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Danske kvalitetshengere
MADE IN DENMARK

Cargohengere · Top Cargo · Kjølehengere · Frysehengere · Containerhenger

VARIANT – kvalitet på kroken

Kvalitetshengere siden 1975
Mer enn 40 års erfaring med utvikling og
produksjon kjennetegner Variants kvalitetshengere.
Variant A/S har siden begynnelsen i 1975, levert
danskproduserte kvalitetshengere til både
proff- og privatmarkedet.

Produksjonen av Variant foregår på fabrikken i
Danmark, hvor innovasjon og know-how sikrer at
produktene alltid er i forkant av utviklingen.
Variant produserer et bredt sortiment av tilhengere
som dekker de fleste transportbehov.
Mer enn 500.000 solgte tilhengere er vår garanti for
kvalitet, sikkerhet og komfort.
Se alle våre hengere på variant-tilhenger.no
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjør Variant cargohengere svært godt egnet til profilering

Variant cargohengere
er det riktige valget ved transport av gods som skal beskyttes mot vind, regn og tyveri.
Variant cargohengere leveres i 2 varianter – med hjul på siden eller med hjul
under kassen.
Begge seriene har store hvite rengøringsvennlige flater både inn- og utvendig
som er særdeles velegnet til reklameprofilering.
Den slitesterke og sklisikre finérbunnen gjør inngang og opphold i lasterommet
sikkert og bekvemt.

Den brede sporvidden og lave innlastingshøyden gir serien meget gode
kjøreegenskaper.

Serien med hjul på siden leveres som standard med 2-fløyet bakdør inkl. kraftig
stanglås og lysgjennomsiktig tak (unntatt modell 752 DC2). Alle modellene med
hjul på siden av kassen, kan leveres med sklisikker kjørerampe/bakdør.

De kraftige lavprofilhjulene gir lav innlastingshøyde og lavt tyngdepunkt.
Til begge serier kan det leveres et stort utvalg med ekstrautstyr,
blandt annet ekstra dør på siden, topphengslet sideåpning, støtteben m.m.

Top Cargo serien har hjul under kassen og er hengerløsningen for deg som
har behov for stort volum. Leveres med 2-fløyet bakdør, hver med en kraftig
stanglås. Konstruksjonen har 52 mm sandwichpaneler i sider og tak.

VARIANT

Alle Variant cargohengere
Er bygget med kraftige alu-profiler
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Cargohenger med taklokk

[ Vist modell 752 DC2 ]

Smart og praktisk løsning.
Hengeren leveres valgfritt med 2-fløyet bakdør eller kjørerampe/bakdør.
Dørmodellen har integrert lås, og rampemodellen er forberedt til
hengelås.
Alu/finer taklokket har gassdempere som gjør lokket enkelt å åpne.
De glatte hvite overflatene er særdeles velegnet til foliering eller
annen reklametekst. Les mer om dette på side 19.
Hengeren blir levert med innvendige surrefester.
Denne modellen leveres med 750 kg ned til 500 kg totalvekt,
uten brems.

752 DC2 med dører
Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

200 x 126 x 108 cm
306 x 168 x 157 cm
750 kg
522 kg
13”
1 akslet, uden brems
Vitfaner / glasfiber
49 cm
111 x 95 cm

752 DC2 med rampe
Innvendig kassemål:
200 x 126 x 108 cm
Totalmål:
312 x 168 x 157 cm
Totalvekt:
750 kg
Nyttelast:
522 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 akslet, uden brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
49 cm
Lysåpning (bxh)
111 x 95 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 26°

752 DC2 med dører

Artikkel

752 DC2 med rampe

Artikkel

Nesehjul
Holder for nesehjul
Støtteben bak - 1 st. komplet
Ekstra dør 60x60 cm (bxh)
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
LED lamper utvendig
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
Kjørebruer 400 kg/200 cm

(90022)
(90027)
(90327)
(90151)
(90153)
(40673)
(30301)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)
(90053)

Nesehjul
Holder for nesehjul
Støtteben bak - 1 st. komplet
Ekstra dør 60x60 cm (bxh)
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Påkjøringsskinne bakrampe
LED lamper utvendig
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring

