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Hengeren for de
kvalitetsbevisste

Våre produkter og
bedrift er EU-godkjent.

BK Hengeren - Norsk kvalitet

Norsk kvalitet
siden 1997
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BK Hengeren er en familiebedrift som ble etablert i 1997 av Berit og Bjørn Kvilvang. Vi begynte i det små å produsere varehengere og fikk etterhvert opparbeidet et forhandlernett over hele landet. Vi økte raskt på bredden i sortimentet og satset
stort på båthengere, varehengere, ATV hengere og scooterprodukter. Etter ca 7 år var omsetningen blitt såpass stor at det
ble nødvendig å flytte til nye lokaler. Det ble reist et produksjonslokale på Øra Industriområde i Fredrikstad på ca 900m2.
Etter ca 3 år måtte det nok en utvidelse til for å dekke etterspørselen av BK Hengere, og utvidelsen kom på eksisterende bygg
med ca 450m2. BK Hengeren har siden starten hatt en god vekst både økonomisk og volummessig og vi regner med fortsatt god vekst i årene som kommer. Derfor utvidet vi vinteren 2010 våre lokaler med ytterlige 1800m2. BK Hengeren teller
nå 11 ansatte i administrasjonen pluss produksjonen og omsetter for ca 60 millioner kroner. Vareutvalget har passert 120
modeller innefor segmentet varehengere, spesialhengere, varselvogner, biltransportere, maskinhengere, stillashengere,
skaphengere, båt- og vannscooterhengere, opplagshengere, ATV-hengere, pulker, kjelker og løypeutstyr

Produksjonslokalet
i Fredrikstad

S. 6 - 13

Tilleggsutstyr: 2 - 2,5m
Alt du trenger til din varehenger.

S. 14 - 15

Varehengere 3 - 5,2m
Hengerne som takler det meste.

S. 16 - 31

Tilleggsutstyr: 3 - 5,2m
Forenkler dine gjøremål.

S. 32 - 35

Treveis tipphengere
For de som trenger full tipp, 3 veier.

S. 36 - 37

Stillashengere
Stillashengere for de proffe.

S. 37

Spesialhengere
De perfekte hengerne for næring.

S. 38 - 39

Varselvogn
For opplysning/skilting langs vei.

S. 40-41

Biltransportere
Hengere for frakting av bil.

S. 42 - 43

Maskinhengere
S. 44 - 45
For lifter, minigravere og større maskiner.
Skaphengere
Perfekt for næringslivet og private.

S. 46 - 51

Tilleggsutstyr: Skaphengere
For salg, flytting og oppbevaring.

S. 52 - 53

Innhold
Varehengere til hus og hage / 2 - 2,5m

BK Hengeren

Varehengere: 2 - 2,5 m
Hengere til hus og hage.

Vannscooter- og katamaranhengere S. 54 - 58
For katamaran og vannscootere.

Finn din
forhandler

Båthengere
Sikker frakting av båter.

S. 60 - 68

Tilleggsutstyr: Båthengere
Det du trenger til din båthenger.

S. 69

Opplagshengere
Perfekt for vinterlagring.

S. 70 - 73

ATV-henger
Landbruk, jegere og skogsarbeidere.

S. 74 - 77

Pulk
Unik komfort for passasjerer.

S. 78 - 81

Løypeutstyr - vinter
Gir perfekt løypenett.

S. 82 - 83

Kjelker
S. 84 - 87
Perfekt til frakting av utstyr og proviant.
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En kraftig henger blir til!
4

Se hvordan våre
kraftige

Trinn 1

Trinn 2

•
•
•
•

•
•
•
•

Stålet blir kappet til.		
Blir så sveist sammen.		
Ramma blir varmgalvanisert.		
Sluttkontroll på varmgalvaniseringen.		

www.bkhengeren.no

BK logo og striper settes på galvaniserte plater.
Galvaniserte plater til karmer og luker monteres.
Elektrisk monteres.		
Karmlåser monteres.		

En kraftig henger blir til!

tilhengere blir til!

Trinn 3

Trinn 4

•
•
•
•
•

• Tilleggsutstyr monteres:
Glassfibertopper.
Forhøyningskarmer.
Nettingkarmer.
Pluss annet ekstra utstyr.

Plywood monteres.		
Hengerne blir komplettert med akslinger, hjul og bremsesystem.
Skjermer monteres.		
Nesehjul og skrutipp monteres.		
Sluttkontroll før klargjøring.		

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere / 2 - 2,5m
Hengeren du trenger til hus og hage.
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Helsveiste og kraftige karmer

Mange surrefester

Karmen er helsveist av firkantstål, varmgalvanisert,
så belagt med galvaniserte plater.

Surrefester er veldig viktig for god sikring av lasten. Vi i
BK Hengeren har høyt fokus på sikkerhet og har mange
surrefester. Surrefestenes totale lastekapasitet er langt
over det som kreves i henhold til hengerens totalvekt.

Standard med tipp
Alle våre 2,0 og 2,5m hengere
leveres standard med tipp. Tipp
gjør det enkelt og ta f.eks gressklipperen eller motorsykkelen
på service. I tillegg kan det også
monteres skrutipp som gjør
bruken enda enklere. *Gjelder
ikke PHN hengere.

Forsterket bak/forluke

Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Praktisk tilhenger
til hus og hage.

Veldig kraftig drag
Draget er laget av firkant stål,
helsveist og varmgalvanisert.
Ved å bruke denne produksjonsmetoden blir draget veldig kraftig.

Forsterket
lyspanel og
sidekarmer

Tilleggsutstyr:
Bremser og hjul av
tysk kvalitet
Våre bremsesystemer og akslinger er av
beste kvalitet. Hjulene vi bruker er helårsdekk og er 13 tommer og større, dette
for å gi hengeren enda bedre kjøreegenskaper.

Tilhengerrammen som er laget for å brukes
Vi produserer rammene av kraftige firkantstålrør som er sveiset
sammen til en hel tilhengerramme. Deretter varmgalvaniserer vi
rammen før den blir komplettert med plywood og lys. Dette gjør
rammen meget stiv og gir utmerkete kjøreegenskaper.

