
BRENDERUP BÅTHENGERE

ON THE MOVE
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Siden 1936 har Brenderup utviklet og forbedret seg med 

sortiment vokst og vi har utviklet produkter til alle former for 
 

-

PÅ VEI MOT FREMTIDEN
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VELG EN BÆREKRAFTIG TILHENGERLØSNING

Vi er en av de ledende produsentene i Europa, med mer enn 80 års erfaring. Der-
for stoler vi på våre tilhengere – og det kan du også! De er laget for å vare i årevis, 

av våre forhandlere.
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Å ta en båt opp på land krever spesielle løsninger, og det er en utfordring vi i Brenderup gjerne tar. Vi tenker, 

tilpasser og videreutvikler, og derfor har en Brenderup båthenger mange smarte funksjonaliteter.

Holdbarhet og sikkerhet er hovedelementene i vår produktutvikling. Som eksempel har alle våre båthengere et 

V-formet chassis som går hele veien opp til kulekoplingen. Det betyr at hele kombinasjonen av bil, båt og henger 

ligger optimalt på veien og gir stabilitet og styrke. Chassis, bremsesystemet, felger, hjul og ruller er utviklet av 

ekstra holdbart materiale og struktur.

I tillegg skal det også være brukervennlig. Med justerbare ruller/superruller er det mulig og få sin båt opp av 

vannet på en enkel måte. Dessuten kan akslene justeres for å oppnå en korrekt vektfordeling og kuletrykk. Vi har 

også utviklet smarte og fleksible lykter. Disse vippes lett bakover for enklere å kunne sjøsette og 

ta opp båten. Vårt materiale og funksjonaliteter testes fortløpende for å sikre den høye kvalitet på våre Brenderup 

båthengere.

BÅTER ER BYGGET FOR VANNET.
BÅTHENGERE ER BYGGET
FOR BÅTER.

TEGNFORKLARING
UB – Ubremset

B – Bremset

T – Tandem (dobbel akslet)

ST – Slipwaytrailer – Opplagshengere

PWC – Vannscooter tilhenger (ubremset)

SR – Superruller

SV –  Selvjusterende vugge

RA – Skinner

C – Kano/kajakk

X – X-line

RB – Gummibåt

HVORDAN DU TOLKER MODELNAVNENE
Eksempel: 303500TB SRX

303500TB SRX = 30 fot

303500TB SRX = 3500 kg totalvekt

303500TB SRX = Tandem (dobbel akslet) 

303500TB SRX = Bremset

303500TB SRX = Superruller

303500TB SRX = X-line
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FINN DIN RIKTIGE BÅTHENGER TIL DITT BEHOV

Hengerne i denne katalogen kan være vist med 

forskjellig tilbehør. Vi forbeholder oss retten til å endre 

spesifikasjoner, design og utstyr. De angitte max 

båtlengder i fot og meter er veiledende. 

Vi tar forbehold om trykkfeil. Aktuelle priser og 

produkter finnes på brenderup.no.

BREMSET 12
Store og tunge båter krever meget høy 

transportsikkerhet. Med våre bremsede 

båthengere kan du enkelt optimalisere 

kuletrykk og en stabil ramme.

UBREMSET            18
Enkle ubremsede båthengere som 

passer optimalt til sjøsetting og 

transport av lettere båter.

OPPLAGSHENGERE         22
Opplagshengere er en perfekt løsning 

til deg som bare har behov for å 

sette båten på en henger på lukkede 

områder.

VANNSPORT               26
I kategorien vannsport vil du finne sikre 

transportløsninger hvor det er utviklet 

et design for frakt av kanoer, kajakker, 

vannscooter m.m., sikkert frem til din 

ønskede destinasjon.

TILBEHØR                    30
Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbehør, så 

du kan tilpasse båt hengeren etter ditt 

behov.  
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PÅLITELIGE PRODUKTER SOM 
FOKUSERER PÅ DINE BEHOV.
Alle våre produkter har unike detaljer og er laget for dine behov. De har mange grunnleggende funksjoner som har 

tatt flere år å forfine og utvikle. Håndverket rundt byggingen av tilhengerne begynte for mer enn 80 år siden, og i 

dag er hengeren din produsert i moderne produksjonsanlegg.

Vår arv er skandinavisk design og utvikling der produktets velprøvde funksjoner blir raffinert og kontinuerlig forbe-

dret. Du vil kunne stole på våre produkter fra år til år og i alle situasjoner. Vi er veldig forsiktige med hvilket materiale 

som brukes i produksjonen vår. Alle leverandører er valgt med forsiktighet, og vi jobber med dem for å produsere 

bærekraftige materialer med de riktige funksjonene.

