
BRENDERUP BÅDTRAILERE

ON THE MOVE



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 moderne 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 etable-

ringen 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

2



3



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. Dermed ej at forglemme vores lygter og separate lygtekonsoller, som enkelt drejes til siden, og traileren 

kan uden problem bakkes til vandet for smidig søsætning og optagning af din båd. Vores materiale og funk-

tionaliteter 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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Trailerne i dette katalog kan være vist med forskelligt udstyr og til-

behør.  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.

BREMSET 12
Store og tunge både kræver meget høj 

transportsikkerhed. Dette får du med vores 

bremsede trailere

UBREMSET 20
Enkle ubremsede bådtrailere som passer 

optimalt til søsætning og transport af lettere 

både. 

VANDSPORT 24
I kategorien Vandsport vil du finde 

transportløsninger, der er designet til at 

bære kanoer, kajakker, vandscootere og 

andet udstyr sikkert frem til din ønskede 

destination.

TILBEHØR 28
Vi tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, så du 

kan tilpasse din bådtrailer til nøjagtigt dine 

behov.

FIND DEN RETTE BÅDTRAILER 
TIL DIT 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.
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PÅLIDELIGE PRODUKTER 
DER PASSER TIL DINE BEHOV
Alle vores produkter har unikke detaljer og er udviklet med dine specifikke behov for øje. De mange funk-

tioner og funktionaliteter har taget mange år at udvikle og finpudse. Håndværket bag vores trailerproduk-

tion startede for mere end 80 år siden, og i dag bliver en Brenderup trailer produceret på vores moderne 

produktionsfaciliteter. 

Vores varemærke er skandinavisk design med konstant fokus på udvikling af vores trailere. Du kan stole 

på din trailer, hver eneste dag, i alle situationer.  Vi gør en dyd ud af at vælge det rigtige materiale til vores 

produkter, og vores leverandører bliver nøje udvalgt, fordi vi ønsker et tæt samarbejde, hvor vi finder det 

rigtige materiale med de rigtige specifikationer.    

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid, og vi engagerer os langsigtet med vores medarbejdere. Mennesker-

ne bag vores produkter kender til deres håndværk, og netop de ved, hvad en god trailer skal kunne yde 

og bestå af: Et slidstærkt design, en robust konstruktion og funktionelle detaljer. Netop sådan som du 

ønsker din kompagnon på vejene skal være!   
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Varemærket Brenderup har sin oprindelse fra 1936. På det tidspunkt købte smeden Ove Justesen smedjen i byen Brenderup på Fyn. 

Ove etablerede hurtigt Brenderup Maskinfabrik og begyndte at producere udstyr til jordbrugsmaskiner, hvilket han havde erfaring 

med fra sit tidligere arbejde. Dette udvikledes til en produktion af bl.a. roerensere og roeskærere, som senere udvikledes til styrbare 

harver, som blev anvendt i regionens mange frugtplantager. Navnet Brenderup blev sat på en vogn, som var beregnet til at blive truk-

ket efter en traktor. Vognen blev populær, og for at udjævne sæsonen begyndte man at producere vognen i en version til biler. Dette

indebar, at man også kunne begynde at fremstille krogen til påhængskøretøjet, som krævedes for at tilkoble vognen til bilen. I 1952

kom det første påhængskøretøj fra Brenderup på vejene - og siden da er der blevet produceret mere end en million påhængskøretø-

jer under navnet Brenderup.

Materiale og komponenter er udvalgt til at give trailerne den rette styrke, en lang levetid og den 

højeste kvalitet, og så er de produceret af professionelle. 
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DETTE ER PREMIUM - 
FUNKTIONER & DETALJER 
PÅ DIN BRENDERUP BÅDTRAILER 
Vi tilbyder et bredt sortiment af bådtrailere til stort set alle både. Alle vores bådtrailere deler en række smarte og bruger-

venlige funktioner og detaljer, som gør en Brenderup bådtrailer unik. Blot for at fremhæve nogle funktioner, så har vores 

trailere 13-polet kabel, justerbart spiltårn og letjusterbare ruller af høj kvalitet, som støtter bådens skrog optimalt. Udover 

alle disse funktionelle detaljer, så kan du udstyre din trailer med et bredt udvalg af tilbehør. 