(90022)
(90027)
(90327)
(90151)
(90153)
(40673)
(90507)
(30301)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 500 kg

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 500 kg

STØTTEBEN

Nesehjul for enkel og stabil håndtering av henger.
Støtteben stabiliserer ved av- og pålasting når
hengeren ikke er tilkoblet bilens tilhengerfeste.
RESERVEHJUL

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering

VARIANT-TILHENGER.NO

VERKTØYKASSE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

EKSTRAUTSTYR

Låser, alu kjørebruer m.m. Stort utvalg av
tilbehør til hengeren.
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjør Variant cargohengere svært godt egnet til profilering
[ Vist modell 1015 C2 ]

VARIANT

INNVENDIG LED LYS

EKSTRA DØR / SALGSLUKE

STØTTEBEN

Cargohengere
Ekstrautstyr

Ekstra dør eller salgsluke/sideåpning.
Montert på siden og låses med stanglås.

715 C2

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer når hengeren er koblet til bil.

Stabiliserer ved av- og pålasting, når hengeren
ikke er tilkoblet bilens tilhengerfeste.

B715 C2

1315 C2

1315 HT

Innvendig kassemål:
258 x 148 x 157 cm
Totalmål:
394 x 188 x 209 cm
Totalvekt:
750 kg
Nyttelast:
400 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 akslet, uden brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
48 cm
Lysåpning (bxh)
137 x 152 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 17°

Innvendig kassemål:
258 x 148 x 157 cm
Totalmål:
394 x 191 x 209 cm
Totalvekt:
750 kg
Nyttelast:
390 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 axlat, med broms
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
51 cm
Lysåpning (bxh)
137 x 152 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 18°

Innvendig kassemål:
258 x 148 x 157 cm
Totalmål:
401 x 191 x 210 cm
Totalvekt:
1.350 kg
Nyttelast:
985 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 axlat, med broms
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
51 cm
Lysåpning (bxh)
137 x 152 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 18°

Innvendig kassemål:
258 x 148 x 187 cm
Totalmål:
397 x 193 x 243 cm
Totalvekt:
1.350 kg
Nyttelast:
918 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 axlat, med broms
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
53 cm
Lysåpning (bxh)
137 x 182 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 16°

715 C2

Artikkel

B 715 C2

Artikkel

1315 C2

Artikkel

1315 HT

Artikkel

Nesehjul
Holder for nesehjul
Støtteben bak - 1 st. komplet
Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x139 cm (bxh)
Salgsluke 190x120 cm(bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Kjørebruer 400 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90022)
(90027)
(90327)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x139 cm (bxh
Salgsluke 190x120 cm (bxh
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 400 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90507)
(41630)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90390)
(90327)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90053)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x139 cm (bxh
Salgsluke 190x120 cm (bxh
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90507)
(41630)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90390)
(90327)
(90813)
(80104)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90054)
(91008)

Bakram
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 190x145 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90507)
(41630)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90390)
(90327)
(90813)
(80104)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90054)
(91008)

(90507)
(41630)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90390)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)
(30301)
(90053)
(91008)

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 650 kg
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Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 650 kg

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg
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Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

Cargohengere C2 og HT
Mange modeller – i praktisk og brukervennlig design!
Vår mest populære serie av lukkede hengere. Velegnet til mindre flytteoppgaver samt transport av små
maskiner m.m. Alle modellene har innvendig kassemål 258 x 148 cm. (l x b).
Mens C2 serien har innvendig høyde på 157 cm, har 1315 HT hele 187 cm innvendig.
Volum kassemål CT serien 6 m3, og 1315 HT 7,1 m3
Hengerne leveres med lysgjennomsiktig og støtsikkert tak, surrefester innvendig samt håndtak for praktisk
flytting. Nesehjul er standard på modeller med brems.
Hengerserien har 2-fløyet bakdør som standard, og den kraftige stanglåsen sørger for god lukking med
mulighet for låsing.
Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig skli-sikker rampe/bakdør i stedet for 2-fløyet bakdør.
Som ekstrautstyr leveres serien med ekstra dør eller salgsluke på siden, lastesikringsskinner m.m.
Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette på side 19.
LASTESIKRINGSSKINNE

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

RESERVEHJUL

VERKTØYKASSE

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering.