Vi jobber for en bærekraftig fremtid og tenker på hvordan vi bruker brensel, varme og energi. Og selvfølgelig tenker 

vi langsiktig med våre ansatte. Menneskene bak produksjonen er så utrolig viktige. Som kan håndverket. Som vet 

at en tilhenger skal være robust, holdbar og pålitelig. Akkurat som du vil at en god venn skal være, på veien.
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Brenderups reise begynte i 1936 da smeden Ove Justensen grunnla Brenderup Maskinfabrik. Deretter ble utstyr 

for landbruksmaskiner produsert i hans smie i den danske landsbyen Brenderup. Produksjonen ble utviklet

og sortimentet vokste. En populær traktorhenger ble produsert i en versjon for biler fordi man ville utvide

sesongen. Brenderup tilhengeren ble født, og samtidig ble produksjonen av den nødvendige tilhengerkroken

påbegynt. Mye har skjedd siden da. I dag er Brenderup en av Norges ledende tilhengerleverandører.

Materialer og komponenter er av de mest robuste, slitesterke og av aller beste

kvalitet – samtidlig produsert av ansatte med mange års erfaring.
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FUNKSJONER OG DETALJER 
SOM GJØR DET ENKLERE
Vi tilbyr et bredt sortiment båthengere for ulike typer båter. Samtlige av våre tilhengere har en rekke smarte

funksjoner og unike egenskaper. Blant annet har våre båthengere lysrampe med quick-release-innfestning,  

regulerbart vinsjtårn og kvalitetsruller som er skånsomme for båtens skrog og enkle å regulere. 

Detaljer som det V-formede tilhengerdraget og vanntette hjullagre gir tryggest kjørekomfort og lite

vedlikeholdsbehov. I tillegg til de funksjonene som er inkludert, er det mulig å velge tilleggsutstyr til alle våre

båthengere - smarte tilleggsvalg!

1
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4

13-polet kabel.

10 Vanntette hjullagre.           

5

2

Premium ruller i 

høy kvalitet.

Lysrampe med quick-

release-innfestning.

Det er enkelt å velge till-

leggsutstyr for å tilpasse 

båthengeren til dine behov.

Regulerbart vinsjtårn.

Siderullene kan reguleres i høyden 

og langs siden.

Vippbar kjølerullsvugge.

Varmgalvanisert understell.       

De elektriske ledningene ligger 

helt skjult og godt beskyttet 

inne i understellet.   

Det V-formede understellet gir din tilhenger 

økt stabilitet og gode kjøreegenskaper. (Dette 

gjelder ikke for ST160500X, ST180850X, 

150500/600UB, 180750UBL)
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X-LINE - BEST FOR DEG
OG DIN BÅT
Det finnes båthengere ... og det finnes X-line. 

Vi våger å påstå at våre X-line båthengere er de beste på markedet. Vi har ikke bare lagt til flere funksjoner, 

men også valgt de aller beste materialene.

X-line er blant annet utstyrt med ruller av ekstra høy kvalitet. Superruller, svingbare og vanntette lamper,

robuste skjermer man kan trå på og multiregulerbar vinsj med beskyttelsesdeksel. Alt for å gjøre det så en-

kelt og bra som mulig å bruke din nye båthenger. Uansett om du ønsker å bruke din båthenger ofte, ukentlig 

i båtsesongen, eller sjeldnere, er X-line rett valg, både for deg og for din båt.

9

5

7

8

13-polet spiralkabel.

4 Robuste hjulskjermer man kan 

trå på som ekstra beskyttelse 

mot veisprut. (Dette gjelder ikke 

for PWC21200BRAX og 

PWC10750UBRAX)

Skinner for vannscooter tilhenger.

1 X-line kvalitetsruller. 
7

6

2

10

Vinsj med beskyttelses- 

deksel og regulerbar støtte 

med dobbel baugstøtte. 

Heavy duty

super soft kjølruller.

Vinsjtårn med

sikkerhetskjetting.

Smarte og fleksible lykter. Lyk-

tene svinges utover for sjøset-

ting eller opptak.

Rustfrie bremsewire.

3

Heavy duty vugge med

superruller.