•
•
•
•
•
•
•

Forsterkede forh. karmer
Nettingkarmer
Glassfibertopp
Presenning
Skrutipp
Presenning til nettingkarm
Presenningsbøyler

Se mer på side 14-15

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Vår letteste henger
ubremset og praktisk

PL 0520T

PL 0720T

Totalvekt

500 kg

750 kg

Nyttelast

305 kg

555 kg

Kassemål

200 x 127 x 35

200 x 127 x 35

Hjul dim.

155R 13

155R 13

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard

500 - 750 kg

Praktisk og
bremset

• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Forsterket
lyspanel
• Avtagbar
forluke
• Tipp

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PL 0820T

PL 1020T

Totalvekt

800 kg

1000 kg

Nyttelast

540 kg

740 kg

Kassemål

200 x 127 x 35

200 x 127 x 35

Hjul dim.

155R 13C

155R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard

800 - 1000 kg
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• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Forsterket
lyspanel
• Tipp
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• Avtagbar
forluke
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

750 kg

Nyttelast

540 kg

Kassemål

239 x 127 x 25

Hjul dim.

155R 13

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Forhøyningskarm
33 cm

Standard
• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Forsterket
lyspanel
• Tipp
• Nesehjul

Nettingkarm
70 cm

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• Avtagbar
forluke
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester
750 kg

Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Ubremset med
god lengde

PL 0725T
Totalvekt

Tilbehør

Nesehjul

Vognkortholder

Motorsykkelstativ

Låsehanske

Våre nesehjul leveres med kraftige
klammer.

Våre vognkortholdere monteres
enkelt på hengeren.

Kan enkelt monteres på alle hengere. Tilpasses
enkelt fra de minste til de største hjul i diameter.
Leveres med låsebolt.		

Med låsehanske sikrer du hengeren
mot tyveri.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Vår desidert
bestselgende henger!

PL 1025T

PL 1325T

Totalvekt

1000 kg

1300 kg

Nyttelast

690 kg

990 kg

Kassemål

247 x 145 x 33

247 x 145 x 33

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard
• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Forsterket
lyspanel
• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Skvettlapp

Fordeler
• Helsveist
• 14’’ hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• Avtagbar
forluke
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Finn din
forhandler!

1000 - 1300 kg
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PL 2025B

1400 kg

2000 kg

Nyttelast

985 kg

1580 kg

Kassemål

247 x 145 x 33

247 x 145 x 33

Hjul dim.

155R 13C

155R 13C

Praktisk
boggihenger

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard
• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Forsterket
lyspanel
• Tipp
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• Avtagbar
for/bakluke
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester
1400 - 2000kg

Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

PL 1425B
Totalvekt

Tilbehør

Stroppekasse med stropper

Kraftig nesehjul

Skrutipp

Reservedeler til varehengere

Stroppekasse monteres enkelt på draget.
Våre stropper er godkjente. Stropper
er egen vare.

Våre store nesehjul er meget kraftige
og kan monteres på alle våre hengere.

Skrutipp forenkler av,- og påkjøring.

Våre forhandlere har det du trenger av
reservedeler til din BK Henger.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Nedfellbare
karmer

PHN 1025T

PHN 1225T

Totalvekt

1000 kg

1250 kg

Nyttelast

670 kg

920 kg

Kassemål

247 x 145 x 33

247 x 145 x 33

Hjul dim.

165R 13C

165R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard

1000 - 1250 kg

Nedfellbare
karmer

• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Avtagbar
forluke

• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PHN 1425B

PHN 2025B

Totalvekt

1400 kg

2000 kg

Nyttelast

995 kg

1595 kg

Kassemål

247 x 145 x 33

247 x 145 x 33

Hjul dim.

155R 13

155R 13

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)

Glassfibertopp
60 cm

Forhøyningskarm
33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm

Standard

1400 - 2000 kg
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• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Avtagbar
forluke

• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Varehengere til hus og hage / 2-2,5m
13
Hengeren for de kvalitetsbevisste

Tilleggsutstyr
Varehengere 2 - 2,5m
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Nettingkarmer

Våre forhøyningskarmer er 33cm høye,
forsterket og helsveist.

Våre nettingkarmer er 70cm høye. Alle karmene kan
tas av enkeltvis og de låses med karmlåser øverst i hvert
hjørne. Dette gjør at det er enkelt å ta karmene av og
på. Nettingkarmer er praktisk til frakting av f.eks ved/
avfall.

Glassfibertopp

Lav presenning

Høy presenning

Toppene til våre 2 og 2,5m hengere er 60cm høye, blir
støpt i former med armert polyester . Deretter blir de
montert på en stålramme som gjør at de blir meget
sterke. Farge hvit.

Våre lave presenninger er laget for varehengere med
og uten forhøyningskarmer. De er formsydd med
forsterkede hjørner. Vi anbefaler presenningsbøyler
under presenningene.

Våre høye presenninger er laget for varehengere med
påmonterte nettingkarmer. De blir formsydd med
forsterkede hjørner og bak blir den laget slik at den
enkelt kan løftes opp for av- på lasting. Vi anbefaler
presenningsbøyler under presenningene.

Forhøyningskarmer

Hengeren for de kvalitetsbevisste

Tilleggsutstyr til varehengere / 2 - 2,5 m

Alt du trenger
til din varehenger!
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Varehengere / 3 - 5,2m
Laget for de mer krevende jobbene
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Tilhengerrammen som er laget
for å brukes

Mange surrefester

Vi produserer rammene av kraftige firkantstålrør som
er sveiset sammen til en hel tilhengerramme. Deretter
varmgalvaniserer vi rammen før den blir komplettert
med plywood og lys. Dette gjør rammen meget stiv og
gir utmerkete kjøreegenskaper.

Surrefester er veldig viktig for god sikring av lasten.
Vi i BK Hengeren har høyt fokus på sikkerhet og
har mange surrefester. Surrefestenes totale lastekapasitet er langt over det som kreves i henhold til
hengeres totalvekt.

Helsveiste og kraftige karmer
Karmen er helsveist av firkantstål,
varmgalvanisert, så belagt med profilerte
galvaniserte plater.

Standard med skrutipp
Alle våre 3m hengere og lengre
leveres standard med skrutipp.
Dette gjør det enkelt ved av- på
lasting. Gjelder ikke PHN hengere.

