
Båtvagnar och Trailers



TK Trailern

Båttrailern är en registrerad trailer med fjädrad 
axel som kan vara obromsad eller bromsad, trailern 
har besiktningsplikt. Chassiet är helsvetsat och 
varmförzinkat. Alla vagnar har vinschtorn ca 45°- 
och vinsch samt vevbart stödhjul. 
BT vagnarna är utrustade med vattensäkra lager. 
Baklyktorna är avtagbara för att underlätta båthanteringen. 
Vagnarnas lastsäkringar är testade av VTI. TK-Trailern har ett 
stödhjulsystem som är lätt att anpassa till vilken båttyp som 
helst, det är mycket enkelt att lägga till eller ta bort stödhjul 
se på vår hemsida www.tktrailer.se reservdelslista. Där 
fi nns stolpar, hjul etc. för att anpassa vagnen till just ditt behov.
Vagnarna är som regel utrustade med massiva gummihjul mot 
båten. Luftgummihjul samt el vinsch med fjärrkontroll fi nns som 
tillbehör till alla modeller. Vi lämnar 10 års garanti på ramen.   

           VD Tord Karlsson

Välkommen till



Obromsade båttrailers
för lättare båtar & vattenscooters

TK-Trailers obromsade båttrailers har fjädrad axel, med tillåten hastighet av 80km/h 
 och med totalvikt av max 750 kg (Totalvikt= Vagnen + lasten.) Trailern är skattebefriad.

Kontrollera hur tungt obromsat släp din bil får dra, det står som regel i registreringsbeviset för din bil. 

     Information
 

Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav.• 
Massivgummihjul mot båt.• 
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Justerbara sidostöd bak och fram.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Stävstöd av gummi.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar, den främre ställbar.• 
Obromsad 80km/h • 

Extra tillbehör
Gångramp• 
Upptagningsvagga• 

BT 600 / 650 / 750 

Robusta obromsade båttrailers som med lätthet hanterar båtar 
med en längd upp till 5,50 m och hela 570 kg!

BT 500
Vår minsta obromsade båttrailer i sortimentet men dock en 
favorit för många. BT 500 lämpar sig för båtar upp till 4,80 m.

Information
 

Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav.• 
Massivgummihjul mot båt.• 
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Justerbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar, den främre ställbar.• 
Obromsad 80km/h• 
Stävstöd av gummi.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 500 scootertrailer
BT 500 scootertrailer bygger på samma chassi som den 
vanliga BT 500 men är specialbyggd för vattenscooters. Information

 

Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav.• 
Massivgummihjul mot båt.• 
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
4 st justerbara sidostöd.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar, den främre ställbar.• 
Obromsad 80km/h• 
Stävstöd av gummi.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.
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Bromsade båttrailers med påskjutsbroms

Kontrollera hur tungt bromsat släp din bil får dra, det står som regel i registreringsbeviset för din bil.

BT 750 & 850
BT 750 & 850 är våra minsta bromsade trailers, BT 750 & 850 kan lasta båtar 
upp till 5,60 m och till en vikt av 640 kg. BT 850 levereras med vattensäkra nav.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav. (gäller BT 850       • 
ej BT 750)
Massivgummihjul mot båt.• 
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Vevbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar, den främre ställbar.• 
Flyttbar axel• 
Automatisk påskjutsbroms• 
Stävstöd av gummi.• 

Extra tillbehör
Gångramp.• 
Upptagningsvagga.• 
Elvinsch.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 900 & 1000
BT 900 & 1000 är konstruerade med lågbyggt chassi för stabilitet vid långfärder.
BT 900 är lämplig för båtar upp till 5,90 m och till en vikt av 640 kg medan 
BT 1000 kan lasta båtar till hela 740 kg och en längd av 5,90 m. 
Båda levereras med vattensäkra nav.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav. • 
Massivgummihjul mot båt.• 
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Vevbara vippbryggor som sido-• 
stöd bak.
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
4 kölrullar.• 
Automatisk påskjutsbroms.• 
Stävstöd av gummi. • 