 Vugge med superruller.
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BREMSET

SIKKER TRANSPORT AV 
TYNGRE OG LENGRE BÅTER
Uansett hvilken type båt man skal transportere, skal sikkerheten alltid prioriteres høyest. Tyngre båter krever 

litt ekstra når det kommer til transport løsninger og kapasitet. Våre bremsede båthengere sikrer stabile kjøre-

egenskaper takket være de V-formede dragstengene og justerbare akslingene som sikrer optimalt tyngdepunkt 

og kuletrykk.
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Heavy duty super rulle vugge

Heavy duty super soft
kjølruller

Doble multijusterbare
sideruller i overlegen kvalitet

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 30"
Bremset tilhenger for båter opp til 30”. Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre
superrullevugge som tåler store belastninger med 4 super soft kjølruller, samt superruller som tåler store
belastninger foran med 4 super soft kjølruller, 1 ekstra kjølrulle og et par regulerbare doble sideruller som
enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske
ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell. Vanntette hjullagre forlenger
levetiden og minimerer behov for vedlikehold. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres med enkle
grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer
din båt på tilhengeren.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

303500TB SRX 312020 923x221 3500 740 2760 Superruller 8,7/30 10 36 2 185Rx14C Ja 2

Heavy duty super rulle vugge

Heavy duty super soft
kjølruller

Doble multijusterbare
sideruller i overlegen kvalitet

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 26"
Bremset tilhenger for båter opp til 26”. Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre
superrullevugge som tåler store belastninger med 4 super soft kjølruller, samt 4 super soft kjølruller foran, 1
ekstra kjølrulle og 2 par regulerbare doble sideruller som enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell
sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i
understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres med
enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du
transporterer din båt på tilhengeren. Praktiske og svingbare lamper som gjør at det er enkelt å laste båten på
og av.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

263500TB SRX 312005 803x221 3500 700 2800 Superruller 7,8/26 10 24 1 185Rx14C Ja 2
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Heavy duty super rulle vugge

Forsterkede kjølruller

Heldekkende skjermer man
kan trå på

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 24"
Bremset tilhenger for båter opp til 24”. Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre
superrullevugge som tåler store belastninger, forsterkede kjølruller og regulerbare doble sideruller som enkelt
tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene
ligger helt skjult og godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn
er godt beskyttet og kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med
ekstra sikkerhetswire. Praktiske og svingbare lamper som gjør at det er enkelt å laste båten på og av.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

242500TB SRX 311997 753x221 2500 550 1950 Superruller 7,2/24 4 20 1 195/70Rx14 Ja 2

242000TB SRX 311998 753x221 2000 500 1500 Superruller 7,2/24 4 20 1 155Rx13C Ja 2

Superrullevugge

Forsterkede kjølruller

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 22"
Bremset tilhenger for båter opp til 22”. Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre
superrullevugge, forsterkede kjølruller og regulerbare doble sideruller som enkelt tilpasses din båt.
Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og
godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet
og kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til
bruk når du transporterer din båt på tilhengeren. Praktiske og svingbare lamper som gjør at det er enkelt å
laste båten på og av.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

221800B SRX 312085 654x221 1800 420 1380 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

221500B SRX 312088 654x221 1500 400 1100 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1
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Superrullevugge

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Heldekkende skjermer man
kan trå på

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 22"
Bremset tilhenger for båter opp til 22”. Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre
superrullevugge og regulerbare doble sideruller i høy kvalitet som enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert
understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet
inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres
med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du
transpor-terer din båt på tilhengeren. Praktiske, svingbare og vanntette lamper som gjør at det er enkelt å
laste båten på og av.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

221300B SRX 312084 654x221 1300 370 930 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

Superrullevugge

Vugge for kjølruller

Lysrampe med quick-
release-innfestning

Bildene er kun tiltenkt illustrasjon og kan vise valgfritt
utstyr.

PREMIUM: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 22" OG 24"
Utstyrt med V-formet sveiset, forsterket understell og utmerkede kjøreegenskaper. Premium kvalitetsruller
som er skånsomme for båtens skrog. Tippbar bakre rullevugge i høy kvalitet, forsterkede kjølruller og doble
sideroller som enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet og
stabilitet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre
forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Lett avtagbar
lysrampe med enkel utløsningsmekanisme gjør det lett å laste båten og sjøsette den.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

242500TB SR 312626 745x221 2500 530 1970 Superruller 7,2/24 5 12 1 195/70Rx14 Ja 2

242000TB SR 312625 745x221 2000 500 1500 Superruller 7,2/24 5 12 1 155Rx13 Ja 2

221800B SR 312624 647x221 1800 420 1380 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1
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Superrullevugge

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Heldekkende skjermer man
kan trå på

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 20"
Bremset tilhenger for båter opp til 20". Utstyrt med forsterket understell og utmerkede kjøreegenskaper.
Ruller med heavy duty kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Tippbar bakre superrullevugge
og regulerbare doble sideruller i høy kvalitet som enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din
tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i understellet.
Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres med enkle grep
og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt
på tilhengeren. Praktiske og svingbare lamper som gjør at det er enkelt å laste båten på og av.

