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BÅT & tRAIlER
en egen trailer eller båtvagn ger dig 
möjlighet att utforska nya vatten och 
förenklar egen förvaring under vintern . 
Marindepån erbjuder produkter från Båt 
& Trailer i Stockholm .

Nya möjligheter
en trailer ger dig möjlighet att enkelt ta 
med dig båten till helt nya vatten . Det 
fungerar lika bra om det gäller att ta med 
båten när familjen skall semestra på 
annan ort eller om ni vill prova fiske-
lyckan i nya hav eller insjöar . Antalet 
öppna ramper ökar och allt fler kom-
muner inser värdet av att förenkla för 
gäster som vill ha båten med sig .

ett förenklat båtägande
Vill du själv förvara båten under vintern 
finns det inget som underlättar som en 
egen båtvagn eller trailer . Du kan själv 
åka och hämta båten när du åkt färdigt 
för säsongen och lämna den på en tomt 
eller i ett garage/lager . Vill du inte själv 
vinterkonservera eller täcka båten så 
erbjuder Marindepån service även för dig 
som förvarar båten själv . Du kan antingen 
komma med båten i sjön eller på trailer 
så kan vi serva/konservera motorn och 
även plasta in båten för vintern . Sedan är 
det bara att sjösätta och ut och åka när 
isen gått till våren .

Varför båt & trailer?
Marindepån har valt att sälja trailers och 
båtvagnar från Båt & Trailer eftersom de 
erbjuder rätt kombination av bra kvalitet 
och bra priser . Båt & Trailer erbjuder en 
kombination av egna märken och import 
av prisvärda kvalitetsprodukter .

benämning båtlängd last totalvikt Pris

Handtrailer 400 Med noshjul (“ADAM”) < 5,0 m < 400 kg 450 kg 4 .795:-

BV 500 (“BeRRy”) < 5,0 m < 500 kg 565 kg 7 .335:-

BV 750 (“BAXTeR”) < 5,4 m < 750 kg 860 kg 9 .450:-

BV 1000 (“CHARleS”) < 6,0 m < 1 .000 kg 1 .175 kg 13 .535:-

BT-1300 C < 6,5 m < 1 .300 kg 1 .525 kg 17 .585:-

BV 1300 (“DAN”) < 6,5 m < 1 .300 kg 1 .525 kg 17 .985:-

BV 1500 (“FINN”) < 6,8 m < 1 .500 kg 1 .750 kg 18 .985:-

BT-2000 C < 7,0 m < 2 .000 kg 2 .350 kg 26 .550:-

BT-2000 C Xl < 7,5 m < 2 .000 kg 2 .350 kg 28 .550:-

BV 2000 (“HARRy”) < 7,2 m < 2 .000 kg 2 .350 kg 27 .635:-

BV 3000 (“HeCTOR”) < 8,0 m < 3 .000 kg 3 .450 kg 44 .900:-

BV 4000 (“HeNRy”) < 9,3 m < 4 .000 kg 4 .550 kg 47 .900:-

BV 5000 (“HeRCUleS”) < 10,5 m < 5 .000 kg 5 .700 kg 72 .170:-

TRV 4 (“IVAR 4”) < 9,0 m < 2 .400 kg 2 .625 kg 28 .865:-

TRV 6 (“IVAR 6”) < 9,0 m < 3 .600 kg 3 .825 kg 30 .220:-

BV-MINI (“yNGVe”) - VAGGA Vagga < 1 .400 kg - 2 .825:-
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Typ AV tRAIlER 
Det finns en rad olika typer av trailers
och båtvagnar att välja mellan . Vilken
som passar dig bäst beror naturligtvis
på vilken båt du har, men också hur du
vill använda din trailer .

båtVAgn
en båtvagn får köras i 30 km/h . Denna
typ av vagn är i första hand till för korta
transporter och kan även användas vid
vinterförvaring .

obroMSAd trAiler
en obromsad trailer kallas också ”eU-
trailer” . Dessa får köras i 80 km/h och
är utrustade med belysning . Denna typ
av vagn är ett prisvärt alternativ till en
bromsad trailer för längre transporter
av mindre båtar .

broMSAd trAiler
en bromsad trailer får också köras i 80
km/h . De har bromssystem och belysning .
Detta är en vagn för längre transporter
av större båtar och ett säkrare alternativ 
till en obromsad trailer även för mindre 
båtar .

körkortSkrAV
bbehörighet

•		Du	har	rätt	att	köra	en	personbil	eller	lätt		
 lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg .

•		Du	får	dra	en	lätt	släpvagn	som	väger		
 högst 750 kg i totalvikt .

•		Du	får	även	dra	en	släpvagn	som	väger	
 mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att  
 bilens och släpvagnens sammanlagda  
 totalvikt inte överstiger 3 500 kg .

 
utökad bbehörighet
•		Du	har	rätt	att	köra	en	personbil	eller	lätt		
 lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg .

•	 Du	får	dra	en	lätt	släpvagn	som	väger		
 högst 750 kg i totalvikt .

•		Du	får	även	dra	en	släpvagn	som	väger	
 mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att  
 bilens och släpvagnens sammanlagda  
 totalvikt inte överstiger 4 250 kg .

 
bebehörighet
•		Du	har	rätt	att	köra	en	personbil	eller	lätt		
 lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg .

•		Du	får	dra	en	lätt	släpvagn	som	väger		
 högst 750 kg i totalvikt .

•		Du	får	även	dra	en	eller	flera	släpvagnar	 
 som  väger mer än 750 kg i totalvikt,  
 förut satt att släpvagnarnas samman-  
 lagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg .

lgf SkYlt/belYSning
Vid körning på allmän väg med båtvagn 
krävs alltid skylt för långsamtgående 
Fordon samt blinkers . efter mörkrets 
inbrott krävs dessutom belysning . 
Belys nings set som är enkla att montera 
finns att köpa som tillbehör till alla våra 
båtvagnar .

benämning båtlängd last totalvikt Pris

750 BT 160 ("jAKe") < 5,1 m < 605 kg 750 kg 11 .350:-

750 BT 199 ("jeFF") < 5,1 m < 550 kg 750 kg 13 .900:-

750 BT 208 ("jOHN") < 5,3 m < 570 kg 750 kg 15 .450:-

benämning båtlängd last totalvikt Pris 

750 BT 179 ("jACK") < 4,5 m < 600 kg 750 kg 11 .350:-

benämning båtlängd last totalvikt Pris   

1000 BT 208 ("Kyle") < 5,7 m < 720 kg 1 .000 kg 24 .250:-

1200 BT 208 ("leO") < 6,4 m < 818 kg 1 .200 kg 26 .200:-

1350 BT 208 ("MARK") < 6,6 m < 968 kg 1 .350 kg 27 .950:-

1500 BT 208 ("MIKe") < 6,6 m < 1 .130 kg 1 .500 kg 29 .950:-

1800 BT 208 ("pARKeR") < 6,8 m < 1 .338 kg 1 .800 kg 36 .300:-

2000 BT 233 ("RICKy") < 7,5 m < 1 .429 kg 2 .000 kg 39 .150:-

BT-2700 BlUelINe < 8,2 m < 2100 kg 2 .700 kg 52 .500:-

BT-3500 BlUelINe < 8,5 m < 2600 kg 3 .500 kg 69 .400:-

 

80 kM/h
oBroMSade traIler

oBroMSade traIler för VattenSkoter och SMå aluMInIuMBåtar

BåttraIler Med BroMS

benämning Pris

Stödhjul hårdgummi fr . 350:-

Stödhjul luftgummi fr . 550:-

Stödhjul handtrailer fr . 525:-

lGF-skylt 200:-

lGF-skylt med fäste 350:-

Kölrulle fr . 140:-

Magnetlampsats 1549 545:-

tIllBehör

benämning vikt Dragkraft Pris

WARN 1700 8 KG 770 kg 1 .995:-

WARN 3700 12 KG 1 .680 kg 5 .295:-

WARN 4700 16 KG 2 .130 kg 7 .695:-

BRyTBlOCK fr . 425:-
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