Bremser og hjul av tysk kvalitet

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Robust og funksjonell
tilhenger til krevende jobber

Tilleggsutstyr:

Våre bremsesystemer og akslinger er av beste kvalitet.
Hjulene vi bruker er 13 tommer og større, dette for å
gi hengeren enda bedre kjøreegenskaper.

Veldig kraftig drag
Draget er laget av firkant stål, helsveist og varmgalvanisert.
Ved å bruke denne produksjonsmetoden blir draget veldig
sterkt. I tillegg til dette er noen av modellene forsterket
med dobbel dragstang.

•
•
•
•
•
•
•

Forsterkede forh. karmer
Nettingkarmer
Glassfibertopp
Presenning
Skrutipp
Presenning til nettingkarm
Presenningsbøyler

Se mer på side 32-35

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Romslig og
ubremset

PL 0730T
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

473 kg

Kassemål

300 x 145 x 25

Hjul dim.

155R 13

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm

Standard

750 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Romslig og
bremset

Fordeler

• Skrutipp
• Forsterket
• Nesehjul
lyspanel
• Avtagbar forluke • Forsterkede
• Skvettlapp
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PL 0830T

PL 1030T

Totalvekt

800 kg

1000 kg

Nyttelast

480 kg

680 kg

Kassemål

300 x 145 x 25

300 x 145 x 25

Hjul dim.

155R 13C

155R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm

Standard

800 - 1000 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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Fordeler

• Skrutipp
• Forsterket
• Nesehjul
lyspanel
• Brems
• Forsterkede
• Avtagbar forluke
sidekarmer og
• Skvettlapp
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1300 kg

Nyttelast

970 kg

Kassemål

300 x 145 x 25

Hjul dim.

195R 14

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm

Standard

Fordeler

• Forsterket
• Skrutipp
lyspanel
• Nesehjul
• Forsterkede
• Brems
• Avtagbar forluke
sidekarmer og
• Skvettlapp
luker
• Helsveist
• 14’’ hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefster

PHN 1032

PHN 1332

Totalvekt

1000 kg

1300 kg

Nyttelast

530 kg

830 kg

Kassemål

320 x 165 x 40

320 x 165 x 40

Hjul dim.

165R 13C

165R 13C

1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Kraftig henger med
nedfellbare høye karmer

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Romslig og
bremset henger

PL 1330T
Totalvekt

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm

Standard

Fordeler

• Nesehjul
• Forsterket
• Brems
lyspanel
• Avtagbar forluke • Høye
• Skvettlapp
forsterkede
sidekarmer
og luker
• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av

• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1000 - 1300 kg

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Kraftig boggihenger med
nedfellbare høye karmer

PHN 2032B

PHN 2732B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1470 kg

2170 kg

Kassemål

320 x 165 x 40

320 x 165 x 40

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm

Standard

2000 - 2700 kg

Vår lengste
ubremset

Fordeler

• Nesehjul
• Forsterket
• Brems
lyspanel
• Avtagbar forluke • Høye
• Skvettlapp
forsterkede
sidekarmer
og luker
• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av

• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Innvendig og
utvendige
surrefester
• God stabilitet

PL 0734T
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

428 kg

Kassemål

345 x 164 x 27

Hjul dim.

155R 13

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard
750 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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Fordeler

• Forhøyet
• Forsterket
bakluke
lyspanel
• Skrutipp
• Forsterkede
• Nesehjul
sidekarmer og
• Avtagbar forluke
luker
• Skvettlapp
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Vognkortholder

Motorsykkelstativ

Stroppekasse
med stropper
Kjelkestativ

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Ekstrautstyr

Skrutipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste

21

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Storselgeren
med brems og god lengde

PL 0834T

PL 1234T

Totalvekt

800 kg

1250 kg

Nyttelast

428 kg

878 kg

Kassemål

345 x 164 x 27

345 x 164 x 27

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

800 - 1250 kg

• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Kan leveres med hydraulisk tipp

Bremset
boggihenger

PL 1634B

PL 2034B

Totalvekt

1600 kg

2000 kg

Nyttelast

1141 kg

1541 kg

Kassemål

345 x 164 x 27

345 x 164 x 27

Hjul dim.

155R 13C

155R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

1600 - 2000 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PL 1336-1T

1000 kg

1300 kg

Nyttelast

650 kg

950 kg

Kassemål

360 x 145 x 27

360 x 145 x 27

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Bremset henger
med god lengde

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1000 - 1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

PL 2036-1B

PL 2736-1B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1550 kg

2180 kg

Kassemål

360 x 145 x 27

360 x 145 x 27

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Bremset boggihenger
med god lengde

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

PL 1036-1T
Totalvekt

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Bremset henger med
god lengde og bredde

PL 1036-2T

PL 1336-2T

Totalvekt

1000 kg

1300 kg

Nyttelast

600 kg

900 kg

Kassemål

360 x 185 x 27

360 x 185 x 27

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

Bestselgeren til
scooter og ATV

• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Skjermavstivere
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Finn din
forhandler!

1000 - 1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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1500 kg

Nyttelast

1100 kg

Kassemål

360 x 185 x 27

Hjul dim.

185R 14C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Skjermavstivere
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1500 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Tilbehør

Glideskinner

Hydraulisk tipp

Stort nesehjul

Verktøykasse

For at garantien skal gjelde på plywoodplata må
det ettermonteres glideskinner. Styreskinnene
på scooteren er belagt med koromant stål som
skader plywooden. 			

Våre hydrauliske tipper forenkler
tipping av henger.

Våre store nesehjul er meget kraftige
og kan monteres på alle våre hengere.

Monteres enkelt på draget.

Hengeren for de kvalitetsbevisste

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Bremset henger med
god lengde og bredde

PL 1536-2T
Totalvekt
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Bremset boggihenger med
god lengde og bredde

PL 2036-2B

PL 2736-2B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1480 kg

2110 kg

Kassemål

360 x 185 x 27

360 x 185 x 27

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor kraftig bremset henger 		
med nedfellbare karmer

• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Skjermavstivere
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PHN 1338T
Totalvekt

1300 kg

Nyttelast

703 kg

Kassemål

380 x 210 x 40

Hjul dim.