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

201500B SRX 311975 611x191 1500 340 1160 Superruller 6/20 4 12 1 185Rx14C Ja 1

201300B SRX 311971 611x191 1300 320 980 Superruller 6/20 4 12 1 195/70Rx14 Ja 1

Lysrampe med quick-
release-innfestning

Vugge for kjølruller

Regulerbart vinsjtårn

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

PREMIUM: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 20"
Bremset tilhenger for båter opp til 20". Utstyrt med forsterket understell og utmerkede kjøreegenskaper.
Tippbar, forsterket bakre vugge og regulerbare doble sideruller i høy kvalitet som enkelt tilpasses din båt.
Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet og stabilitet. De elektriske ledningene ligger
helt skjult og godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn som
kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til
bruk når du transporterer din båt på tilhengeren. Takket være en quick-release-innfestning er det lett å ta av
lysrampen. Dette gjør det lett å laste båten på og av tilhengeren og sjøsette den.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

201500B 312622 603x191 1500 340 1160 Ruller 6/20 4 8 185Rx14C Ja 1

201300B 312621 603x191 1300 320 980 Ruller 6/20 4 6 195/70Rx14 Ja 1
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Unikt lastesystem

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: PIONER BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 20"
Bremset tilhenger spesial utviklet for Pioner Multi. Utstyrt med V-formet tilhengerdrag og utmerkede
kjøreegenskaper. Ruller med overlegen kvalitet har en støtdempende effekt på båtens skrog. Unik
skinneløsning for Pioner Multi, tippbar bakre vugge og regulerbare doble sideruller sikrer at tilhengeren enkelt
kan tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene
ligger helt skjult og godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn
er godt beskyttet og kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med
ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt på tilhengeren. Praktiske og svingbare lamper som
gjør at det er enkelt å laste båten på og av.

Lysrampe med quick-
release-innfestning

Vugge for kjølruller

Regulerbart vinsjtårn

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

PREMIUM: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 18"
Bremset tilhenger for båter opp til 18". Utstyrt med V-formet tilhengerdrag og utmerkede kjøreegenskaper.
Tippbar bakre vugge og regulerbare doble sideruller i høy kvalitet som enkelt tilpasses din båt.
Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet og stabilitet. De elektriske ledningene ligger
helt skjult og godt beskyttet inne i understellet. Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn som
kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til
bruk når du transporterer din båt på tilhengeren. Takket være quick-release-innfestning er det lett å ta av
lysrampen. Dette gjør det lett å laste båten på og av tilhengeren og sjøsette den.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

181000B 312623 585x191 1000 270 730 Ruller 5,5/18 4 6 155Rx13 Ja 1

161000B 312620 535x185 1000 240 760 Ruller 5/16 3 6 155Rx13 Ja 1
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Uansett hvilken båt man skal transportere, skal sikkerheten alltid prioriteres høyest. Våre ubremsede båthengere 

sikrer stabile kjøreegenskaper takket være de justerbare akslingene, som igjen gir optimalt tyngdepunkt på aksel og 

kulekobling.

UKOMPLISERTE LØSNINGER - 
DINE MULIGHETER

UBREMSET
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Lysrampe med quick-
release-innfestning

Vugge for kjølruller

Regulerbart vinsjtårn

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

PREMIUM: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 18"
Ubremset tilhenger for mindre båter opp til 18”, vippbare bakre ruller og regulerbare doble sideruller i høy
kvalitet som gjør det enkelt å tilpasse tilhengeren til din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang
holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell.
Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn som kan reguleres med enkle grep og tilpasses din
båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt på tilhengeren.
Takket være quick-release-innfestning er det lett å ta av lysrampen. Dette gjør det lett å laste båten på og av
tilhengeren og sjøsette den.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

180750UBL 311959 554x177 750 170 580 Ruller 5,5/18 4 4 145/80Rx13 Ja 1

Egen fastmontert
lysanordning

Vugge for kjølruller

Nesehjul som standard

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

PREMIUM: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 15"
Ubremset tilhenger for mindre båter opptil 15”, regulerbare kjølruller i toppkvalitet og doble sideruller som gjør
det enkelt å tilpasse tilhengeren til din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De
elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell. Vanntette hjullagre
forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn som kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er
også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt på tilhengeren. Denne modellen
har 2 fastmonterte lamper som det ikke er behov for å fjerne når man laster båten på tilhengeren eller
sjøsetter den fra tilhengeren.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

150600UB 311939 455x153 600 130 470 Ruller 4,7/15 3 4 135/80Rx13 Ja 1
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Skinner er standard

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Regulerbart vinsjtårn

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TILL 15"
Ubremset tilhenger for mindre båter opptil 15”, spesial tilpasset Linder-båter. Tippbar bakre vugge og
regulerbart doble skinnesystem som enkelt tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger
lang holdbarhet. De elektriske ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell.
Vanntette hjullagre forlenger levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres med enkle grep
og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt
på tilhengeren. Praktiske og svingbare lamper som gjør at det er enkelt å laste båten på og av.

