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TRAILER/BÅTVAGN
En egen trailer eller båtvagn ger dig 
möjlighet att utforska nya vatten 
och förenklar förvaring under vintern. 
Marin depån erbjuder produkter från 
Respo.

Nya möjligheter
En trailer ger dig frihet till sjö och 
torrsättning när du vill. Det fungerar 
lika bra om det gäller att ta med båten 
när familjen skall semestra på annan 
ort eller om ni vill prova fiskelyckan i 
nya hav eller insjöar. Antalet öppna 
ramper ökar och allt fler kommuner 
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 Respo?
Marindepån har valt att sälja trailers och
båtvagnar från Respo eftersom de er
bjuder rätt kombination av kvalitet och 
bra priser.

Benämning Båtlängd Last Totalvikt Pris

Respo 750 BUV (750V481J160) < 4,5 m < 620 kg 750 kg 9.535:

Respo 900 BUV (900V561J182) < 5,2 m < 697 kg  900 kg 11.745:

Respo 1100 BUV (1100V591J182) < 5,5 m < 847 kg 1100 kg 15.525:

Respo 1300 BUV (1300V651J182) < 6,1 m < 1020 kg 1300 kg 18.145:

Respo 1500 BUV (1500V651J182) < 6,1 m < 1213 kg 1500 kg 20.245:

Respo 2000 BUV (2000V682J210) < 6,4 m < 1640 kg 2000 kg 25.075:

Respo 3500 BUV (3500V792J233) < 7,4 m < 2851 kg 3500 kg 45.790:

Respo 3500 BUV (3500V792J233MR) < 7,4 m < 2851 kg 3500 kg 47.710:

30 KM/H
OBROMSADE BÅTVAGNAR

Benämning Båtlängd Last Totalvikt Pris

Respo 700 BT (700V451T160) < 4,2 m < 538 kg 700 kg 11.475:

Respo 750 BT A (750V431T160) < 4,0 m < 578 kg 750 kg 12.085:

Respo 750 BT B (750V501T199) < 4,7 m < 566 kg 750 kg 13.900:

Respo 750 BT C (750V571T209) < 5,3 m < 512 kg 750 kg 17.255:

Respo 750 BT Light (750V571L209) < 5,3 m < 588 kg 750 kg 20.220:

Benämning Båtlängd Last Totalvikt Pris 

Respo 750 JS (750V451T179) < 4,2 m < 576 kg 750 kg 13.790:

Respo 1000 JS (1000V481T179) < 4,5 m < 780 kg 1000 kg 20.065:

Respo 2 x Jetski (1350V551T255) < 5,1 m < 997 kg 1350 kg 31.695:

Benämning Båtlängd Last Totalvikt Pris   

Respo 1000 BT (1000V571T209) < 5,3 m < 724 kg 1000 kg 25.240:

Respo 1200 BT (1200V621T209) < 5,8 m < 878 kg 1200 kg 27.910:

Respo 1350 BT (1350V651T209) < 6,1 m < 979 kg 1350 kg 30.745:

Respo 1500 BT (1500V681T230) < 6,4 m < 1115 kg 1500 kg 33.055:

Respo 1800 BT (1800V662T209) < 6,2 m < 1301 kg 1800 kg 43.345:

Respo 2000 BT (2000V712T230) < 6,6 m < 1443 kg 2000 kg 50.650:

Respo 2700 BT (2700V802T230) < 7,5 m < 1966 kg 2700 kg 63.250:

Respo 3500 BT (3500V822T252) < 7,7 m < 2606 kg 3500 kg 73.695:

Respo 3500 BTL (3500V912T252) < 8,5 m < 2561 kg 3500 kg 80.260:

 

80 KM/H
OBROMSADE TRAILER

OBROMSAD TRAILER FÖR VATTENSKOTER OCH SMÅ ALUMINIUMBÅTAR

BÅTTRAILER MED BROMS

Benämning Båtlängd Last Totalvikt Pris   

Respo 1000 BT MR (1000V571L209) < 5,3 m < 686 kg 1000 kg 29.065:

Respo 1350 BT MR (1350V651L209) < 6,1 m < 935 kg 1350 kg 38.090:

Respo 1800 BT MR (1800V661L209) < 6,2 m < 1324 kg 1800 kg 46.055:

Respo 2000 BT MR (2000V712T230) < 6,6 m < 1450 kg 2000 kg 53.845:

Respo 2700 BT MR (2700V802T230) < 7,5 m < 1980 kg 2700 kg 65.395:

Respo 3500 BT MR (3500V822T252) < 7,7 m < 2616 kg 3500 kg 73.015:

 

BÅTTRAILER MED BROMS OCH MULTIROLLER

Respo 750 BUV Respo 900 BUV Respo 1100 BUV Respo 1300 BUV

Respo 1500 BUV Respo 2000 BUV Respo 3500 BUV
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Respo 700 BT Respo 750 BT A Respo 750 BT B

Respo 750 BT C Respo 750 BT Light Respo 1000 BT

Respo 1200 BT Respo 1350 BT Respo 1500 BT

Respo 1800 BT Respo 2000 BT Respo 2700 BT

Respo 3500 BT Respo 3500 BTL

Respo 1000 BT MR Respo 1350 BT MR Respo 1800 BT MR

Respo 2000 BT MR

Respo 750 JS Respo 1000 JS Respo 2 x Jetski

Respo 2700 BT MR Respo 3500 BT MR

TYP AV TRAILER 
Det finns en rad olika typer av trailers och båt
vagnar 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 ”EUtrailer”. 
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 tran
sporter 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
B-behörighet

•  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 släp
vagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger  
3 500 kg.

 
Utökad B-behörighet
•  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 över
stiger 4 250 kg.

 
BE-behörighet
•  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 släp
vagnarnas sammanlagda 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 mon
tera finns att köpa som tillbehör till alla våra 
båtvagnar.

Om du vill hämta din nya trailer eller båtvagn 
direkt kan du göra det från RESPO i Uppsala. Du 
beställer och betalar hos någon av Marindepåns 
anläggningar, tar med dig kvittot och kvitterar 
ut din nya vagn. Enkelt, smidigt och framförallt: 
omedelbar leverans!