165R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm

Standard

1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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Fordeler

• Skrutipp
• Forsterket
• Nesehjul
lyspanel
• Brems
• Høye
• Avtagbar forluke
forsterkede
• Skvettlapp
sidekarmer
og luker
• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av

• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Flere hjulartenativer
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PHN 2738B

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1320 kg

2020 kg

Kassemål

380 x 210 x 40

380 x 210 x 40

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Stor kraftig bremset boggihenger
med nedfellbare karmer

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 120 cm
Med bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm

Standard

Fordeler

• Skrutipp
• Forsterket
• Nesehjul
lyspanel
• Brems
• Forsterkede
• Avtagbar forluke
sidekarmer
• Skvettlapp
og luker
• Karmer og
hjørnestolper
kan taes av
• Helsveist

• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Flere hjulartenativer
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PL 1341T

PL 1541T

Totalvekt

1300 kg

1500 kg

Nyttelast

815 kg

1015 kg

Kassemål

416 x 220 x 27

416 x 220 x 27

Hjul dim.

165R 13C

195/50R 13C

2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor, bred og kraftig bremset henger
med god lengde

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

PHN 2038B
Totalvekt

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Hjulbuer
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1300 - 1500 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Stor, bred og kraftig bremset henger
med god lengde

PH 1341T
Totalvekt

1300 kg

Nyttelast

815 kg

Kassemål

416 x 220 x 27

Hjul dim.

195/50R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

Standard

1300 kg

• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor, bred og kraftig bremset
boggihenger med god lengde

PH 2041B

PH 2741B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1428 kg

2128 kg

Kassemål

416 x 220 x 27

416 x 220 x 27

Hjul dim.

195/50R 13C

195/50R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

Standard

2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp
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• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Innvendig og
utvendige
surrefester

PL 1344T

1300 kg

1300 kg

Nyttelast

845 kg

815 kg

Kassemål

440 x 195 x 25

440 x 195 x 25

Hjul dim.

165R 13C

165R 13C

Stor, ekstra lang
bremset henger

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 130 cm
Med bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 155cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Stålskjermer
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

PLI 1344T har innebygde skjermer. (Inliner)

PL 2044B

PL 2744B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1430 kg

2130 kg

Kassemål

440 x 195 x 25

440 x 195 x 25

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Stor ekstra lang bremset
boggihenger

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

PLI 1344T
Totalvekt

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 130 cm
Med bakdør

Forhøynings- Nettingkarm
karm 33 cm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 155cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
sidekarmer og
luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Stålskjermer
• Innvendig og
utvendige
surrefester

2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

1500 kg

Nyttelast

842 kg

Kassemål

520 x 205 x 17

Hjul dim.

185R 14C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 155 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 172cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
lave sidekarmer
og luker
• Helsveist
• Store hjul

• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Stålskjermer
• Innvendig og
utvendige
surrefester

1500 kg

Kan brukes til biltransport.
Kan leveres med hydraulisk tipp

PL 2052B

PL 2752B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1255 kg

1950 kg

Kassemål

520 x 205 x 17

520 x 205 x 17

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Vår største standard
boggihenger

Varehengere til mer krevende jobber / 3 - 5,2m

Vår største standard
varehenger

PL 1552T
Totalvekt

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Glassfibertopp 155 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 172cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems
• Avtagbar forluke
• Skvettlapp

Fordeler
• Forsterket
lyspanel
• Forsterkede
lave sidekarmer
og luker
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys

• God stabilitet
• Stålskjermer
• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Forsterket
kjørebane
under plywood.

2000 - 2700 kg

Kan brukes til biltransport.
Kan leveres med hydraulisk tipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Tilleggsutstyr
Varehengere / 3 - 5,2m
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Tilleggsutstyr til varehengere / 3 - 5,2m

Alt du trenger
til din varehenger!

Nettingkarmer

Våre forhøyningskarmer er 33cm høye,
er forsterket og helsveist.

Våre nettingkarmer er 70cm høye. Alle karmene kan
tas av enkeltvis og de låses med karmlåser øverst i hvert
hjørne. Dette gjør at det er enkelt å ta karmene av og
på. Nettingkarmer er praktisk til frakting av f.eks ved/
avfall.

Lav presenning

Høy presenning

Våre lave presenninger er laget for varehengere med
og uten forhøyningskarmer. De er formsydd med
forsterkede hjørner. Vi anbefaler presenningsbøyler
under presenningene.

Våre høye presenninger er laget for varehengere med
påmonterte nettingkarmer. De blir formsydd med
forsterkede hjørner og bak blir den laget slik at den
enkelt kan løftes opp for av- på lasting. Vi anbefaler
presenningsbøyler under presenningene.

Forhøyningskarmer

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Tilleggsutstyr til varehengere / 3 - 5,2m
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Aerodynamisk glassfibertopp
uten dør
Toppene er 120cm høye, blir støpt i former med armert polyester.
Deretter blir de montert på stålramme som gjør at de blir meget
sterke. Leveres til alle varengere med lengde 3m, 3,20, 3,45m og
3,60m. Farge hvit.
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Topp uten luke i lukket posisjon

Topp uten luke i åpen posisjon

• Fin til frakting/oppbevaring av varer
• Kan brukes som garasje til f.eks. snøscooter m.m
• Rimelig pris

• Enklere av/på lasting
• Lettere tilgang til sikring av last
• God oversikt over last

www.bkhengeren.no

!

Finn din
forhandler

Toppene leveres i høyder 120cm, 130cm, 150cm og 155cm. De blir støpt i former med armert polyester.
Deretter blir de montert på stålramme som gjør at de blir meget sterke.
• Høyde 120cm leveres til hengere med lengde 3m, 3,20m, 3,45m,3,60m og 3,80m. Farge hvit.
• Høyde 130cm leveres til varehengere med lengde 4,40m. Farge hvit.
• Høyde 150cm leveres til varehengere med lengde 4,16m. Farge sort.
• Høyde 155cm leveres til varehengere med lengde 5,20m. Farge sort eller hvit.

Topp med luke i lukket posisjon
• Fin til frakting/oppbevaring av varer
• Kan brukes som garasje til f.eks. snøscooter m.m

Topp med luke, luke i åpen posisjon
• God oversikt over last
• Unngår at vind tar tak i toppen

!