Model Varenummer Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnkj
ølsett

Hjul Nesehjul Antall
aksler

150600UB RAX 312044 471x158 600 125 475 Skinner 4,6/15 3 135/80Rx13 Ja 1

Multirulle system for RIB/
gummibåter

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Støtpute som erstatter
nesestøtte og gir et sikkert
stopp for båten.

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR BÅTER OPP TIL 15"
Bremset tilhenger for mindre RIB- og gummibåter opp til 15”. Ruller med overlegen kvalitet har en
støtdempende effekt på båtens skrog. Unikt rulle system kombinert med regulerbare kjølruller gjør det enkelt
å tilpasse tilhengeren til din båt. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske
ledningene ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell. Vanntette hjullagre forlenger
levetiden. Vinsj og vinsjtårn er godt beskyttet og kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt.
Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt. Praktiske og
svingbare lamper som gjør at det er enkelt å laste båten på og av.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

150600UB RBX 312096 471x158 600 125 475 Ruller 4,6/15 2 16 135/80Rx13 Ja 1
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TETT PÅ VANNET –
TETT PÅ OPPLEVELSENE
Har du tilgang til sjø og vann kan vi bare gratulere. Ikke bare fordi at antall båtturer kanskje blir flere, men også at 

dine transport-behov blir forholdsvis små. For opptak/opplag og sikring av båt ved lagring, kan vi tilby et bredt 

sortiment av opplagshengere. Samtlige har maks kjørehastighet 30 km/t. 

OPPLAGSHENGERE
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Heavy duty selvjusterende
vugge

Heavy duty super soft
kjølruller

Vinsj med
beskyttelsesdeksel og
multiregulerbart vinsjtårn

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: OPPLAGSHENGERE FOR BÅTER OPP TIL 30"
Båtopplagshenger for båter opp til 30 fot. Utstyrt med selvjusterende vugge som tåler store belastninger
med super soft kjølruller, regulerbare forsterkede kjølruller og doble sideruller i X-linekvalitet slik at alt enkelt
kan tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer lang holdbarhet. Vinsj og vinsjtårn som kan reguleres
med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk når du
transporterer din båt på tilhengeren.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

ST303000TB
SVX

306516 900x233 3480 480 3000 Selvjusterende
vugge

8,7/30 8 16 185Rx14C Ja 2

Vinsj med
beskyttelsesdeksel og
multiregulerbart vinsjtårn

Vugge for kjølruller

Forsterkede kjølruller

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: OPPLAGSHENGERE FOR BÅTER OPP TIL 22"
Båtopplagshenger for båter opp til 22 fot. Utstyrt med bakre kjølrullevugge, regulerbare kjølruller og sideruller
i X-linekvalitet slik at alt enkelt kan tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer lang holdbarhet. Vinsj
og vinsjtårn som kan reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra
sikkerhetswire til bruk når du transporterer din båt på tilhengeren.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

ST221250 X 306473 630x215 1520 270 1250 Ruller 6,6/22 4 8 185Rx14 Ja 1
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Vinsj med
beskyttelsesdeksel og
multiregulerbart vinsjtårn

Forsterkede kjølruller

Sideruller med heavy duty
kvalitet med flere
reguleringsmuligheter

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: OPPLAGSHENGER FOR BÅTER OPP TIL 20"
Båtopplagshenger for mindre båter opp til 20 fot, regulerbare kjølruller og sideruller i X-linekvalitet slik at alt
enkelt kan tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer lang holdbarhet. Vinsj og vinsjtårn som kan
reguleres med enkle grep og tilpasses din båt. Vinsjtårnet er også utstyrt med ekstra sikkerhetswire til bruk
når du transporterer din båt på tilhengeren.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

ST201100 X 306470 600x185 1310 210 1100 Ruller 6/20 3 6 155Rx13C Ja 1

Regulerbar kjølrulle

Varmgalvanisert understell
Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

OPPLAGSHENGER FOR BÅTER OPP TIL 13"
Håndtrukket båtopplagshenger for små båter opp til 13 fot. Regulerbare kjølruller og sideruller slik at alt
enkelt kan tilpasses din båt. Varmgalvanisert understell sikrer lang holdbarhet.