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

BAKRAMPE

Som alternativ til 2-fløyet bakdør.

PÅKJØRINGSSKINNE BAKRAMPE
Sikker lasting av vogner med små hjul.
Montert med hengsler.
(Ekstrautstyr)

[ Vist modell 1315 HT ]
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjør Variant cargohengere svært godt egnet til profilering

[ Vist modell 1317 C4 ]

VARIANT

INNVENDIG LED LYS

EKSTRA DØR / SALGSLUKE

STØTTEBEN

Cargohengere
Ekstrautstyr

Ekstra dør eller salgsluke/sideåpning.
Montert på siden og låses med stanglås.

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer når hengeren er koblet til bil.

Stabiliserer ved av- og pålasting, når hengeren
ikke er tilkoblet bilens tilhengerfeste.

1305 C3

2005 C3

2517 C3

1317 C4

Innvendig kassemål:
302 x 168 x 158 cm
Totalmål:
442 x 210 x 214 cm
Totalvekt:
1.350 kg
Nyttelast:
875 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 axlat, med broms
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
58 cm
Lysåpning (bxh)
157 x 152 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 21°

Innvendig kassemål:
302 x 168 x 188 cm
Totalmål:
442 x 210 x 244 cm
Totalvekt:
2.000 kg
Nyttelast:
1.450 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
2 akslet, med brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
55 cm
Lysåpning (bxh)
157 x 182 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 17°

Innvendig kassemål:
302 x 168 x 188 cm
Totalmål:
443 x 210 x 243 cm
Totalvekt:
2.500 kg
Nyttelast:
1.972 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
2 akslet, med brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
58 cm
Lysåpning (bxh)
157 x 182 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 18°

Innvendig kassemål:
346 x 168 x 178 cm
Totalmål:
490 x 211 x 233 cm
Totalvekt:
1.350 kg
Nyttelast:
735 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
1 axlat, med broms
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
54 cm
Lysåpning (bxh)
157 x 172 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 17°

1305 C3

Artikkel

2005 C3

Artikkel

2517 C3

Artikkel

1317 C4

Artikkel

(90508)
(41631)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90523)
(90327)
(90813)
(80104)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90054)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 230x150 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90508)
(41631)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90523)
(90327)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)
(30301)
(91041)
(90453)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 230x150 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90508)
(41631)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90523)
(90327)
(90813)
(80027)
(90033)
(90041)
(30301)
(91041)
(90453)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 230x150 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90508)
(41632)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90153)
(40673)
(90340)
(90327)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30301)
(91041)
(90054)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x139 cm (bxh)
Salgsluke 230x120 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Støtteben bak - 1 st. komplet
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg
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Kan leveres med totalvekt fra 2.050 kg
ned til 1.100 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.500 kg
ned til 1.600 kg
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Kan leveres med totalvekt fra 2.500 kg
ned til 1.600 kg

Cargohengere C3 og C4
Mange modeller – i praktisk og brukervennlig design!
Vår mest populære serie av lukkede hengere. Velegnet til mindre flytteoppgaver samt transport av små
maskiner m.m.
Volum kassemål C3 8 m3 til 9,5 m3 og C4, serien 10,8 m3
Hengerne leveres med lysgjennomsiktig og støtsikkert tak, surrefester innvendig samt håndtak
for praktisk flytting. Nesehjul er standard på modeller med brems.
Hengerserien har 2-fløyet bakdør som standard, og den kraftige stanglåsen sørger for god
lukking med mulighet for låsing. Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig
skli-sikker rampe/bakdør i stedet for 2-fløyet bakdør.
Som ekstrautstyr leveres serien med bl.a. ekstra dør eller salgsluke på siden, lastesikringsskinner m.m.
Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette på side 19.
LASTESIKRINGSSKINNE

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

VERKTØYKASSE

BAKRAMPE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

Som alternativ til 2-fløyet bakdør.