Aerodynam
isk
oppbygging
minsker drivs
toff
forbruket

Tilleggsutstyr til varehengere / 3 - 5,2m

Aerodynamisk glassfibertopp
med dør

Topp med luke, topp i åpen posisjon
• Slipper å åpne hele toppen
• Gir lett tilgang til last stående
• Lett tilgang til sikring av last

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Elektrisk tipp

Strøluke

Treveis tipphengere
Hengeren for entreprenøren
og næringslivet
Topp åpning av bakluke

36
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PHN 3532TT

2700 kg

3500 kg

Nyttelast

ca. 1776kg*

ca. 2435 kg*

Kassemål

320 x 165 x 40

320 x 165 x 40

Hjul dim.

165R 13C8

185R 14C

Standard
• Strøluke
• El-pumpe
med nødpumpe
• 3-veis tipp
• Brems
• Nesehjul
• Hovedstrømsbryter
• Stålbunn

Fordeler
• El-tipp og
manuell
• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterket
tipp/luke
• Forsterket
forluke
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Stålskjermer

• Avtagbare tykke
stålkarmer
• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Forsterket drag
og lyspanel
• Kan leveres
med lader
• Kan leveres med
trådløs
fjernkontroll
• Kan leveres med
baklykt beskyttete

Totalvekt

750 kg

Nyttelast

ca 513 kg*

Lengde x bredde

390 x 170

Hjul dim.

155R 13

PL 1339STI

PL 2039STI

1300 kg

2000 kg

Nyttelast

ca 1020 kg*

ca 1660 kg*

Lengde x bredde

390 x 170

390 x 170

Hjul dim.

195R 14

155R 13C

* Brems er kun
standard på PL
1339S og PL2039S

Egnet for proff stillaser.
Passer stillas a 10 seksjoner.

750 kg

Totalvekt

Standard

2700 - 3500 kg

Stillashenger

PL 0739STI

• Nesehjul
• Skiltstativ
• Brems*

Hengere for de som trenger
full tipp, 3 veier.

Treveis tipphengere & Stillashengere

PHN 2732TT
Totalvekt

Fordeler
• Helsveist
• Bøyelige
• Lavbygd
markeringslys
• Kraftige skjermer • Kraftige
• Store hjul
surrefester
• God stabilitet
1300-2000 kg

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Spesialhengere
De perfekte hengerne for næring

38
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PL 2060S-1B

1300 kg

2000 kg

Nyttelast

710 kg

1310 kg

Kassemål

600 x 145 x 25

600 x 145 x 25

Hjul dim.

195R 14

195R 14

PL 1560S-2T

PL 2060S-2B

Totalvekt

1500 kg

2000 kg

Nyttelast

860 kg

1260 kg

Kassemål

600x165x25

600x165x25

Hjul dim.

185R 14C

195R 14

Standard

Fordeler

• Skrutipp
• Bøyelige
• Brems
markeringslys
• Kraftig nesehjul • Innvendig og
• Høy bakluke
utvendige
surrefester
• God stabilitet
• Forsterket
lyspanel

1300 - 2000 kg

PL 1560S-2T

Spesialhengere

PL 1360S-1T
Totalvekt

1500 - 2000 kg

• Kan leveres med
hydraulisk tipp
• Helsveist
• Forsterkede
sidekarmer
• Forsterkede
for/bakluke

PHN 3555TTA

PHN 3545TTA PHN 3555TTA
Totalvekt

1900 - 3500 kg

1900 - 3500 kg

Nyttelast

1325 - 2820 kg

1155 - 2650 kg

Kassemål

450 x 215 x 40

550 x 215 x 40

Hjul dim.

13’’/14’’

13’’/14’’

Toakslet
1900 - 3500 kg

PHN 3565TTA PHN 3575TTA
Totalvekt

2700 - 3500 kg

2700 - 3500 kg

Nyttelast

2440 - 2450 kg

2270 - 2280 kg

Kassemål

650 x 247 x 40

750 x 247 x 40

Hjul dim.

13’’/14’’

13’’/14’’

Standard

Fordeler

• Brems
• Helsveist
• Kraftig nesehjul • Flere hjul• Aluminiumsartenativer
karmer
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Avtagbare
hjørne og
sidestolper

• Avtagbare
karmer
• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Aluminiumskarmer
• Forsterket lyspanel
• Kan leveres med
hydraulisk tipp

Treakslet
2700 - 3500 kg

PHN 3575TTA
Kan leveres med hydraulisk tipp
Vi kan lage hengere på mål ved bestilling av minimum 5 hengere. Ta kontakt med fabrikken.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Varselhengere
Hengere for opplysning
(skilting) langs vei
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750 kg

Nyttelast

555 kg

Kassemål

200 x 127 x 35

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Kraftig 105Ah
batteri med
4 amp lader
• 60mm rør for
enkel skiltbytte
• Nedfellbar
skiltramme
• Tipp
• Nesehjul
• Varsellys
• 1stk skilt
• Støtteben bak

750 kg

Varselvogn
ubremset

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet

• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Innebygd baklys
• Kan brukes som
vanlig henger

Varselhengere

PL 0720 SK
Totalvekt

Tilleggsutstyr: 20 amp lader (rask lading),
skiltholder, flere skilt, aluminiums kasse, skiltrør
holder og lagringsrom.

PL 1325 SK
Totalvekt

1300 kg

Nyttelast

842 kg

Kassemål

247 x 145 x 33

Hjul dim.

195R 14

Standard
• Kraftig 105Ah
batteri med
4 amp lader
• 60mm rør for
enkel skiltbytte
• Nedfellbar
skiltramme
• Tipp
• Nesehjul
• Varsellys
• 1stk skilt
• Støtteben bak

1300 kg

Varselvogn
bremset

Fordeler
• Helsveist
• 14’’hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet

• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Innebygd baklys
• Kan brukes som
vanlig henger

Tilleggsutstyr: 20 amp lader (rask lading),
skiltholder, flere skilt, aluminiums kasse, skiltrør
holder og lagringsrom.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Biltransportere
Med hydraulisk tipp
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PL 2550B

2000 kg

2500 kg

Nyttelast

1240 kg

1737 kg

Kassemål

492 x 194 x 22

492 x 194 x 22

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Standard
• Hydraulisk tipp
• Kraftig nesehjul
• Brems
• Vinsj
• Helsveiste
skjermavstivere

Biltransportere

PL 2050B
Totalvekt

Kraftig
biltransporter

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• God stabilitet
• Surrefester
• Kan leveres med
hel bunn
• Nedfellbart
skiltpanel

2000 - 2500 kg

Nettingbunn i midten er ikke standard

Vår største standard
kombihenger / biltransporter

PL 2752B
Totalvekt

2700 kg

Nyttelast

1950 kg

Kassemål

520 x 205 x 17

Hjul dim.