1
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4

13-polet kabel

Vandtætte lejer

7 Premium ruller af høj kvalitet

Justerbart spiltårn

Justerbare sideruller 

Dobbelt kølrulle med vip

Varmgalvaniseret chassis 

for maksimal beskyttelse mod rust

Kabler er beskyttet 

i trailerens chassis

Den V-formede trækstang, som løber 

hele vejen til kuglekoblingen, sørger 

for uovertrufne køreegenskaber       

(Gælder ikke 150500/600UB og 

180750UBL)

2 Lygtebom med kliklukketøjer 

for let og hurtig montering 

og demontering. 9
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X-LINE: 
PERFEKT TIL DIG OG DIN BÅD
Der findes bådtrailere og så findes der X-line. 

Vi vover gerne den påstand, at vores X-line bådtrailere er blandt de allerbedste  på markedet. Vi har nemlig ikke 

kun tilføjet nye funktioner, men vi har også valgt de absolut bedste materialer på markedet. X-line er bl.a. udstyret 

med ruller af ekstra høj kvalitet, separate lygtekonsoller, heldækkende skærme som trinbræt og multijusterbart 

spiltårn. Alt sammen for at gøre din tur til og fra vandet så sikker og pålidelig som muligt. 

Hvad end du bruger din trailer hver uge gennem hele sæsonen eller bare et par gange i løbet af året, så er X-line 

det rette valg for dig og din båd.

5

8

9
4 Heldækkende skærme 

som trinbræt (Gælder 

ikke PWC10750UBRAX og 

PWC21200BRAX) 

Unikt materiale på skinner med lav friktion 

(Gælder PWC10750UBRAX og PWC21200BRAX)  

8

7

2

10

Lukket spil med dobbelt 

stævnstøtte
Heavy duty super soft kølruller 

(Gælder 303500TB SRX og 

263000/3500TB SRX)
Sikkerhedskæde på 

spiltårn

Rustfrie bremsekabler

Dobbelte heavy duty 

superruller 2x8

Superruller 2x4

Multijusterbart spiltårn

11

Premium X-line sideruller1

3 Separate lygtekonsoller (Gælder ikke 

161000B CX og 160750UB CX)

6 13-polet spiralkabel
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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. 

Den multijusterbare stævnstøtte gør at bådens stævn understøttes optimalt.

BREMSET
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Dobbelte heavy duty
superruller

Heavy duty super soft
kølruller

Dobbelte multijusterbare
Premium X-line sideruller

X-LINE: TRAILER TIL BÅDE OP TIL 30 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 30 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis.
Dobbelte heavy duty superruller og heavy duty super soft kølruller for optimal beskyttelse af båden præcist
der, hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis, rustfrie bremsekabler og vandtætte lejer for længere
levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Heldækkende
skærme som trinbræt. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde.
Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan
være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

Dobbelte heavy duty
superruller

Heavy duty super soft
kølruller

Dobbelte multijusterbare
Premium X-line sideruller

X-LINE: TRAILERE TIL BÅDE OP TIL 26 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 26 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis.
Dobbelte heavy duty superruller og heavy duty super soft kølruller for optimal beskyttelse af båden præcist
der, hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis, rustfrie bremsekabler og vandtætte lejer for længere
levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Heldækkende
skærme som trinbræt. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde.
Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan
være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

263000TB SRX 312007 803x221 3000 2300 700 Superruller 7,8/26 10 24 1 2 185Rx14C Ja
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Dobbelte heavy duty
superruller

Forstærkede kølruller

Dobbelte multijusterbare
Premium X-line sideruller

X-LINE: TRAILER TIL BÅDE OP TIL 26 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 26 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis.
Dobbelte heavy duty superruller for optimal beskyttelse af båden præcist der, hvor skroget er stærkest.
Varmgalvaniseret chassis, rustfrie bremsekabler og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Heldækkende skærme som trinbræt.
Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde. Med de smarte separate
lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

262500TB SRX 312008 803x221 2500 1930 570 Superruller 7,8/26 5 24 1 2 195/70Rx14 Ja

Dobbelte heavy duty
superruller

Forstærkede kølruller

De heldækkende skærme
beskytter båden mod snavs
fra vejene, samtidig med de
kan anvendes som trinbræt.