PÅKJØRINGSSKINNE

Sikker lasting av vogner med små hjul.
Montert med hengsler. (Ekstrautstyr)

RESERVEHJUL
Monteres på front.
Sikkerhet ved
evntentuell punktering.

[ Vist modell 2517 C3 ]
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Cargohengere

De glassfiberbelagte finerplatene gjør Variant cargohengere svært godt egnet til profilering

[ Vist modell 2705 CVB35 ]

VARIANT

EKSTRA DØR / SALGSLUKE

EXTRA DÖRR PÅ SIDAN

VERKTØYKASSE

Cargohengere
Ekstrautstyr

Montert med stanglås for rask tilkobling.

Ekstra dør eller salgsluke/sideåpning.
Montert på siden og låses med stanglås.

2005 CVB35

2705 CVB35

2705 CVB42

Innvendig kassemål:
346 x 185 x 207 cm
Totalmål:
522 x 234 x 262 cm
Totalvekt:
2.000 kg
Nyttelast:
1.120 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
2 akslet, med brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
52 cm
Lysåpning (bxh)
174 x 201 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 14°

Innvendig kassemål:
346 x 185 x 207 cm
Totalmål:
522 x 234 x 262 cm
Totalvekt:
2.700 kg
Nyttelast:
1.820 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
2 akslet, med brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
52 cm
Lysåpning (bxh)
174 x 201 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 14°

Innvendig kassemål:
413 x 185 x 207 cm
Totalmål:
547 x 234 x 262 cm
Totalvekt:
2.700 kg
Nyttelast:
1.740 kg
Hjulstørrelse:
13”
Aksler:
2 akslet, med brems
Vegger:
Vitfaner / glasfiber
Innlastingshøyde:
52 cm
Lysåpning (bxh)
174 x 201 cm
Påkjøringsvinkel på rampe 14°

2005 CVB35

Artikkel

2705 CVB35

Artikkel

2705 CVB42

Artikkel

(90509)
(41632)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30300)
(91049)
(90054)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh
Salgsluke 230x165 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90509)
(41632)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30300)
(91049)
(90453)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 300x165 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED-belysning utvändigt
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90509)
(41633)
(90151)
(90152)
(90881)
(90334)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30300)
(91049)
(90453)
(91008)

Rampe/bakdør
Påkjøringsskinne bakrampe
Hvit finertak
Ekstra dør 76x169 cm (bxh)
Salgsluke 230x165 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Beslag för reservhju
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

Kan leveres med totalvekt fra 2.050 kg
ned til 1.100 kg

SIDE 10

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg

VARIANT-TILHENGER.NO

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

STANDARDUTSTYR

CVB-serien
Opp til 16 m3 innvendig volum
Unik serie med helsveiset chassis og kraftige sidestøtter

Lysgjennomsiktig tak.
STANDARDUTSTYR

Støtteben og sideforsterkning samt
nesehjul, er standard.
INNVENDIG LED-BELYSNING
[ Vist modell 2705 CVB35 ]

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer når hengeren er koblet til bil.

Alle modellene leveres som standard med surrefester innvendig, støtteben og kraftigt nesehjul.
Hengerserien har 2-fløyet bakdør som standard, og den kraftige stanglåsen sørger for god lukking med
mulighet for låsing.
Volum kassemål CVB-serien 13,2 m3 til 15,8 m3.
Alle hengerne kan mot tillegg leveres med kraftig skli-sikker rampe/bakdør i stedet for 2-fløyet bakdør.
Den høye bakrampen kombinert med hengerens lave innlastingshøyde, gir gunstig påkjøringsvinkel på rampe.
Det lysgjennomsiktige og støtsikre taket, sørger for naturlig lys i det store lasterommet.
Lastesikringsskinner, påkjøringsramper, ekstra dør og salgsluke/sideåpning er en del av det store
utstyrsprogrammet.
Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap. Les mer om dette på side 19.
LASTESIKRINGSSKINNE

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

EKSTRAUTSTYR

Bred rampe. 70 cm - 750 kg.
Lås. Vi anbefaler lås for tilhenger.