Extra tillbehör
EL vinsch.• 
Gångramp.• 
Upptagningsvagga.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.
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BT 1300
BT 1300 är en av våra storsäljare och som blivit mäkta populär till trollingekipage. 
BT 1300 levereras med dubbla massivgummihjul för extra stabilitet och säkerhet, 
ledbara vippbryggor på främre och bakre sidostöd är standard.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav.• 
Dubbla massivgummihjul fram• 
Ledbara vippbryggor som           • 
sidostöd både bak och fram.
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Vevbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
4 kölrullar.• 
Stävstöd av gummi.• 

• 
Extra tillbehör
EL vinsch.• 
Gångramp.• 
Upptagningsvagga.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 1450/1, 1450/2, 1500/1, & 1600
BT 1450/1 - BT 1500/1 - BT 1600
BT 1450/1 är byggd på BT 1500 ram för totalvikt 1450 kg. 
BT 1600/1 är byggd på BT 1500 ram för totalvikt 1600 kg
Ovan nämnda trailers lämpar sig bra för en båtlängd av ca 7 m

BT 1450/2 - BT 1500/2. 
Är byggd på en BT 1300 ram med 1500 kg  axel och lämpar sig bra 
för en båtlängd av ca: 6,3 m

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav.• 
Dubbla massivgummihjul.• 
Ledbara vippbryggor som           • 
sidostöd både bak och fram.
Instyrningshjul vid bakre kölrulle.• 
Vevbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
4 kölrullar.• 
Stävstöd av gummi.• 

• 
Extra tillbehör
EL vinsch.• 
Upptagningsvagga.• 
Gångramp.• 

Bromsade båttrailers med påskjutsbroms

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket

Utförlig teknisk information se sid 16.
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Bromsade boggietrailers med påskjutsbroms

BT 1450 B, 1500 B & 1600 B
BT 1450 B, 1500 B och 1600 B är robusta trailers med nedbyggda tvärbalkar för säkra och 
stabila långfärder. Vagnarna är anpassade för båtar upp till 7 m och till en vikt av 1050-1200 kg.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav. • 
Massivgummihjul mot båt.• 
Längsgående vippbara sidostöd • 
både bak och fram.
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbara sidostöd bak.• 
Vevbart stödhjul.• 
4 kölrullar.• 
Automatisk påskjutsbroms.• 
Stävstöd av gummi.• 

Extra tillbehör
Uppkörningsvagga. • 
Gångramp.• 
Aluminium fälgar.• 
Elvinsch.• 

Bilden visar en boggietrailers med 
extra tillbehöret uppkörningsvagga.

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 1800 B/2, 1990 B/2, 2000 B, 2300 B/2 & 2500 B/2
BT 1800 B/2 - 2500 B/2 är en trailer speciellt anpassad för båtar upp till 
7,5 m och som väger upp till 1500 kg. Robusta trailers med nedbyggda 
tvärbalkar för säkra och stabila långfärder.

     Information
 

Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav. • 
Massivgummihjul mot båt.• 
Uppkörningsvagga.• 
Dubbla massivgummihjul längs • 
mittenbalkarna.
Vevbara sidostöd bak.• 
Längsgående vippbara sidostöd • 
både bak och fram.
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
Automatisk påskjutsbroms.• 

Extra tillbehör
Gångramp.• 
Aluminium fälgar.• 
Elvinsch.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

6



Bromsade boggietrailers med påskjutsbroms

BT 2300 B/1, 2500 B/1, & 3000 B/1
En av de populäraste boggi trailerna på marknaden tack vare den lågbyggda 
ramkonstruktionen. Trailer är speciellt anpassad för båtar upp till 8,60 m och 
som väger 1700-2250 kg. De avtagbara bakljusen är en ytterligare 
bekvämlighet vid sjösättningen.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vattensäkra nav. • 
Massivgummihjul mot båt.• 
Dubbla massivgummihjul         • 
längs mittenbalkarna.
Uppkörningsvagga.• 
Vevbara sidostöd.• 
Längsgående vippbara sidostöd • 
både bak och fram.
Vinsch med fl yttbart              • 
vinschtorn.
Vevbart stödhjul.• 
Automatisk påskjutsbroms.• 
Gångramp.• 
Stävstöd av gummi.• 

Extra tillbehör
Elvinsch.• 
Aluminium fälgar.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 3500 B/1 & 3500 B lång
Denna populära trailer byggs efter beställning, och kan därmed anpassas efter behov. 
Endast totalvikten begränsar trailern. Trailer är speciellt anpassad för båtar upp till 9,5 m 
och en båtvikt av 2650 kg beroende på trailerlängd.