X-LINE: TRAILERE TIL BÅDE OP TIL 24 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 24 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis.
Dobbelte heavy duty superruller for optimal beskyttelse af båden præcist der, hvor skroget er stærkest.
Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne
ligger beskyttet i trailerens chassis. Rustfrie bremsekabler for forlænget levetid. Lukket spil og justerbart
spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde. Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af-
og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

14



Superruller 2x4

Forstærkede kølruller

Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

TRAILERE TIL BÅDE OP TIL 24 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 24 fod. Traileren er udstyret med et forstærket V-formet chassis.
Udstyret med superruller, forstærkede kølruller og justerbare dobbelte sideruller, som gør det nemt for dig at
tilpasse traileren til din båd. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Justerbart spil og spiltårn. Lygtebommen
sikrer let og hurtig søsætning af din båd, og lygtebommen kan opbevares i bilens bagagerum under
sejlturen. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

Dobbelte heavy duty
superruller

Forstærkede kølruller

De heldækkende skærme
beskytter båden mod snavs
fra vejene, samtidig med de
kan anvendes som trinbræt.

X-LINE: TRAILERE TIL STØRRE BÅDE OP TIL 22 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 22 fod. Traileren er udstyret med et forstærket V-formet chassis
og fortrinlige køreegenskaber. Dobbelte heavy duty superruller for optimal beskyttelse af båden præcist der,
hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Rustfrie bremsekabler for forlænget
levetid. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde. Med de smarte
separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

222000TB SRX 311982 652x221 2000 1530 470 Superruller 6,6/22 4 20 1 2 155Rx13C Ja
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Superruller 2x4

Forstærkede kølruller

Separate lygtekonsoller.
Lygterne drejes let til siden
for søsætning og optagning.

X-LINE: TRAILERE TIL BÅDE OP TIL 22 FOD
Bremset trailer til både op til 22 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis. Superruller for
optimal beskyttelse af båden præcist der, hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte
lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis.
Rustfrie bremsekabler for forlænget levetid. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra
sikkerhedskæde. Heldækkende skærme som trinbræt. Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af- og
pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

Superruller 2x4

Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

V-formet og lukket trækstang
for optimal beskyttelse af
kabler

TRAILER TIL BÅDE OP TIL 22 FOD
Bremset trailer med to aksler til både op til 22 fod. Traileren er udstyret med et forstærket V-formet chassis.
Udstyret med superruller, forstærkede kølruller og justerbare dobbelte sideruller, som gør det nemt for dig at
tilpasse traileren til din båd. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Justerbart spil og spiltårn. Lystavlen sikrer
let og hurtig søsætning af din båd, og lygtebommen kan opbevares i bilens bagagerum under sejlturen.
Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

221800B SR 312624 647x221 1800 1380 420 Superruller 6,6/22 4 12 1 1 185Rx14C Ja
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Superruller 2x4

Separate lygtekonsoller.
Lygterne drejes let til siden
for søsætning og optagning.

De heldækkende skærme
beskytter båden mod snavs
fra vejene, samtidig med de
kan anvendes som trinbræt.

X-LINE: TRAILER TIL MINDRE BÅDE OP TIL 22 FOD
Bremset trailer til både op til 22 fod. Udstyret med et svejst og forstærket V-formet chassis. Superruller for
optimal beskyttelse af båden præcist der, hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte
lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis.
Rustfrie bremsekabler for forlænget levetid. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra
sikkerhedskæde. Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren
på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

Superruller 2x4

Separate lygtekonsoller.
Lygterne drejes let til siden
for søsætning og optagning.

De heldækkende skærme
beskytter båden mod snavs
fra vejene, samtidig med de
kan anvendes som trinbræt.

