1 2 8 - Ja Nej 145/80Rx13

8815 307229 416x158 Skinner 13/3,8 750 630 1 - - - Ja Nej 145/80Rx13

8116 307230 537x191 Kano/Kajak - 750 540 1 - - - Nej Nej 155Rx13

8116B 307231 543x191 Kano/Kajak - 1000 760 1 - - - Ja Ja 155Rx13

UBREMSET

Model Varenr. Totalmål
(LXB) cm

System Vejl max.
bådlængde
fod/meter

Totalvægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Aksler Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
superruller

Næse-
hjul

Hjul

8114 307203 471x158 Ruller 14/4,2 600 475 1 2 2 - Nej 145/80Rx13

8115 307204 471x158 Ruller 15/4,3 600 475 1 2 4 - Nej 145/80x13

8116 306658 537x191 Ruller 16/5,0 750 540 1 2 4 - Ja 155Rx13

8815UAL 310356 471x158 Skinner 15/4,6 600 475 1 2 - - Nej 145/80Rx13

Håndtrailer 306654 350x150 - 13/4,0 400 350 1 1 2 - Ja 4.00-8
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FUNKTIONER OG MULIGHEDER

HELDÆKKENDE SKÆRME SOM TRINBRÆT VANDTÆTTE LYGTER

SUPERRULLER

Skærmene beskytter båden mod snavs fra vejene, samtidigt 
med de kan bruges som trinbræt, når traileren står stille. 
Max. belastning 90 kg. Gælder ikke model 8114 og 8115.

Med de vandtætte lygter har du mulighed for at bakke traileren til 
vandet, for let og enkel søsætning og optag af din bådtrailer.

Superrullerne tilpasses båden, så rullerne støtter optimalt, og 
båden ligger helt fast under transporten. Desuden reducerer 
superrullerne kraftforbruget ved optagning af båden til et mini-
mum. 

SEPERATE LYGTEKONSOLLER
Med de smarte seperate lygtekonsoller bliver søsætning og 
optag af din båd endnu nemmere. Lygtekonsollerne drejes let til 
siden, og du slipper for at bruge tiden på at tage lygtekonsollen 
helt af. 

MULTIJUSTERBART SPILTÅRN
Spiltårnet er justerbart i højde, længde og vinkel. Det multiju-
sterbare spiltårn støtter båden optimalt. 

VANDTÆTTE LEJER
Brenderup Premium bådtrailere er monteret med vandtætte lejer. 
Ekstra tætninger beskytter lejet. 

KOMPONENTER MED LANG LEVETID
Alle stålkomponenter er galvaniserede for maksimal beskyttelse 
mod rust.

FUNKTIONELT TILBEHØR
Smart tilbehør gør læsning og håndtering af din last enklere og 
mere sikker. 
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SIDESTØTTE
Ekstra sidestøtter med enkelruller eller dob-
beltruller. 

STYREBØJLER
Styrebøjlerne hjælper med at fange og styre 
båden op på kølrullerne. Dette er især brugbart 
ved stærk sidestrøm.

SURRINGSBESLAG
Traileren kan udstyres med surringsbeslag for 
let fastsurring af båden på traileren.

RESERVEHJULSHOLDER
Reservehjulsholderen monteres let på trailerens 
chassis.

TRINKØLSSÆT
Trinkølssættet sikrer at kølen ikke hænger fast i 
bagerste kølrulle under aflæsning. 

BREMSESPULESÆT
Til bremsede trailere. Sættet giver mulighed for 
at skylle bremsetromlerne med ferskvand.

SURRINGSBÅND
Surringsbånd til fastsurring af båden på 
traileren.

GANGBRO
Skridsikker gangbro. Længde 350 cm.

ELEKTRISK SPIL
Warn el-spil i kraftig kvalitet. Standardudstyret med rustfri stålwire, tyverisikring og fjernbetjening. 
Enkel montering/demontering. Mulighed for tilkøb af opbevaringskasser til batteri og værktøj.

TRANSPORTSTØTTE
Aflaster båden, når den står på traileren over 
længere tid.

TRINBRÆT
Et trinbræt giver lettere adgang til båden, mens 
den står på traileren.

TILBEHØR

NÆSEHJUL INKL. BESLAG
Traileren kan udstyres med næsehjul.