     Information
Varmförzinkad. • 
Massivgummihjul mot båt.• 
Dubbla massivgummihjul        • 
längs mittenbalkarna.
Uppkörningsvagga.• 
Vevbara sidostöd.• 
Längsgående vippbara sidostöd • 
både bak och fram.
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
Automatisk påskjutsbroms.• 
Gångramp.• 

Extra tillbehör
Elvinsch.• 
Aluminium fälgar.• 

Bromsade boggietrailers med påskjutsbroms

Utförlig teknisk information se sid 16.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket
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Båtvagnar

Här är en enklare variant av båttrailern lämpad för upptagning, vinterförvaring och kortare 
transporter. Den har stel axel och är oregistrerad och får köras i 30 km/h. Vid färd skall 
ekipaget ha LGF skylt baktill. Vagnen är skatte och besiktningsbefriad. Chassiet är 
helsvetsat och varmförzinkat. Alla vagnar levereras med vinsch, justerbart vinschtorn 
(ca 45°) och justerbart stödhjul.
Eftersom vagnen saknar bromsar får inte bruttovikten (vagn + last) överstiga dragfordonets bruttovikt.
Vagnarna är som regel utrustade med massivgummihjul mot båten, luftgummihjul fi nns som alternativ.

     Information
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
2 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
LGF-skylt.• 

• 

 

BV 400 

BV 400 fi nns i två utföranden, som 
handkärra och som bildragen kärra, 
med vinsch, ställbar kölrulle, sidostöd, 
vevbart stödhjul och kulkoppling. 
vagnen demonteras lätt för biltransport 
eller förvaring.

    Information 
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar.• 
Ställbar kölrulle.• 
Kulkoppling för bil.• 
LGF-skylt.• 

Extra tillbehör
Luftgummihjul.• 
Belysning.• 

BV 550
BV 550 lämpar sig bra för roddbåtar eller 
mindre motorbåtar med en längd upp till 
5,0 m och en vikt på max 550 kg.

    Information 
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar.• 
Ställbar kölrulle.• 
Kulkoppling för bil.• 
LGF-skylt.  • 

Extra tillbehör• 
Skärmar.• 
Belysning• 

BV 850
BV 850 är lämpar sig fi nt för större roddbåtar och 
mindre motorbåtar upp till en längd av 5,50 m 
och en max vikt av 850 kg .

    Information
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
3 kölrullar.• 
Ställbar kölrulle.• 
Kulkoppling för bil.• 
LGF-skylt.• 

Extra tillbehör
Skärmar.• 
Belysning.• 

BV 650

BV 300
BV 300 är en handkärra och sjösättningskärra.

BV 650, konceptet är taget från populära BT 
500 fast i en enklare variant.

Utförlig teknisk information se sid 16.
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     Information
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak och fram.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
4 kölrullar.• 
Främre kölrulle är ställbar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Magnetbelysning+LGF.• 

Extra tillbehör
Uppkörningsvagga.• 
Skärmar. • 
Gångramp.• 

BV 1100

     Information
Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak och fram.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
5 kölrullar.• 
Främre kölrulle är ställbar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Magnetbelysning+LGF.• 

Extra tillbehör
Uppkörningsvagga. • 
Skärmar. • 
Gångramp.• 

BV 1250
BV 1250 är en robust båtvagn som hanterar båtar till en 
längd av 6,10 m och en max vikt av 1250 kg.

BV 1500
BV 1500 är båtvagnen för de lite tyngre båtarna. 
den lastar båtar som är upp till 6,70 m och en 
max vikt av 1500 kg.      Information

Varmförzinkad.• 
Justerbara sidostöd bak och fram.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
6 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Magnetbelysning+LGF.• 

Extra tillbehör
Uppkörningsvagga. • 
Skärmar. • 
Gångramp.• 
Traktordrag.• 

Båtvagnar

Utförlig teknisk information se sid 16.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket
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BV 1100 är speciellt anpassad för båtar med en längd upp till 
5,80 m och en max vikt av 1100 kg.