X-LINE: TRAILERE TIL MINDRE BÅDE OP TIL 20 FOD
Bremset trailer med en aksel til både op til 20 fod. Udstyret med et forstærket chassis. Superruller der giver
optimal beskyttelse af båden præcist der, hvor skroget er stærkest. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte
lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis.
Rustfrie bremsekabler for forlænget levetid. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra
sikkerhedskæde. Med de smarte separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren
på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl.
max.

bådlængde
(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

201300B SRX 311971 611x191 1300 980 320 Superruller 6/20 4 12 1 1 195/70Rx14 Ja
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Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

Dobbelt kølrulle med vip

Justerbart spiltårn

TRAILERE TIL MINDRE BÅDE OP TIL 20 FOD
Med vores bremsede trailere til både op til 20 fod får du et forstærket chassis og gode køreegenskaber. Den
dobbelte forstærkede kølrulle med vip og trailerens justerbare ruller gør det nemt for dig at tilpasse traileren til
netop din båd. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse
mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Lygtebom sikrer let og hurtig søsætning af din båd,
og lygtebom kan opbevares i bilens bagagerum under sejlturen. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

Dobbelt kølrulle med vip

Justerbart spiltårn

TRAILERE TIL MINDRE BÅDE OP TIL 18 FOD
Med vores bremsede trailere til både op til 18 fod får du en betjeningsvenlig trailer til mindre både. Udstyret
med et V-formet chassis og justerbare kølruller, som gør det nemt for dig at tilpasse traileren til din båd.
Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne
ligger beskyttet i trailerens chassis. Lygtebommen sikrer let og hurtig søsætning af din båd, og lygtebommen
kan opbevares i bilens bagagerum under sejlturen. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

161000B 312620 535x185 1000 760 240 Ruller 5/16 3 6 1 155Rx13 Ja
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Uanset hvilken type båd, man skal transportere, skal sikkerheden altid prioriteres højt. Brenderups ubremsede bådtrailere 

sikrer stabile køreegenskaber. Med enten lystavle eller de smarte separate lygtekonsoller bliver søsætning og optagning af 

din båd endnu nemmere. 

UKOMPLICEREDE LØSNINGER 
GIVER DIG MULIGHEDER 

UBREMSET
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Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

Dobbelt kølrulle med vip

Justerbart spiltårn

TRAILER TIL MINDRE BÅDE OP TIL 18 FOD
Ubremset trailer med en aksel til mindre både op til 18 fod. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for
længere levetid og maksimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis.
Lygtebommen sikrer let og hurtig søsætning af din båd, og lygtebommen kan opbevares i bilens bagagerum
under sejlturen. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

Lygtebom med kliklukketøjer
for let og hurtig montering og
demontering.

Dobbelt kølrulle med vip

Vandtætte lejer

TRAILER TIL BÅDE OP TIL 15 FOD
Ubremset trailer med en aksel til både op til 15 fod. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere
levetid og optimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Justerbart spiltårn for
god støtte af din båd. Lygtebommen sikrer let og hurtig søsætning af din båd, og lygtebommen kan opbe-
vares i bilens bagagerum under sejlturen. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

150600UB 311938 455x153 600 470 130 Ruller 4,7/15 3 4 1 135/80Rx13 Ja
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Separate lygtekonsoller (ej
drejbare)

Justerbart spiltårn

Vandtætte lejer

TRAILER TIL BÅDE OP TIL 15 FOD
Ubremset trailer med en aksel til både op til 15 fod. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere
levetid og optimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Justerbart spiltårn for
god støtte af din båd. Med de separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på
billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

150500UB 311940 455x153 500 370 130 Ruller 4,7/15 2 4 1 135/80Rx13 Nej

Bådtraileren er
specialtilpasset
aluminiumsbåde, som
eksempelvis Linder både.

Separate lygtekonsoller.
Lygterne drejes let til siden
for søsætning og optagning.

