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I denne kategori har vi samlet trailere til det tunge brug. Her finder du solide trailere, konstrueret til hårdt brug, og opbygget på 
kraftige chassiser i svejst og varmgalvaniserede materialer. De mange tilbehørsløsninger, til de forskellige modeller, gør det muligt 
at tilpasse traileren til nøjagtigt det behov, du har.

ENTREPRENØR TRAILERE
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Model Varenr. Indv. ladmål
(LxBxH cm)

Totalvægt 
(kg)

Nyttelast
(kg)

Bremser Aksler Næsehjul Tip Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. 
moms

Bagtipper 305958 255x150x35 2000 1360 Ja 2 Ja Ja  27.992  34.990 

En robust trailer med slidstærk stålbund og elektrisk pumpe. Bagsmækken kan top- eller 
bundhængsles efter behov. Alle fire sider kan lægges ned. En kompakt trailer med lav egenvægt 
der kan trækkes af stort set alle biler. Ekskl. batteri.

Stålbund med ned-
fældede surringsøjer.

Værktøjskasse pla-
ceret på trækvan-
gerne.

For flere detaljer se side 38-39 eller besøg www.brenderup.dk

Netsider Trådløs fjernbetjening

BAGTIPPER

Ekstrasider Frontstativ

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på siderne 30-37
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Model Varenr. Indv. ladmål
(LxBxH cm)

Totalvægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Bremser Aksler Næsehjul Tip Inkl. trådløs 
fjernbetjening*

Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. 
moms

3-vejs-tipper 302833 307x179x39 3500 2432 Ja 2 Ja Ja Ja*  37.992  47.490 

3-vejs-tipper 302834 359x179x39 3500 2293 Ja 2 Ja Ja Ja*  41.192  51.490 

3-vejs-tipperen er udstyret med varmgalvaniserede sider. Trailerens chassis og ramme er ekstremt 
kraftigt opbygget med konstruktion i svejst stål. Mange understøtninger under ladet, hvilket gør 
traileren ideel til transport af minigravemaskiner m.m. Elektrisk tip i tre retninger, manuel nødpumpe 
og opbevaringskasse monteret på trækvangerne. Bagsmækken kan top- eller bundhængsles 
efter behov. Ekskl. batteri. Stort tilbehørsprogram.

Top- og bundhæng-
slet bagsmæk.

For flere detaljer se side 38-39 eller besøg www.brenderup.dk. * = Varenummer 103367

Værktøjskasse pla-
ceret på trækvan-
gerne.

Hydraulisk tipfunktion 
og manuel nødpumpe 
er standard.

3-VEJS-TIPPER

Netsider EkstrasiderSltøtteben   Slisker 

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på siderne 30-37
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Platformtrailer med tip og mange anvendelsesmuligheder. Solid konstruktion, lav opkørselsvinkel 
og læssehøjde. Maskiner og gods fastsurres let i de indfældede surringsøjer. Kraftig stålkantprofil 
beskytter ladet. Cylinderlås integreret i kuglekoblingen for tyverisikring. Leveres inkl. spil og tipcy-
linder. Stort tilbehørsprogram. Venligst bemærk, at værktøjskasse og støtteben tilkøbes som ek-
straudstyr.

Model Varenr. Indv. ladmål
(LxBxH cm)

Totalvægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Bremser Aksler Næsehjul Tip Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. 
moms

6420 302870 418x204 3500 2610 Ja 2 Ja Ja  35.992  44.990 

6520 302871 518x204 3500 2449 Ja 2 Ja Ja  40.392  50.490 

Stålkantprofil med 
nedfældede sur-
ringsøjer.

Tip og lav opkørsels-
vinkel gør det nemt at 
læsse maskiner.

For flere detaljer se side 38-39 eller besøg www.brenderup.dk. 

Sider SliskerRampe  El-spil

SERIE 6000

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på siderne 30-37
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Unitransporter med tipfunktion, så maskiner m.m. let kan køres op på ladet. Den lukkede bund 
gør traileren ideel til transport af andre materialer som f.eks. grus, sten og jord. Trailerne har et lavt 
tyngdepunkt, hvilket giver maksimale køreegenskaber. Ladet er fuldsvejst, og alle chassis og lad-
dele er varmgalvaniserede. Kraftige surringsøjer er integreret i trailerens sider. Kan monteres med 
hydraulisk tipcylinder (ekstraudstyr). 

Model Varenr. Indv. ladmål
(LxBxH cm)

Totalvægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Bremser Aksler Næsehjul Tip Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. 
moms

2003 UB 304353 314x180 2000 1435 Ja 2 Ja Ja  26.792  33.490 

2503 UB 303898 314x180 2500 1935 Ja 2 Ja Ja  26.872  33.590 

2503 UC 304352 400x180 2500 1895 Ja 2 Ja Ja  29.032  36.290 

Opkørselsvinkel på 
kun 12o.

Stærk konstruktion 
med mange bundaf-
stivninger.

For flere detaljer se side 38-39 eller besøg www.brenderup.dk

Sikkerhedsspil Rampe  Hydraulisk tipcylinder El-spil

UNITRANSPORTERE

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på siderne 30-37
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Maskintransportere med ekstraordinær lang rampe, som sikrer en perfekt opkørselsvinkel på kun 
18°. På rampen er der en integreret rampestøtte. Rampestøtten giver ekstra støtte til traileren, når 
der køres maskiner m.m. op på ladet. Trailerne har skovlholder og reservehjul, og indfældede sur-
ringsøjer er integreret i trailerens sider. For nem adgang til læssede maskiner, finder du en gangbro 
på siden. Trailerne kan leveres med ekstraudstyr, så som alubund eller kørebaner der skåner 
bundpladen. 

Model Varenr. Indv. ladmål
(LxBxH cm)

Totalvægt
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Bremser Aksler Næsehjul Tip Pris ekskl. 
moms

Pris inkl. 
moms

MT-3080 302836 308x152x25 2700 2065 Ja 2 Ja Nej  28.472  35.590 

MT-3080 303891 308x152x25 3500 2835 Ja 2 Ja Nej  31.912  39.890 

MT-3651 302837 365x180x25 3500 2720 Ja 2 Ja Nej  35.032  43.790 

Leveres med skovl-
holder og reservehjul.

Let opkørsel af 
maskiner med den 
integrerede rampe-
støtte.

For flere detaljer se side 38-39 eller besøg www.brenderup.dk.

MASKINTRANSPORTERE

Rampeforstærkning Alubund Støttehjul

TILBEHØR - EKSEMPLER Læs mere om tilbehør på siderne 30-37
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