      Information 
Varmförzinkad.• 
4st justerbara sidostöd med   • 
gummihjul.
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
5 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Instyrningshjul bak.• 
Fast belysning+LGF.• 

• 
Extra tillbehör• 
Uppkörningsvagga.• 
Skärmar.• 
Elvinsch.• 
Traktordrag.• 

BV 2000      
BV 2000 är en mycket stabil och säker boggi-vagn både vid 
körning och upptagning. BV 2000 hanterar båtar upp till 
7,30 m och till en vikt 2000 kg.

BV 2500/1, BV 2500/2
BV 2500/1 är en robust och tålig boggi-vagn för de lite 
större båtarna upp till 8.30 m och 2500 kg.
BV 2500/2 båtar upp till 7,30 m och 2000 kg.

BV 3000
BV 3000, rejält tilltagen boggi-vagn för båtar 
upp till 8.50 m och 3000 kg.

Båtvagnar

      Information 
Varmförzinkad.• 
4st justerbara sidostöd.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
7 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Instyrningshjul bak.• 
Fast belysning+LGF.• 

• 
Extra tillbehör
Uppkörningsvagga.• 
Skärmar.• 
Elvinsch.• 
Traktordrag.• 

      Information 
Varmförzinkad.• 
6 st justerbara sidostöd.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
7 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Uppkörningsvagga.• 
Fast belysning+LGF.• 

• 
Extra tillbehör
Skärmar.• 
Elvinsch.• 
Traktordrag.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

Utförlig teknisk information se sid 16.

Utförlig teknisk information se sid 16.
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Båtvagnar

BV 3500 (för kranlyft)     
BV 3500 fi nns i två utförande, dels för kranlyft eller för 
vinschning. Båda bygger på samma chassi och hanterar 
båtar som är 9,0 m och väger 3500 kg.

BV 3500 (för vinschning)

      Information 
Varmförzinkad.• 
6 st justerbara sidostöd.• 
Vevbart stödhjul.• 
7 kölstöd.• 
Kulkoppling för bil.• 

Extra tillbehör
Traktordrag.• 

      Information 
Varmförzinkad.• 
6 st justerbara sidostöd.• 
Vinsch med fl yttbart vinschtorn.• 
Vevbart stödhjul.• 
7 kölrullar.• 
Kulkoppling för bil.• 
Instyrningshjul bak.• 

• 
Extra tillbehör
Uppkörningsvagga.• 
El-vinsch.• 
Traktordrag.• 
Baklyktor.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.

Utförlig teknisk information se sid 16.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket

11



Kärra med nätgrindsats

Flakvagnar, gräsklipparvagnar och scootervagnar

     Information 
Varmförzinkad.• 
Vevbart stödhjul.• 
80 km/h.• 
Tippbar.• 
Lastöglor.• 
12 mm vattenfast                     • 
plywood-durk.

Extra tillbehör
Kåpa.• 
Gallergrind.• 
Finns även med dubbel lämhöjd.• 
Uppkörningsramp.• 

SL 500-600-650-750 (SL 1000 bromsad)     

SL 500-750 är registrerade obromsade fl akvagnar 
(80 km/h). Vagnarna kan utrustas antingen 
med kåpa eller gallergrindar.

SL 3-600, SL 3-650 & SL 3-750     

SL 3-600 och SL 3-650 är en speciellt anpassad vagn för 
gräsklippare, skoters, motorcyklar golfbilar etc.
Du får lätt upp ditt fordon på vagnen tack vare 
rampen som lätt fälls ner bak.
Vagnen är registrerad för 80 km/h samt obromsad.