Rustfrie bremsekabler

X-LINE: TRAILER TIL GUMMI- OG ALUMINIUMSBÅDE
Ubremset trailer med en aksel og udstyret med skinner til mindre både op til 15 fod. Vippevange med
kølruller og det justerbare skinnesystem gør det nemt for dig at søsætte din båd. Varmgalvaniseret chassis
og vandtætte lejer for længere levetid og optimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens
chassis. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er monteret med en ekstra sikkerhedskæde. Med de
separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

150600UB RAX 312044 471x158 600 475 125 Skinner 4,6/15 3 1 135/80Rx13 Ja
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Rullesystem udviklet specielt
til gummibåde.

Separate lygtekonsoller.
Lygterne drejes let til siden
for søsætning og optagning.

Justerbart spiltårn og flad
støttepude for sikkert stop af
gummibåden.

X-LINE: TRAILER TIL MINDRE GUMMIBÅDE OP TIL 15 FOD
Ubremset trailer til mindre gummibåde op til 15 fod. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere
levetid og optimal beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Det unikke rullesystem
kombineret med de justerbare kølruller giver din båd optimal støtte. Lukket spil og justerbart spiltårn, som er
monteret med en ekstra sikkerhedskæde. Med de smarte seperate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning
enednu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

Justerbar kølrulle

Varmgalvaniseret chassis for
længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust.

HÅNDHOLDT TRAILER MED LAV VÆGT TIL SMÅ BÅDE
Traileren er idéel til optagning og flytning af mindre både op til 300kg. Håndtraileren manøvreres enkelt med
hånden, og den er et godt valg for dig som ønsker at flytte din båd på f.eks. stranden. Justerbare ruller og
kølrulle for smidig og enkel håndtering af lette både som f.eks. joller.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Antal
kølruller

Antal
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

Håndtrailer 107152 350x150 350 300 50 Ruller 4/13 1 2 1 4.00-8 Nej
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Din passion for vand udleves i en kano eller kajak, på en vandscooter eller måske i en hurtig gummibåd. 

Hos Brenderup tilbyder vi forskellige løsninger, for at sikre at du kan udleve din passion - let og sikkert. 

HELE VEJEN TIL 
OG FRA EVENTYRET 

VANDSPORT
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Unikt materiale på skinner
med lav friktion.

Lukket spil og spiltårn, som
kan justeres i højde og
længde.

V-formet og lukket trækstang
for optimal beskyttelse af
kabler

X-LINE: SMART TRAILER TIL EN VANDSCOOTER
Vores trailer til vandscooter er udviklet til at beskytte skroget på din vandscooter, når du laster den på
traileren eller søsætter den i vandet. Med de separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu
nemmere. Spiltårnet er justerbart i både højde og længde. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

Unikt materiale på skinner
med lav friktion.

Justerbare surringsøjer

Bremsespulesystem

X-LINE: DEN PERFEKTE TRAILER TIL DINE VANDSCOOTERE
Trailer til to vandscootere med mulighed for transport af en vandscooter også. Trailerens skinner er beklædt
med et unikt materiale, som sikrer lav friktion og nem søsætning af dine vandscootere. Justerbare skinner,
dobbelt justerbare lukkede spil og det multijusterbare spiltårn gør det let for dig at tilpasse traileren til dine
vandscootere. Skinnerne kan også let justeres til transport af en enkelt vandscooter. Seks justerbare
surringsøjer er inkluderet. Vandtætte lejer og spulesystem til rengøring af bremserne er standard. Med de
separate lygtekonsoller bliver af- og pålæsning endnu nemmere. Traileren på billedet kan være vist med
ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Aksler Hjul Næse-
hjul

PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 890 310 Skinner 3,8/13 1 175Rx13C Ja
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De heldækkende skærme
beskytter båden mod snavs
fra vejene, samtidig med de
kan anvendes som trinbræt.