165R 13C

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 32 - 35)

Sort eller hvit glassfibertopp 155 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 172 cm

Standard
• Forhøyet
bakluke
• Skrutipp
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• God stabilitet
• Forsterket
kjørebane
under plywood.

• Stålskjermer
• Innvendig og
utvendige
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Forsterkede lave
sidekarmer og
luker

2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Maskinhengere
Hengere for lifter, minigravere
og større maskiner.
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2700 kg

Nyttelast

2200 kg

Kassemål

250 x 145 x 21

Hjul dim.

195/50R 13C

Standard
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems
• Hydraulisk hev
og senk

Maskinhengere

PL 2725BHS
Totalvekt

Hev &
senk!

PL 2725BHS
Med hev & senk

2700 kg

Fordeler
• Helsveist
• Forsterket drag
• Store hjul
og lyspanel
• Bøyelige
• Oppkjøringsrampe
markeringslys
og bunn kan
• Stålskjermer
leveres med
• Helsveiste
påmontert
skjermbeskyttere aluminiumsdørk
• Kraftige
• God stabilitet
surrefester

PL 2725B
Uten hev & senk
PL 2725B
Totalvekt

2700 kg

Nyttelast

2200 kg

Kassemål

250 x 145 x 21

Hjul dim.

195R 14

Standard
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems

2700 kg

Fordeler
• Kraftig
oppkjøringsrampe med
støtteben gir
lav og enkel
påkjøring
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer

• Helsveiste
skjermbeskyttere
• God stabilitet
• Kraftige
surrefester
• Forsterket drag
og lyspanel
• Oppkjøringsrampe
og bunn kan
leveres med
påmontert
aluminiumsdørk

PL 3538B
Totalvekt

3500 kg

Nyttelast

2740 kg

Kassemål

376 x 190 x 14

Hjul dim.

185R 14C

Standard
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems

Maskinhengeren for deg
med store behov
3500 kg

Fordeler
• Helsveist
• Kraftige
• Store hjul
surrefester
• Bøyelige
• Forsterket drag
markeringslys
og lyspanel
• Stålskjermer
• Kraftige
• Helsveiste
oppkjøringsskjermbeskyttere skinner med
• God stabilitet
støtteben

Kan sideskyves inn og ut

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Skaphengere
Perfekt for næringsliv og private
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Skaphengere

Leveres i 250, 360 og 380cm lengder
i vektklasser fra 1300 til 2700kg.
Dryppeskinne

Helsveist og
varmgalvanisert

Framdør og vingedør

Rammen, frontvegg, bakvegg og
drag er helsveist og varmgalvanisert.
Dette gjør at hengeren blir stabil
og får en lang levetid.

Surrefester
Leveres med nedfellbare
innvendige surrefester.

Kraftige stålskjermer
Tilleggsutstyr:
Containerdører/
Oppkjøringsrampe
Med kraftige dørholdere
og kraftig låsbar døråpner.
Kan leveres med oppkjøringsrampe.

Isoleringseffekt

Støtteben

Vegger og tak er laget av sandwich plater som gir en isoleringseffekt, lengde 250cm leveres i
vannfast finer.

Støtteben, gjør at hengeren blir
stabil ved bruk på oppholdssteder.

• Vingedør
• Oppkjøringsrampe
• Dør på siden og i front
• Innvendige hyller, kan slås opp
• Innvendig lys 12V
• Innvendig lys og kontakt 230V
• Utvendig strøminntak 230V
• Campingvognstøtter (kan reguleres opp/ned)
• Lufteventil
• Foliering
• Takstativ
• Stroppeskinner
Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Skaphengere

ADR
Utstyrspakke
ADR pakke inneholder:
Varselskilt ferdig montert på henger.
Skiltholder ferdig montert.
Brannslukkingsapparat montert i alu kasse.
Bag med nødvendig ustyr for EXII
Skaphengeren leveres ferdig godkjent som ADR EXII.
Kan leveres til følgende modeller:
PLC 1325, PLC 2025B og PLC 2725B.

PLC 2025B med ADR-utstyrspakke

PLC 1325
Totalvekt

1300 kg

Nyttelast

820 kg

Kassemål

244 x 142 x 165

Hjul dim.

195R 14

Standard
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet

Helsveist ramme
foran og bak!

Skaphenger enakslet
med lengde 2,50m

1300 kg

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Håndtak i front,
for enkel flytting

• Innvendige
nedfellbare
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne

Kan leveres med ADR utstyrspakke!
Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53
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PLC 2725B

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1440 kg

2130 kg

Kassemål

244 x 142 x 165

244 x 142 x 165

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Standard
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet

Helsveist ramme
foran og bak!

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Håndtak i front,
for enkel flytting

• Innvendige
nedfellbare
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne

Kan leveres med ADR utstyrspakke!

2000 - 2700 kg

Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53

PLC 1336

PLC 1536

Totalvekt

1300 kg

1500 kg

Nyttelast

653 kg

846 kg

Kassemål

358 x 165 x 184

358 x 165 x 184

Hjul dim.

185R 14C

185R 14C

Standard
• Isolert
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems

Skaphengere

PLC 2025B
Totalvekt

Skaphenger boggi
med lengde 2,50m

t!

Isoler

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Isolerende tak
og vegger

• Innvendige
nedfellbare
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne
• Håndtak i front,
for enkel flytting

Leveres standard med
containerdører.
Kan leveres med
stroppeskinner

1300 - 1500 kg

Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53

Isolert skaphenger, enakslet
med lengde 3,60m
Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Skaphengere

Helsveist ramme
foran og bak!