     Information
Varmförzinkad.• 
Vevbart stödhjul.• 
80 km/h.• 
Fällbar bakläm.• 
Lastöglor.• 
12 mm vattenfast plywood-durk.• 
Tippbar.• 

Extra tillbehör
Vinsch.• 
Vinschfäste.• 
Frontplåt.• 
Löstagbara sidor.• 

Utförlig teknisk information se sid 16.
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BT 2000-3000 (Segelbåtstrailer) 

Vi tillverkar även segelbåtstrailers och specialtrailers, på förfrågan lämnar vi offert för 
din specifi ka vagn. Vår begränsning är en totalvikt på 3500 kg.

Båtutställningsvagga
Båtutställningsvagga fi nns i många varianter och 
anpassas efter båtens längd och vikt upp till 2 300 kg. 

Segelbåtstrailers & Specialtrailers

Uppkörningsvagga

Vevbara sidostöd 

Utförlig teknisk information se sid 16.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket



Bryggbommar

TK Trailer tillverkar även Y-bommar, strandstativ och vägbommar och samarbetar med erfarna 
bryggtillverkare. Y-bommarna är varmgalvade med fl ottörer i polyeten. Bommarna är försedda med ett 
instyrningshjul i ytteränden och fi nns i följande kombinationer. Flottörerna fi nns blå eller orange.

Art.Nr TK4540  4.50 m 40 l fl ottör
Art.Nr TK5040  5.00 m 40 l fl ottör
Art.Nr TK6060  6.00 m 60 l fl ottör
Art.Nr TK60100  6.00 m 100 l fl ottör
Art.Nr TK8100  8,00 m 2st 100 l fl ottörer                

Ytterbom fi nns till samtliga längder och i H och V utförande (räknas från bryggan).
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Vattensäkra nav löser problem

Axlar med vattensäkra nav löser problem för alla med trailer 
till båten.
Varje år sjösätter tiotusentals svenskar sina fritidsbåtar 
med hjälp av en trailer. Många har den hårda vägen blivit 
medvetna om lite saltvatten kan göra med trailerns nav. 
Som så ofta är det en mycket enkel idé som löst ett mycket 
besvärligt problem. Genom att helt kapsla in hjulnaven på 
trailer för båtar, hindras vatten från att tränga in och skapa 
rost eller annat slitage. Särskilt besvärligt har saltvatten 
alltid varit, eftersom det förstör det fett som smörjer naven. 

Dubbelradial lager i vattensäkert utförande, med 
specialutvecklad tätningsring innehållande av SKF speciellt 
utvecklade lagerfett.
Underhållsfritt, precisionsinpressat lager, med en livslängd 
upp till 250 000 km.
Hjulbromsar som regelbundet körs ner i vattnet 
måste spolas av med sötvatten och servas 
regelbundet. Innan nedkörning i vatten måste 
hjulbromsen svalna. 

Bromsade axlar
Upp till 1500 kg totalvikt.
Med SKF vattentäta kompaktlager

Obromsade axlar
Upp till 750 kg totalvikt. Navet har 2 st koniska rullager. 
Specialtätning av navet i tre steg, varav en tätning är 
fettfylld.

SKF vattentäta kompaktlager

Yttre tätningar som skyddar mot spolnig 
och smuts.

Fettfylld tätning

Säkerhet

Säkerhet
Våra trailers och vagnar är säkerhetstestade av väg och trafi kforskningsinstitutet.

Vagnarna är
testade av VTI

Kvalitet-
system

godkänt av
vägverket
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Modell Totalvikt Max belastning För båtlängd ca Längd Bredd Vikt Hjul 

BT 500 500 kg 370 kg 4,80 m 4,60 m 1,56 m 130 kg 5,00 x 10”

BT 600 600 kg 420 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 650 650 kg 470 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 750 750 kg 570 kg 5,50 m 5,50 m 1,76 m 180 kg 145 x 13”

BT 750 750 kg 540 kg 5,60 m 5,75 m 1,80 m 210 kg 145 x 13”

BT 850 850 kg 640 kg 5,60 m 5,75 m 1,80 m 210 kg 155 x 13”

BT 900 900 kg 640 kg 5,90 m 6,00 m 1,97 m 260 kg 155 x 13”

BT 1000 1000 kg 740 kg 5,90 m 6,00 m 1,97 m 260 kg 155 x 13”

BT 1300 1300 kg 960 kg 6,30 m 6,55 m 2,25 m 340 kg 185 x 14”