V-formet og lukket trækstang
for optimal beskyttelse af
kabler

Transporter op til 16 kajakker
eller 8 kanoer ad gangen

X-LINE: TRAILER TIL 16 KAJAKKER ELLER 8 KANOER
Med en kano/kajak trailer kan du let transportere op til 16 kajakker eller 8 kanoer. Stativet er justerbart
afhængigt af størrelsen på dine kanoer/kajakker. Den V-formede trækstang giver en sikker og stabil transport
af dine kanoer/kajakker. Varmgalvaniseret chassis og vandtætte lejer for længere levetid og maksimal
beskyttelse mod rust. Kablerne ligger beskyttet i trailerens chassis. Lygtebommen sikrer let og hurtig
søsætning af din båd, og lygtebommen kan opbevares i bilens bagagerum under sejlturen. Modellen fås
både med og uden bremser. Traileren på billedet kan være vist med ekstraudstyr.

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nyttelast 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

Warn el-spil i kraftig kvalitet. Standardudstyret 

med rustfri stålwire, tyverisikring og fjernbetjen-

ing. Enkel montering/demontering. Mulighed 

for tilkøb af opbevaringskasser. 

GANGBRO

Skridsikker gangbro. Længde: 350 cm.

TILBEHØR

KØLRULLER

Findes i flere udgaver. Vælg mel-

lem Premium eller X-line. Suppler 

med ekstra tværvange og monte-

ringssæt.  

TRINBRÆT

Giver lettere adgang til båden, mens den står på traileren. 

SIDESTØTTE                     
MED EN RULLE

Ekstra sidestøtte med enkeltruller. 

Monteres med spændebeslag på 

trailerens chassis. 

HEAVY DUTY SUPERRULLER 2x8

Superruller med otte sideruller, som justerer sig efter bådens skrog og giver 

god støtte. Kan kombineres med flere par efter hinanden.

SIDESTØTTE                     
MED TO RULLER

Ekstra sidestøtte med dobbeltrulle. 

Monteres med spændebeslag på 

trailerens chassis. 

SUPER SOFT KØLRULLER

Fire kølruller i ekstra kraftigt ma-

teriale til større både. Suppler 

med ekstra tværvange og monte-

ringssæt. 

TRANSPORTSTØTTE

Beskytter og aflaster båden, når 

den står på traileren over længere 

tid. Enkel højdejustering for korrekt 

indstilling. 

Billederne er repræsentationsbilleder. Se vores samlede tilbehørsudvalg på 

brenderup.dk under de respektive bådtrailere.

OPBEVARINGS-
KASSE

Til opbevaring af batteri 

og værktøj.

28



TILBEHØR

KOBLINGSLÅS

Til sikring af din trailer.

STYREBØJLER

Hjælper med at fange og styre 

båden op på kølrullerne. Dette er 

især brugbart ved stærk sidestrøm.

SURRINGSBÅND

Til fastsurring af båden på traileren.

SURRINGSBESLAG

Monteres på trailerens chassis for let fastsurring af båden på traileren.

RESERVEHJULS-
HOLDER

Monteres på trailerens 

chassis for enkel trans-

port af reservehjul. 

FORHØJNINGSBESLAG        
TIL KØLRULLEHOLDER

Ekstra beslag som giver øget mu-

lighed for justering af kølrullerne. 

KØLRULLER TIL BÅD         
MED TRINKØL

Findes i forskellige udgaver.

DOBBELT KØLRULLE M. VIP

Findes i flere udgaver. Vælg mellem 

Premium eller X-line. Kan suppleres 

med ekstra tværvange og monte-

ringssæt. 

SUPERRULLER 2x4

Superruller med fire sideruller, som 

justerer sig efter bådens skrog og 

giver god støtte. Kan kombineres 

med flere par efter hinanden.

BREMSESPULESÆT

Giver mulighed for at skylle brem-

setromlerne med ferskvand. Til 

bremsede bådtrailere.

NÆSEHJUL INKL. BESLAG

Monteres på trailerens chassis 

for nem og sikker håndtering af 

traileren. 

HJUL MED ALU-
MINIUMSFÆLGE

Giver et flot indtryk af 

traileren. 

FORHØJNING                       
TIL SIDESTØTTER

Anvendes som ekstra højdejuste-

ring af bådtrailerens sidestøtter. 

Længde: 1 meter.