RESERVEHJUL

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering.

RAMPE/BAKDØR

Ekstra forsterket. Tilgjengelig som et
alternativ i stedet for bakdører.
RAMPE/BAKDØR

For oppkjøring med vogn eller lignende.
PÅKJØRINGSSKINNE

Sikker lasting av vogner med små hjul.
Montert med hengsler. (Ekstrautstyr)

[ Vist modell 2005 CVB35 med rampe – ekstrautstyr ]

VARIANT-TILHENGER.NO

SIDE 11

Top Cargo

Leveres med 52 mm tykke sandwichpaneler. 2-fløyet dør med dobbelt stanglås.

[ Vist modell 3021 C4 ]

VARIANT

INNVENDIG LED-BELYSNING

STØTTEBEN

LASTESIKRINGSSKINNE

[ Vist modell 2705 CVB35 ]

Top Cargo
Ekstrautstyr

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer når hengeren er koblet til bil.

3021 C4
Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

3021 C5

409 x 199 x 208 cm
558 x 210 x 277 cm
3.000 kg
2.140 kg
10” kompakt
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
56 cm
199 x 208 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

Kraftig og dreibart. Gir god støtte ved
av- og pålessning.

3521 C4

509 x 199 x 208 cm
658 x 210 x 277 cm
3.000 kg
2.040 kg
10” kompakt
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
56 cm
199 x 208 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

3521 C5

409 x 199 x 208 cm
558 x 210 x 277 cm
3.500 kg
2.540 kg
13” kompakt
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
61 cm
199 x 208 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

509 x 199 x 208 cm
658 x 210 x 277 cm
3.500 kg
2.440 kg
13” kompakt
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
61 cm
199 x 208 cm

3021 C4

Artikkel

3021 C5

Artikkel

3521 C4

Artikkel

3521 C5

Artikkel

Ekstra dør 76x185 cm (bxh)
Salgsluke 320x185 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås XL
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 4.000 kg/250 cm

(90151A)
(90152A)
(90881)
(90150)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80024)
(90033)
(90042)
(30300)
(91043)
(90231)

Ekstra dør 76x185 cm (bxh)
Salgsluke 320x185 cm (bxh)Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås XL
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 4.000 kg/250 cm

(90151A)
(90152A)
(90881)
(90150)
(90154)
(40673)
(90343)
(90813)
(80024)
(90033)
(90042)
(30300)
(91043)
(90231)

Ekstra dør 76x185 cm (bxh)
Salgsluke 320x185 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås XL
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 4.000 kg/250 cm

(90151A)
(90152A)
(90881)
(90150)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80028)
(90033)
(90042)
(30300)
(91043)
(90231)

Ekstra dør 76x185 cm (bxh)
Salgsluke 320x185 cm (bxh)
Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Aluminiumsbunn
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås XL
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 4.000 kg/250 cm

(90151A)
(90152A)
(90881)
(90150)
(90154)
(40673)
(90342)
(90813)
(80028)
(90033)
(90042)
(30300)
(91043)
(90231)

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg
ned til 1.800 kg

SIDE 12

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg
ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 3.000 kg
ned til 1.800 kg

VARIANT-TILHENGER.NO

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg
ner till 2.700 kg

STANDARDUTSTYR

Top Cargo

STANDARDUTSTYR

Ekstra store cargohengere med hjulene under kassen.

Oppbevaringsrom for alu-kjøreramper
under gulvet. Låsbart. Alu-kjøreramper er
tilleggsutstyr.

Våre største cargohengere leveres med 2-fløyet bakdør. Begge dørene har
kraftig stanglås som sørger for god lukking med mulighet for låsing.
Top Cargo-serien produseres med 52 mm tykke sandwichpaneler i tak og
vegger, som i tillegg til høy styrke har god isoleringsevne.