PLC 2036B

PLC 2736B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1256 kg

1945 kg

Kassemål

358 x 165 x 184

358 x 165 x 184

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Standard
• Isolert
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems

t!

Isoler

Isolert skaphenger, boggi
med lengde 3,60m

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Isolerende tak
og vegger

• Innvendige
nedfellbare
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne
• Håndtak i front,
for enkel flytting

Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53
2000 - 2700 kg

PLC 1538
Totalvekt

1500 kg

Nyttelast

807 kg

Kassemål

378 x 184 x 200

Hjul dim.

185R 14C

Standard

t!
Isoler

Leveres standard
med containerdører

• Isolert
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Isolerende tak
og vegger

Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53
1500 kg

Enakslet
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• Innvendige
nedfellbare
surrefester
• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne
• Håndtak i front,
for enkel flytting

PLC 2738B

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1217 kg

1906 kg

Kassemål

378 x 184 x 200

378 x 184 x 200

Hjul dim.

185R 14C

185R 14C

Standard
• Isolert
• Støtteben
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
ramme foran
på skapet
• Helsveist
ramme bak
på skapet

Skaphengere

PLC 2038B
Totalvekt

Helsveist ramme
foran og bak!

Fordeler
• Helsveist
ramme
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Stålskjermer
• God stabilitet
• Innvendige
nedfellbare
surrefester

• Forsterket lyspanel
• Dørholdere
• Containerdører
• Dryppeskinne
• Isolerende
tak og vegger
• Håndtak i front,
for enkel flytting

t!

Isoler

Leveres standard
med containerdører

Les mer om tilleggsutstyr på side 52 og 53
2000 - 2700 kg

Ekstrautstyr

Låsehanske

Kraftig nesehjul

Vognkortholder

Reservedeler skaphenger

Med låsehanske sikrer du hengeren
mot tyveri.

Våre store nesehjul er meget kraftige
og kan monteres på alle våre hengere.

Våre vognkortholdere monteres
enkelt på hengeren.

Våre forhandlere har det du trenger
av reservedeler til din BK Henger.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Skaphengere

Tilleggsutstyr

1

Skaphengere
2

3

5
4
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7

9

Skaphengere

6

10

8

10
11

11

12

14

13

15

15

16

1 Foliering

9 220V Innstikk

2 ADR Pakke, EXII. Kun 2,5m.

10

220V Innvendig lys

3 Sidedør

11

Stroppeskinner og stropper

4 Rampe

12

Lufteventil

5 Front og/eller vingedør

13

Takstativ

6 Sammenleggbar hylle

14

Kulekobling med stabilisator

7 12V LED lys

15

Overgangsplater

8 Kroker

16

Støttelabber, justerbare
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Vannscooter- og
katamaranhengere
Skreddersydd for katamaran
og vannscootere.
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Vinsjetårn
Vinsjetårnet kan justeres i høyden
og i lengderetning. Leveres med
doble baugstøtter og kraftig vinsj
med bånd.

Slisser
Stålskjermer
Stålskjermene tåler 200kg, og kan benyttes
til å stå på hvis det er nødvendig.

Slissene er belagt med plastbelegg, og kan både side
flyttes og justeres i høyden samt at de kan monteres
med stigning. Leveres med 4stk ruller bak.

Vannscooter- og katamaranhengere

Robuste vannscooterhengere,
leveres i 4 varianter

Ramme
Rammen er helsveist og
varmgalvanisert. Leveres
med surrefester.

Rullesett
Vugge
Våre TR modeller leveres med selvjusterende vugge
og kjølrull på dragstang (ikke slisser). Vuggen er den
samme som er på P 0714/16/18T hengerne.

Rullesett kan monteres for å gjøre av- og
opptaking enklere. Settet består av 12
ruller og er godt egnet for bl.a Pioner
og Riverbåter.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Vannscooter- og katamaranhengere

Ubremset vannscooterhenger
med slisser

PS 0712
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

595 kg

Lengde x bredde

436 x 210 12’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Slisser
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Høytmonterte
lys
• Dobbel baug
støtte for god
støtte

750 kg

Ubremset vannscooterhenger
med ruller

PS 0712TR
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

595 kg

Lengde x bredde

436 x 210 12’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Dobbel baugstøtte for god
støtte
• Tipp
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Selvjusterende
vugge
• Høytmonterte
lys
750 kg
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Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys
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Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys

800 kg

Nyttelast

592 kg

Lengde x bredde

436 x 210 12’’

Hjul dim.

155R 13C

Standard
• Dobbel baugstøtte for god
støtte
• Slisser
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Høytmonterte
lys
• Nesehjul
• Brems

Bremset vannscooterhenger
med slisser

Vannscooter- og katamaranhengere

PS 0812
Totalvekt

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys

800 kg

PS 0812TR
Totalvekt

800 kg

Nyttelast

592 kg

Lengde x bredde

436 x 210 12’’

Hjul dim.

155R 13C

Standard
• Dobbel baugstøtte for god
støtte
• Tipp
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Selvjusterende
vugge
• Høytmonterte
lys
• Nesehjul
• Brems

Bremset vannscooterhenger
med ruller

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys

800 kg
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Vannscooter- og katamaranhengere

P 0716 PIO

Ubremset for
Pioner 15

Totalvekt

750 kg

Nyttelast

579 kg

Lengde x bredde

490 x 210 17’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Høytmonterte
lys
• 24 ruller

750 kg

PM 1219T

Bremset for
Katamaran

Totalvekt

1250 kg

Nyttelast

800 kg

Lengde x bredde

649 x 210 19’’

Hjul dim.

165R 13C

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• 46 ruller for
å lette av/
påkjøring
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Lampeløsning
som vippes ut
til siden
1250 kg
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Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys
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Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys
• Passer Pioner Multi og Bayline

Norsk kvalitet siden 1997
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Båthengere
Sikker frakting av båter.
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Vinsjetårn

Kjølruller og sidehjul
Bremsesystem og akslinger
Bremsesystemet og akslingene er av tysk
kvalitet. Bremsesystemet er laget for lang
levetid og akslingene er bygd for å takle
støt, vibrasjoner og høye belastninger, noe
som er typisk for norske veier.

Alle våre kjølruller leveres med stålkjerne og våre sidehjul er kompakte.
Dette gjør at de er meget slitesterke og
er skånsomme til båten.