BT 1450/1 1450 kg 1090 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 360 kg    185 x 14” C

BT 1450/2 1450 kg 1110 kg 6,30 m 6,45 m 2,25 m 340 kg    185 x 14” C

BT 1450 B 1450 kg 1050 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1500/1 1500 kg 1140 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 360 kg    185 x 14” C

BT 1500/2 1500 kg 1160 kg 6,30 m 6,45 m 2,25 m 340 kg    185 x 14” C

BT 1500 B 1500 kg 1100 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1600 1600 kg 1220 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 380 kg   185 x 14” C

BT 1600 B 1600 kg 1200 kg 7,00 m 7,05 m 2,25 m 400 kg 155 x 13”

BT 1800 B 1800 kg 1300 kg 7.50 m 7.50 m 2.25 m 500 kg 155 x 13”

BT 2000 B 2000 kg 1500 kg 7,50 m 7,50 m 2,25 m 500 kg 155 x 13”

BT 2300 B/1 2300 kg 1700 kg 8.60 m 8.60 m 2.25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 2500 B/1 2500 kg 1900 kg 8.60 m 8.60 m 2.25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 2500 B/2 2500 kg 1900 kg 7,50 m 7,50 m 2,25 m 600 kg    185 x 14” C

BT 3000 B/1 3000 kg 2250 kg 8,60 m 8.60 m 2,27 m 750 kg    185 x 14” C

BT 3500 B 3500 kg 2650 kg 9,20 m 9,20 m 2.27 m 850 kg 185 x 14/195 x 14” C

BV 400 400 kg 4,50 m 4,00 m 1,30 m 60 kg 4,00 x 8”

BV 550 550 kg 5,00 m 4,65 m 1,65 m 100 kg 5,00 x 10”

BV 650 650 kg 4,80 m 4,65 m 1,65 m 100 kg 5,00 x 10”

BV 850 850 kg 5,50 m 5,40 m 1,70 m 130 kg 155 x 13”

BV 1100 1100 kg 5,80 m 5,85 m 1,70 m 160 kg 155 x 13”

BV 1250 1250 kg 6,20 m 6,00 m 1,70 m 190 kg 155/185 x 14”

BV 1500 1500 kg 6,70 m 6,50 m 2,00 m 260 kg 185 x 14”

BV 2000 2000 kg 7,30 m 7,05 m 1,96 m 300 kg 155 x 13”

BV 2500/1 2500 kg 8,30 m 8,00 m 2,20 m 380 kg 185 x 14”

BV 2500/2 2500 kg 7,30 m 7,05 m 1,96 m 380 kg 185 x 14”

BV 3000 3000 kg 8,50 m 8,20 m 2,20 m 420 kg 185 x 14”

BV 3500 3500 kg 9,00 m 8,50 m - 420 kg 10,0 x 15”

SL 500 500 kg 310 kg - 2,58 m 1,28 m 190 kg 145 x 13”

SL 600 600 kg 410 kg - 2,58 m 1,28 m 190 kg 145 x 13”

SL 650 650 kg 460 kg - 2,58 m 1,28 m 190 kg 145 x 13”

SL 750 750 kg 560 kg - 2,58 m 1,28 m 190 kg 145 x 13”

 SL 1000 1000 kg 780 kg - 2,58 m 1,28 m 220 kg 155 x 13”

SL 3-600 600 kg 370 kg - 3,00 m 1,36 m 230 kg 145 x 13”

SL 3-650 650 kg 420 kg - 3.00 m 1,36 m 230 kg 145 x 13”

SL 3-750 750 kg 520 kg - 3,00 m 1,36 m 230 kg 145 x 13”

Obromsade trailers

Bromsade trailers med påskjutsbroms

Båtvagnar

Flakvagnar, gräsklipparvagnar och scootervagnar

Besöksadress: Tranåsvägen 9, Boxholm
Telefon: +46 (0) 142-519 90
Fax: +46 (0) 142-29 67 91

Mobil: +46 (0) 70-889 72 09

www.tktrailer.se
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B = Boggi   1 = lång   2 = kort       - = data saknas