Model Varenum
mer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinnk
jølsett

Sidest
øtter

Hjul Nesehjul Antall
aksler

ST130350 hand 107152 350x150 350 50 300 Ruller 4/13 1 2 4.00-8 Nei 1
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VANNSPORT

FOR DEG OG
DIN LYST PÅ VANNSPORT
Din ekte lidenskap for kano, kajakk eller vannscooter. Vi tilbyr mange forskjellige løsninger for å sikre at du kan 

utleve dine drømmer på vannet. Enkelt og sikkert.
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Unikt materiale på skinnene
med lav friksjon. Justerbare
skinner for å tilpasse til din
vannscooter

Vinsj med
beskyttelsesdeksel og
regulerbart vinsjtårn

Smarte og fleksible lykter.
Lyktene svinges utover for
sjøsetting eller opptak.

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: DEN PERFEKTE HENGER TIL TRANSPORT AV DIN VANNSCOOTER
Vannscooter tilhenger med tilpasset understell for vannscooter, våre vannscooter hengere fordeler
belastningen effektivt og beskytter skroget. Skinnesystem med lav friksjon gir problemfri avlastning. To
flyttbare surrefester er standard.

Model Varenummer Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Hjul Nesehjul Antall
aksler

PWC10750UBRAX 311367 416x158 750 120 630 Skinner 3,8/13 145/80Rx13 Ja 1

Unikt materiale på skinnene
med lav friksjon. Justerbare
skinner for å tilpasse til din
vannscooter

Fleksible surrefester

Skyllesystem for rengjøring
av bremsetrommel

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: BÅTTILHENGER FOR TO VANNSCOOTER
Tilhenger med lastekapasitet for to vannscootere. Vårt system med effektive glideskinner gjør det lett å laste
og losse din vannscooter. Regulerbare skinner og vinsjer samt multiregulerbare vinsjtårn betyr at tilhengeren
enkelt kan tilpasses din vannscooter. Skinnene kan også reguleres slik at de kan transportere en
vannscooter. Skyllesystem for rengjøring av bremsetrommel er standard. Fleksible festemuligheter med
flyttbare surrefester.

Model Varenummer Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Hjul Nesehjul Antall
aksler

PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 310 890 Skinner 3,8/13 175Rx13C Ja 1
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Heldekkende skjermer man
kan trå på

Kan lastes med opp til 8
kanoer eller 16 kajakker

Lysrampe med quick-
release-innfestning

Bildene er kun tenkt som illustrasjon og kan vise
valgfritt tilleggsutstyr.

X-LINE: KANO/KAJAKK TILHENGER
Båttilhenger for kano/kajakk med plass for opp til 8 kanoer eller 16 kajakker. Stativene er enkle å regulere og
kan lett tilpasses størrelsen på din kano/kajakk. Utstyrt med V-formet tilhengerdrag og utmerkede
kjøreegenskaper. Varmgalvanisert understell sikrer din tilhenger lang holdbarhet. De elektriske ledningene
ligger helt skjult og godt beskyttet inne i tilhengerens understell. Vanntette hjullagre forlenger levetiden.

Model Varenummer Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Hjul Nesehjul Antall
aksler

161000B CX 311948 544x191 1000 240 760 Kano/Kajakk 4,8/16 155Rx13 Ja 1

160750UB CX 311947 535x191 750 210 540 Kano/Kajakk 4,8/16 155Rx13 Ja 1
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ELEKTRISK VINSJ

Vinsj av god kvalitet. Standardutstyrt med 

rustfri stålwire, tyverisikring og fjernbetjening.

GANGBRO

Antiskli gangbro. 350 og 161 cm.

TILLEGGSUTSTYR

KJØLRULLER
Finnes i flere ulike utførelser. Velg 

mellom Premium eller X-line avhen-

gig av båthengeren. Kompletter 

med ekstra tverrbjelke og monter-

ingssett.

STIGTRINN

Lettere adgang til båten når den ligger på hengeren. 

SIDERULLER, ENKEL

Finnes i flere ulike utførelser. Velg 

mellom Premium eller X-line avhen-

gig av båthengeren. Kompletter 

med U-feste.

SUPERRULLER HEAVY DUTY 2X8

Superrullevugge med 16 sideruller som tilpasser seg båtformen og gir 

ekstra god støtte. Kan kombineres i flere par etter hverandre. Kompletter 

med U-feste.

SIDERULLER, DOBBEL

Finnes i flere ulike utførelser. Velg 

mellom Premium eller X-line avhen-

gig av båthengeren. Kompletter 

med U-feste.

KJØLRULLER SUPER SOFT

Fire kjølruller i ekstra kraftig materiale 

for større båter. Kompletter med ek-

stra tverrbjelke og monteringssett.