Kraftig 2-fløyet bakdør, begge med stanglås

Volum kassemål Top-Cargo serien 16,9 m3 eller 21 m3.
De glassfiberbelagte overflatene kombinert med lavt tyngdepunkt, kraftige
aluprofiler og dørhengsler, gir Top-Cargo hengerne et innbydende utseende.
Alle modellene har nedfellte surrefester i gulvet samt kraftigt nesehjul med
automatikk. Som ekstrautstyr kan lastesikringsskinner monteres på innvendig.
Top Cargo har innebygget rom for alu-kjøreramper under gulvet.
De er særdeles velegnet dersom gods skal kjøres ombord. Lengde 250 cm.
Alu-kjøreramper er ekstrautstyr.
Store hengere gir store muligheder!

VARIANT

VERKTØYKASSE

RESERVEHJUL

KJØRERAMPER

Top Cargo
Ekstrautstyr

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering.

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

Anbefalt, se hver hengermodell.

EXTRA DØR PÅ SIDEN

Montert med stanglås for rask tilkobling.
SALGSLUKE

Ekstra dør eller salgsluke/sideåpning.
Montert på siden og låses med stanglås.

[ Vist modell 3021 C5 med salgsluke og støtteben – ekstrautstyr ]

VARIANT-TILHENGER.NO

SIDE 13

Kjølehengere

Kraftig sandwichkonstruksjon med høy isoleringsevne

[ Vist modell 1315 K2 ]

VARIANT

Kjølehengere

Med slitesterk og rengøringsvennlig gulv

752 DK2
Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

1315 K2

200 x 125 x 151 cm
309 x 167 x 208 cm
750 kg
435 kg
13”
1 akslet, uden brems
Skumpanel/glasfiber
49 cm
123 x 150 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

2017 K3

250 x 139 x 162 cm
393 x 191 x 223 cm
1.350 kg
910 kg
13”
1 axlat, med broms
Skumpanel/glasfiber
51 cm
139 x 162 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

2719 K4

295 x 159 x 192 cm
442 x 210 x 248 cm
2.000 kg
1.300 kg
13”
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
48 cm
159 x 192 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

410 x 177 x 192 cm
602 x 234 x 252 cm
2.700 kg
1.690 kg
13”
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
52 cm
177 x 192 cm

752 DK2

Artikkel

1315 K2

Artikkel

2017 K3

Artikkel

2719 K4

Artikkel

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Alubund + 20 cm op
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Kjørebruer 400 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90153)
(40673)
(80581)
(90813)
(80027)
(90033)
(90040)
(30301)
(90053)
(91008)

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90153)
(40673)
(90813)
(80104)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90054)
(91008)

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90153)
(40673)
(90813)
(80027)
(90033)
(90041)
(30301)
(91041)
(90453)
(91008)

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90154)
(40673)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30300)
(91049)
(90453)
(91008)

Kan leveres med totalvekt fra 750 kg
ned til 500 kg

SIDE 14

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1.100 kg

VARIANT-TILHENGER.NO

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg

Det mobile kjølerommet
Variants kjølehengere er det opplagte valget til et mobilt kjølerom, som kan brukes til
transport av mat- og drikkevarer, eller til kjølerom på festivaler og andre events. Alle
kjølehengere er bygget i slitesterke og rengjøringsvennlige materialer, i et praktisk og
stilrent design.
Vegger og tak er i 52 mm sandwichpaneler (752 DK2 med 30 mm paneler)
som sikrer den nødvendige isoleringsevnen.
Den 2-fløyede bakdøren er utstyrt med en kraftig stanglås, låsbar.
Alle modeller kan kjøle ned +10 til 0° C.

EKSTRAUTSTYR

Draglåser, kjøreramper m.m. Stort utvalg av tilbehør til hengeren.

RESERVEHJUL

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering.

STANDARDUTSTYR

Aluminiumsbunn. Slitesterk og rengøringsvennlig. 752 DK2 har finerbunn.
STANDARDUTSTYR

Støtteben. 4 stk. vridbare og kraftige.
752 DK2 har 2 stk. lette støtteben.

VERKTØYKASSE

LASTESIKRINGSSKINNE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

STANDARDUDSTYR
STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Innvendig lys med sensor.

Kraftig kjøleaggregat. Kan kjøle ned til 0°.
For tilkobling til 230 V.