29



TEKNISKE DATA

Model Varenr. Totalmål
(LxB cm)

Total- 
vægt 
(kg)

Nytte
last 
(kg)

Egen-
vægt 
(kg)

System Vejl. max.
bådlængde

(m/fod)

Brem-
set

Antal
kølruller

Antal
ruller

Antal
super
ruller

Aksler Hjul Næse-
hjul

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

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

263000TB SRX 312007 803x221 3000 2300 700 Superruller 7,8/26 Ja 10 24 1 2 185Rx14C Ja

262500TB SRX 312008 803x221 2500 1930 570 Superruller 7,8/26 Ja 5 24 1 2 195/70Rx14 Ja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150600UB 311938 455x153 600 470 130 Ruller 4,7/15 Nej 3 4 1 135/80Rx13 Ja

150500UB 311940 455x153 500 370 130 Ruller 4,7/15 Nej 2 4 1 135/80Rx13 Nej

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

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

Håndtrailer 107152 350x150 350 300 50 Ruller 4/13 Nej 1 2 1 4.00-8 Nej

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

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

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

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

MODELBETEGNELSER
UB 

B

T

SR

X

PWC

C

RB

RA

L

SÅDAN AFLÆSER DU 
VORES MODELNAVN:

Eksempel: 303500TB SRX

303500TB SRX = Vejl. max. bådlængde (fod)

303500TB SRX = Totalvægt (kg)

303500TB SRX = To aksler

303500TB SRX = Bremset

303500TB SRX = Superruller

303500TB SRX = X-line

= Ubremset

= Bremset

= To aksler

= Superruller

= X-line

= Vandscooter

= Kano/Kajak

= Gummibåd

= Skinner

= Lang model

WEBSITE
For flere detaljer og meget mere 

tilbehør besøg Brenderup.dk
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VORES HJEMMESIDE
Brenderups hjemmeside er det ideelle sted for dig der ønsker produktinformation, sammenligning af 

trailere og detaljer omkring tilbehør. Gør brug af vores produktguide, hvis du er i tvivl om, hvilken trailer 

der passer til dine behov. Kig forbi "Brenderup køreskole" for råd og vejledning om, hvordan du bruger 

traileren på den bedst mulige måde, og bliv bekendt med alle de funktioner og detaljer, som er bygget 

ind i en Brenderup trailer. 

WWW.BRENDERUP.DK

TRAILERE
Vælg mellem vores forskellige modeller; 
højtbygget, lavtbygget, osv. Vi har også et 
bredt udvalg af bådtrailere fra 15 til 30 fod, 
X-line og Premium.

SCAN MIG 
med kameraet på din 
smartphone eller vha.     
en QR-scanning-app.

TILBEHØR
Hele udvalget af tilbehør er tilgængeligt for 
dig - også til ældre trailere!

RESERVEDELE
Vores forhandlere er eksperter, når det drejer 
sig om at få serviceret din trailer, og de har en 
stor viden om, hvordan du, på bedst mulige 
måde, vedligeholder dine produkter.
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PÅLIDELIG 
FUNKTIONEL 
MODERNE

PRODUKTGUIDE
Med vores produktguide vejleder vi dig omkring valg af trailer til lige netop dig og dine behov. 

BRENDERUP KØRESKOLE
Alt er nemt, hvis man kan det, men nogen gange kan man have 
brug for lidt hjælp. Hvor hurtigt må man køre? Hvor meget må man 
læsse på sin trailer? Og hvordan gør man det mest sikkert? 

Læn dig op af års erfaring, undersøg hvad reglerne siger, og bliv 
en ekspert i at køre med netop din last.

LAD SIKKERHED OG FLEKSIBILITET 
BRINGE DIG FREMAD
Når du vælger en Brenderup trailer kan du stole på vores mange 
års erfaring og konstante fokus på udvikling. I årtier har vi desig-
net og produceret trailere og komponenter af høj kvalitet. Kun 
sådan sikrer vi os, at du kan medbringe dit udstyr og andre ting, 
hvorend vejene måtte føre dig hen! 
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