TRANSPORTSTØTTE

Avlaster båten når den står på 

hengeren over lengre tid.

Bildene som er vist er kun eksempler. Se flere muligheter for tilleggsvalg på

brenderup.no under de respektive båthengerne.

VERKTØY/BATTERI-
KASSE

Høyre/venstre, med 

festekonsoll.
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TILLEGGSUTSTYR

KULELÅS

Godkjent lås som passer de fleste 

kulekoplinger på markedet.

STYREBØYLER

Styrebøylene hjelper til med å styre 

båten in på rullene. Til stor hjelp for 

eksempel ved sterk sidestrøm.

SURRESTROPPER KIT

Surrestropper for sikring av båten 

under transport på hengeren. 

(Leveres i sett av 4stk.)

SURRINGSBESLAG

Hengeren kan utstyres med surringsbeslag for enkel fastsurring av 

båten til hengeren.

BELYSNINGSSETT

Sett som gir mulighet for kjøring på 

offentlig vei. Skal kombineres med 

LGF-skilt.

RESERVEHJULS-
HOLDER

Reservehjulsholderen 

monteres enkelt til hen-

gerens understell.

FORHØYELSESKONSOLL FOR 
KJØLRULLEHOLDERE

Ekstra konsoll som muliggjør høyde-

justering av kjølrullene.

KJØLRULLER FOR BÅTER 
MED STEGKJØL 

Finnes i to varianter. Monteres 

bakerst på båthengeren dersom 

denne brukes for båter med lang 

kjøl.

VUGGE MED KJØLRULLER

Finnes i flere ulike utførelser. Velg 

mellom Premium eller X-line avhen-

gig av båthengeren. Kompletter 

med ekstra tverrbjelke og monter-

ingssett.

SUPERRULLER 2X4

Superrullevugge med 8 sideruller 

som reguleres i henhold til båt-

formen og gir ekstra god støtte. 

Kan settes sammen i flere par 

etter hverandre. Kompletter med 

U-feste.

BREMSESPYLESETT

Til bremsede hengere, gir mulighet 

for å skylle bremsetromlene med 

ferskvann.

NESEHJUL INKL. BESLAG

Nesehjulet gjør hengeren enklere å 

manøvrere.

HJUL MED 
ALUFELG

Vi tilbyr hjul med 

alufelg som gir et 

tøffere inntrykk av 

hengeren.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model Varenu
mmer

Totalmål
(cm)

Totalvekt
(kg)

Egenvekt
(kg)

Nyttelast
(kg)

Lastesystem Veil. max.
båtlengde

(m/fot)

Trinn
kjølsett

Sides
tøtter

Super
roller

Hjul Nese
hjul

Antall
aksler

303500TB SRX 312020 923x221 3500 740 2760 Superruller 8,7/30 10 36 2 185Rx14C Ja 2

263500TB SRX 312005 803x221 3500 700 2800 Superruller 7,8/26 10 24 1 185Rx14C Ja 2

242500TB SRX 311997 753x221 2500 550 1950 Superruller 7,2/24 4 20 1 195/70Rx14 Ja 2

242000TB SRX 311998 753x221 2000 500 1500 Superruller 7,2/24 4 20 1 155Rx13C Ja 2

242500TB SR 312626 745x221 2500 530 1970 Superruller 7,2/24 5 12 1 195/70Rx14 Ja 2

242000TB SR 312625 745x221 2000 500 1500 Superruller 7,2/24 5 12 1 155Rx13 Ja 2

222500TB SRX 311977 652x221 2500 500 2000 Superruller 6,6/22 4 20 1 195/70Rx14 Ja 2

222000TB SRX 311982 652x221 2000 470 1530 Superruller 6,6/22 4 20 1 155Rx13C Ja 2

221800B SRX 312085 654x221 1800 420 1380 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

221500B SRX 312088 654x221 1500 400 1100 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

221800B SR 312624 647x221 1800 420 1380 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