STANDARDUDSTYR
STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Kraftigt nesehjul for enkel manøvrering.
752 DK2 har standard nesehjul.

Aluprofiler og hengsler i kraftig kvalitet.

VARIANT-TILHENGER.NO

SIDE 15

Frysehengere

Det beste valget som når du trenger mobilt fryserom

[ Vist modell 2017 F3 ]

VARIANT

Frysehengere

Leveres i 3 forskjellige størrelser

1315 F2
Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

2017 F3

244 x 133 x 153 cm
394 x 192 x 220 cm
1.350 kg
830 kg
13”
1 axlat, med broms
Skumpanel/glasfiber
58 cm
133 x 153 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

2719 F4

289 x 153 x 183 cm
442 x 210 x 248 cm
2.000 kg
1.240 kg
13”
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
55 cm
153 x 183 cm

Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:
Lysåpning (bxh)

404 x 171 x 183 cm
602 x 234 x 248 cm
2.700 kg
1.610 kg
13”
2 akslet, med brems
Skumpanel/glasfiber
59 cm
171 x 183 cm

1315 F2

Artikkel

2017 F3

Artikkel

2719 F4

Artikkel

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Tyverisikring
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90153)
(40673)
(90813)
(80104)
(90033)
(90040)
(30301)
(91040)
(90054)
(91008)

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90153)
(40673)
(90813)
(80027)
(90033)
(90041)
(30301)
(91041)
(90453)
(91008)

Innvendige lastesikringsskinner
Tverrstang til lastesikringsskinner
Verktøykasse montert
Reservehjul
Reservehjulsholder
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 2.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90154)
(40673)
(90813)
(80104)
(90033)
(90041)
(30300)
(91049)
(90453)
(91008)

Kan leveres med totalvekt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

SIDE 16

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1.100 kg

Kan leveres med totalvekt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg

VARIANT-TILHENGER.NO

Det mobile fryserommet
Variant frysehengere er det riktige valget som mobilt fryserom.
Frysehengerne brukes ved større arrangementer når det er behov for stor frysekapasitet, eller
som et ekstra fryserom når det er behov for det.
Alle modellene er bygget med 80 mm kraftige sandwichpaneler i sider, tak og bunn.
De kraftige panelene er med på å sikre stor isolasjonsevne.
Alle modeller kan kjøle/fryse ned til fra +10° til ÷20° C.

EKSTRAUTSTYR

Draglåser, kjøreramper m.m. Stort utvalg av tilbehør til hengeren.
RESERVEHJUL

Monteres på front.
Sikkerhet ved evntentuell punktering.

STANDARDUTSTYR

Aluminiumsbunn. Slitesterk og rengøringsvennlig. 752 DK2 har finerbunn.
STANDARDUTSTYR

Støtteben. 4 stk. vridbare og kraftige.
752 DK2 har 2 stk. lette støtteben.

VERKTØYKASSE

LASTESIKRINGSSKINNE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

2 stk. monteres på langsider.
Tverrstang kommer i tillegg.

STANDARDUDSTYR
STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Innvendig lys med sensor.

Kraftig kjøleaggregat. Kan kjøle ned til fra
+10° til ÷20°. For tilkobling til 230 V.

STANDARDUDSTYR
STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Kraftigt nesehjul for enkel manøvrering.
752 DK2 har standard nesehjul.

Aluprofiler og hengsler i kraftig kvalitet.

VARIANT-TILHENGER.NO

SIDE 17

Containerhenger
Det opplagte og sikre
valget til det mobile
verkstedet. For sikker
oppbevaring av
verktøy og utstyr.
Containerhengeren leveres som standard
med kraftig låsebom på tvers av døren.
Dersom man utstyrer den med en
FG-godkendt lås, tilfredsstilles
forsikringsselskapenes krav. Mot tillegg
kan hengeren blandt annet leveres med
doble dører bak, innlagt strøm 230V,
innvendig lys og eventuelt reoler.