HJUL MED ALUMINIUMSFÆLGE
Vi tilbyder hjul med alufælge, hvilket giver et 
flot indtryk af traileren. Pris afhænger af hjulets 
størrelse.
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TILBEHØR

SPILHOLDER OG SPIL

TVÆRVANGER OG RULLER

HJUL MED ALUMINIUMSFÆLGE

Beskrivelse Varenr. Model Antal Aksler Totalvægt 
op til (kg)

Trækkraft op 
til (kg)

Bæreevne pr. 
hjul (kg)

Vareinformation Pris inkl. 
moms

Næsehjul inkl. beslag 113166 14-18 fod 1 - - - - - 380

Styrebøjler 102381 14-18 fod 2 - - - - - 887

Trinbræt 102382 Universal 1 - - - - - 244

Reservehjulsholder 115419 Universal 1 - - - - - 753

Surringsbeslag, kort 103418 Universal 1 - - - - - 148

Surringsbeslag, lang 103419 Universal 1 - - - - - 263

Surringsbånd 106069 Universal 4 - - - - - 988

Opbevaringskasse 304613 Universal 1 - - - - - 1.751

Gangbro 103409 Universal 1 - - - - - 1.102

Bremsespulesæt 105181 Universal 1 - - - - - 439

Transportstøtte 113168 Universal 4 - - - - - 6.803

Trinkølssæt, 2 hjul 102349 Universal 1 - - - - - 993

Trinkølssæt, 4 hjul 101795 Universal 1 - - - - - 2.467

Støddæmpersæt 113968 Universal 1 1 900 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Støddæmpersæt 113969 Universal 1 1 1300 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Støddæmpersæt 113970 Universal 1 1 1800 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Støddæmpersæt 113968 Universal 1 2 1600 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Støddæmpersæt 113969 Universal 1 2 2500 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Støddæmpersæt 113970 Universal 1 2 3500 - - 1 støddæmpersæt pr. aksel 861

Motordolly for påhængsmotor 112017
For påhælngsmotor 

op til 100 kg
1 - - - - - 1.689

Beskrivelse Varenr. Model Antal Aksler Totalvægt 
op til (kg)

Trækkraft op 
til (kg)

Bæreevne pr. 
hjul (kg)

Vareinformation Pris inkl. 
moms

El-spil, Warn 1700 103609 Universal 1 - - 770 - Ekskl. opbevaringskasser 2.390

El-spil, Warn 3700 103610 Universal 1 - - 1680 - Ekskl. opbevaringskasser 7.246

El-spil, Warn 4700 103611 Universal 1 - - 2130 - Ekskl. opbevaringskasser 10.079

El-spil, SA12000 101337 Universal 1 - - 3084 - Ekskl. opbevaringskasser 7.365

Trådløs fjernbetjening til Warn 115579 Warn el-spil 1 - - - - - 4.033

Fjernbetjening til SA12000 101342 SA12000 1 - - - - - 2.590

Aftagelig spilholder 115711 Universal 1 - - - - - 972

Beskrivelse Varenr. Model Antal Aksler Totalvægt 
op til (kg)

Trækkraft op 
til (kg)

Bæreevne pr. 
hjul (kg)

Vareinformation Pris inkl. 
moms

Tværbom, fast, lige 102406 16-20 fod 1 - - - - - 519

Tværbom, fast, buet 102410 16-20 fod 1 - - - - - 568

Tværbom, fast, buet 102411 22-30 fod 1 - - - - - 620

Tværbom, svingbar 102351 16-20 fod 1 - - - - - 708

Tværbom 102406
Til fladbundede både, 

16-20 fod
1 - - - - - 520

Selvjusterende vugge, ruller, for 102396 22-26 fod 1 - - - - - 3.590

Selvjusterende vugge, ruller, bag 102395 22-26 fod 1 - - - - - 3.214

Sidestøtte, 1 rulle 107411 Universal 1 - - - - - 303

Sidestøtte, 2 ruller 107409 Universal 1 - - - - - 571

Superrulle, 4 ruller 307630 Universal 1 - - - - - 1.720

Superrulle, 8 ruller 107151 Universal 1 - - - - - 3.224

Spændebeslag 103400 For sidestøtte / superrulle 1 - - - - - 175

Forhøjningsbeslag 103022 Til kølrulle 1 - - - - Forhøjer kølrullen med 8 cm 382

Beskrivelse Varenr. Model Antal Aksler Totalvægt 
op til (kg)

Trækkraft op 
til (kg)

Bæreevne pr. 
hjul (kg)

Vareinformation Pris inkl. 
moms

175/70R14, 4 hul 107461 Universal 1 - - - 500 - 1.679

155R13, 4 hul 108847 Universal 1 - - - 500 - 1.566

195/70R14, 5 hul 108849 Universal 1 - - - 710 - 1.911

185R14, 5 hul 108850 Universal 1 - - - 900 - 1.911

195/70RC15, 5 hul 310338 Universal 1 - - - 900 - 2.593
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