221300B SRX 312084 654x221 1300 370 930 Superruller 6,6/22 4 12 1 185Rx14C Ja 1

201500B SRX 311975 611x191 1500 340 1160 Superruller 6/20 4 12 1 185Rx14C Ja 1

201300B SRX 311971 611x191 1300 320 980 Superruller 6/20 4 12 1 195/70Rx14 Ja 1

201500B 312622 603x191 1500 340 1160 Ruller 6/20 4 8 185Rx14C Ja 1

201300B 312621 603x191 1300 320 980 Ruller 6/20 4 6 195/70Rx14 Ja 1

181000B 312623 585x191 1000 270 730 Ruller 5,5/18 4 6 155Rx13 Ja 1

161000B 312620 535x185 1000 240 760 Ruller 5/16 3 6 155Rx13 Ja 1

180750UBL 311959 554x177 750 170 580 Ruller 5,5/18 4 4 145/80Rx13 Ja 1

150600UB 311939 455x153 600 130 470 Ruller 4,7/15 3 4 135/80Rx13 Ja 1

150600UB RAX 312044 471x158 600 125 475 Skinner 4,6/15 3 135/80Rx13 Ja 1

150600UB RBX 312096 471x158 600 125 475 Ruller 4,6/15 2 16 135/80Rx13 Ja 1

ST130350 hand 107152 350x150 350 50 300 Ruller 4/13 1 2 4.00-8 Nei 1

ST201100 X 306470 600x185 1310 210 1100 Ruller 6/20 3 6 155Rx13C Ja 1

ST221250 X 306473 630x215 1520 270 1250 Ruller 6,6/22 4 8 185Rx14 Ja 1

ST303000TB
SVX

306516 900x233 3480 480 3000 Selvjusterende
vugge

8,7/30 8 16 185Rx14C Ja 2

PWC10750UBRAX 311367 416x158 750 120 630 Skinner 3,8/13 145/80Rx13 Ja 1

PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 310 890 Skinner 3,8/13 175Rx13C Ja 1

161000B CX 311948 544x191 1000 240 760 Kano/Kajakk 4,8/16 155Rx13 Ja 1

160750UB CX 311947 535x191 750 210 540 Kano/Kajakk 4,8/16 155Rx13 Ja 1

TEGNFORKLARING
UB – Ubremset

B – Bremset

T – Tandem (dobbel akslet)

ST – Slipwaytrailer – Opplagshengere

PWC – Vannscooter tilhenger 

(ubremset)

SR – Superruller

SV –  Selvjusterende vugge

RA – Skinner
C – Kano/kajakk

X – X-line

RB – Gummibåt

HVORDAN DU LESER 
MODELLNAVNENE
Eksempel: 303500TB SRX

303500TB SRX = 30 fot

303500TB SRX = 3500 kg totalvekt

303500TB SRX = Tandem (dobbel akslet) 

303500TB SRX = Bremset

303500TB SRX = Superruller

303500TB SRX = X-line

HJEMMESIDEN
For mer informasjon besøk Brenderup.no
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VÅR HJEMMESIDE
Hjemmesiden til Brenderup er en god ressurs for produktinformasjon, sammenligning og detaljer om 

tilbehør. Bruk produktveiledningene for å få hjelp med å finne riktig tilhenger etter dine behov. Bruk 

Brenderup kjøreskole for å lære hvordan du bruker tilhengeren på best mulig måte, og bli enda mer 

kjent med alle Brenderup funksjonene som er tilgjengelig på våre tilhengere.

WWW.BRENDERUP.NO

PRODUKTER
Velg mellom forskjellige typer tilhengere, 
lavtbygde, høytbygde, etc. Vi har også et 
bredt utvalg av båthengere fra 15 fot til 30 
fot, X-line og premium.

SKANN MEG
med mobilkamera-
appen din

TILBEHØR
Hele utvalget av tilbehør, også for eldre 
modeller.

DELER
Våre forhandlere er en god samarbeidspartner 
for å finne de riktige produktene, og har god 
kunnskap om hvordan du vedlikeholder pro-
duktet på riktig måte.

34



PÅLITELIG 
FUNKSJONELL 

MODERNE

PRODUKTVEILEDNINGER
Produktveiledningene gir deg råd om hvordan du 
velger riktig tilhenger for deg.

BRENDERUP KJØRESKOLE
Alt er enkelt hvis du kan, men noen ganger trenger du et boost. 
Hvor fort er det tillatt å kjøre? Hvor tung last kan tilhengeren frakte? 
Og hvordan gjør man dette på en sikker måte?

LA SIKKERHET OG FLEKSIBILITET 
TA DEG FREM
Når du velger en Brenderup tilhenger, kan du stole på vår lang-
varige erfaring og kontinuerlige forbedringer. I flere årtier har vi 
designet og produsert premium tilhengere og komponenter av 
høy kvalitet som er laget for å gjøre det mulig å ta med utstyret 
ditt og varene dine - hvor veiene måtte ta deg.

35



3
0

9
1

2
1

  P
rin

te
d
: 2

0
2
2
-0

4
 ©

 C
o

p
yrig

h
t B

re
n
d

e
ru

p
 G

ro
u
p

 2
0

2
2

/2
0

2
3
. P

rin
te

d
 o

n
 e

c
o

-la
b

e
le

d
 p

a
p

e
r. 

Brenderup AB
Box 128
551 13 Jönköping

www.brenderup.no
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