2000 MC-XL
Innvendig kassemål:
Totalmål:
Totalvekt:
Nyttelast:
Hjulstørrelse:
Aksler:
Vegger:
Innlastingshøyde:

2000 MC-XL leveres med kraftigt nesehjul med kip.

288 x 194 x 200 cm
447 x 250 x 256 cm
2.000 kg
1.339 kg
13”
2 akslet, med brems
Stålplade
52 cm

2000 MC-XL

Artikkel

Innvendig LED lys 230 V
Innvendig LED lys 12 V
Verktøykasse montert
Kraftig kasselås
LED lamper utvendig
Hjulstøtdemper (alle)
Kjørebruer 1.000 kg/200 cm
Bred rampe 750kg/200 cm

(90881)
(90150)
(90813)
(90041)
(30301)
(91046)
(90054)
(91008)

Kan leveres med totalvekt fra 2.000 kg
ned til 1.100 kg

VARIANT

2000 MC-XL
Material- og
verkstedcontainer

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

STANDARDUTSTYR

Kraftig lukkesystem. Tverrgående
låsebom, kan låses med hengelås.
STANDARDUTSTYR

Stort lasterom med forsterket sideoppbygning. Velegnet til hyllemontering m.m.

Lampeholder og 4 stk. støtteben.

EKSTRAUTSTYR
INNVENDIG LED-BELYSNING
[ Vist modell 2705 CVB35 ]

LED lys innvendig. Montert med bryter.
Fungerer når hengeren er koblet til bil.

SIDE 18

VERKTØYKASSE

Til oppbevaring av verktøy og surrestropper.

EKSTRAUTSTYR

Bred rampe. 70 cm - 750 kg.
Lås. Vi anbefaler lås for tilhenger.

VARIANT-TILHENGER.NO

4 stk. støtteben og håndgrep gir
stabilitet og enkel manøvrering.

Foliering
Få ut ditt
budskap!
Utnytt de store flatene til ditt reklamebudskap,
med en sterk og holdbar kvalitetsfolie.
Lever en skissetegning til ditt reklamebyå for
utarbeidelse av trykk-klar fil,
eller la oss gjøre det.
Foliering leveres til alle cargohengere som finnes i
tabellen til høyre.
I tillegg er også kjøle- og frysehengerne velegnet
for profilering.

Cargohenger

Kassestørrelse
(lxbxh)

Ved levering
av pdf-fil.
Artikkel

Ved innsendelse av materiale
til utarbeidelse.
Inkl. 2 korreksjoner.
Artikkel

752 DC2

205 x 130 x 110 cm

81000

81000 + 81020

715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2

260 x 150 x 160 cm

81001

81001 + 81020

1315 HT

260 x 150 x 190 cm

81007

81007 + 81020

1305 C3

305 x 170 x160 cm

81002

81002 + 81020

2005 C3/2517 C3

305 x 170 x 190 cm

81003

81003 + 81020

1317 C4

350 x 170 x 180 cm

81006

81006 + 81020

2005 CVB35/2705 CVB35

350 x 188 x 210 cm

81004

81004 + 81020

2705 CVB42

420 x 188 x 210 cm

81005

81005 + 81020

VARIANT

Profilering

Modeller og kassestørrelser
Tegninger kan lastes ned på variant-tilhenger.no
Lever din trykk-klare pdf-fil til din forhandler,
eller overlat utarbeidelsen til oss. Spør oss om pris.
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Danske kvalitetshengere
MADE IN DENMARK

Proffhengere

Se vårt brede utvalg av:
Varehengere
Planhengere
Maskinhengere
Tipphengere
Uni-hengere
Multihengere
Biltransporthengere

Hengerkontakt
Varehengere • Planhengere • Maskinhengere • Tipphengere • Uni-hengere • Biltransporthengere • Maskintippere

Alle Variant tilhengere blir levert
med 13 polet hengerkontakt.
Hvis det trekkende kjøretøyet
har 7 polet hengerkontakt,
benyttes adapter.

VARIANT – kvalitet på kroken

Med forbehold om trykkfeil og endringer.

Forhandler:

Variant A/S • Godthåbsvej 5 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 75 72 04 00 • variant-tilhenger.no • info@variant.dk