Vinsjetårnet kan justeres i
høyden og i lengderetning.
Leveres med baugstøtte og
kraftig vinsj med bånd.

Båthengere

Brukervennlige og
robuste båthengere

Ramme
Alle rammer til våre båthengere er
helsveist og varmgalvanisert. Dette
gjør at hengeren blir stabil og får
en lang levetid.

Lys
Vugge
Vuggene på våre båthengere er 100% selvjusterende med
selvjusterende sidestøtter. Tippvuggen kan også reguleres i
høyden og reguleres fram og tilbake. Gjelder ikke P 0515.

Alle lys på våre båthengere inntil 19’’ er høytmonterte,
det gjør at lysene ikke kommer i kontakt med vannet
ved av- og opptaking av båten. Lysene på båthengere
over 19’’ er avtagbare og sikres med dobbel sikring.
Markeringslysene er bøyelige.
P 0515 har avtakbare lysbraketter.

Hengeren for de kvalitetsbevisste
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Båthengere

P 0515

Vår minste
ubremset

Totalvekt

500 kg

Nyttelast

360 kg

Lengde x bredde

461 x 160 15’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Helsveist
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg

Totalvekt

750 kg

Nyttelast

585 kg

Lengde x bredde

460 x 210 14’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Tipp
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• 100% selvjusterende
tippvugge
• Flere
reguleringsmuligheter
• Høytmonterte
lys
750 kg
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Fordeler
• Kraftig vinsj
med bånd
• Justerbare
sidestøtter

• Kjølruller med
stålkjerne
• Store hjul
• Høydejusterbar
bakre kjølerull

P 0714T

Ubremset

62

500 kg

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Kraftig vinsj
med bånd

• Kjølruller med
stålkjerne
• Kompakte
sideruller
• Doble ruller bak

Båthengere

P 0716T
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

579 kg

Lengde x bredde

490 x 210 17’’

Hjul dim.

155R 13

Standard
• Tipp
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• 100% selvjusterende
tippvugge
• Flere
reguleringsmuligheter
• Høytmonterte
lys

Ubremset
bestselger!

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Kraftig vinsj
med bånd

• Kjølruller med
stålkjerne
• Kompakte
sideruller
• Doble ruller bak

750 kg

Ekstrautstyr

Stroppekasse med stropper

Låsehanske

Vognkortholder

Reservedeler båthengere

Stroppekasse monteres enkelt på draget.
Våre stropper er godkjente. Stropper
er egen vare.

Med låsehanske sikrer du hengeren
mot tyveri.

Våre vognkortholdere monteres
enkelt på hengeren.

Våre forhandlere har det du trenger
av reservedeler til din BK Henger.
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Båthengere

Vår desidert
bestselgende båthenger!

P 0718T

P 0818T

Totalvekt

750 kg

800 kg

Nyttelast

566 kg

586 kg

Lengde x bredde

520 x 210 18’’

543 x 210 18’’

Hjul dim.

155R 13

155R 13C

Standard
• Tipp
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• 100% selvjusterende
tippvugge
• Flere
reguleringsmuligheter
• Høytmonterte
lys
• Nesehjul - 0818T
• Brems - 0818T

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Kraftig vinsj
med bånd

• Kjølruller med
stålkjerne
• Kompakte
sideruller
• Doble ruller bak

750 - 800 kg

Ekstrautstyr
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Reservedeler båthengere

Kraftig nesehjul

Stroppekasse med stropper

Våre forhandlere har det du trenger av
reservedeler til din BK Henger.

Våre store nesehjul er meget kraftige
og kan monteres på alle våre hengere.

Stroppekasse monteres enkelt på draget.
Våre stropper er godkjente. Stropper
er egen vare.
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P 1219T

1100 kg

1250 kg

Nyttelast

820 kg

970 kg

Lengde x bredde

577 x 229 19’’

577 x 229 19’’

Hjul dim.

155R 13C

165R 13C

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Selvjusterende
kompakte
sideruller
• 100% selvjusterende
tippvugge

Bestselgende
bremset båthenger

Båthengere

P 1119T
Totalvekt

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Kraftig vinsj
med bånd
• Kjølruller med
stålkjerne

• Flere reguleringsmuligheter
• Doble ruller bak
• Høytmonterte lys
• Ekstra sett
justerbare
sidestøtter med
260mm kompakte
sideruller

1100 - 1250 kg

Fordeler

Kraftige skjermer

Justeringsmuligheter

Selvjusterende vugge

Tåler 200kg.

100% selvjusterende tippvugge som kan
justeres i høyde- og lengderetning.

Selvjusterende vugge med selvjusterende
sidestøtte og doble ruller bak.

Kraftige surrefester
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Båthengere

Bremset
enakslet

P 1320T
Totalvekt

1350 kg

Nyttelast

1035 kg

Lengde x bredde

645 x 235 20’’

Hjul dim.

195R 14

Standard

1350 kg

Bremset
enakslet

• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Selvjusterende
kompakte
sideruller
• 100% selvjusterende
tippvugge
• Ekstra sett
justbare sidestøtter med
kompakte
sideruller

P 1522T
Totalvekt

1500 kg

Nyttelast

1150 kg

Lengde x bredde

695 x 235 22’’

Hjul dim.

185R 14C

Standard

1500 kg
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Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys
• Avtagbare lys
• Kraftig vinsj med bånd
• Kjølruller med stålkjerne
• Doble ruller bak
• Flere reguleringsmuligheter

• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Selvjusterende
kompakte
sideruller
• 100% selvjusterende
tippvugge
• Ekstra sett
justbare sidestøtter med
kompakte
sideruller

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige markeringslys
• Avtagbare lys
• Kraftig vinsj med bånd
• Kjølruller med stålkjerne
• Doble ruller bak
• Flere reguleringsmuligheter

1800 kg

Nyttelast

1450 kg

Lengde x bredde

642 x 250 21’’

Hjul dim.

185R 14C

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Lang tippvugge
med 16
kompakte ruller

Båthengere

Bremset
enakslet

P 1821T
Totalvekt

Fordeler
• Helsveist
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Avtagbare lys

• Kraftig vinsj
med bånd
• Kjølruller med
stålkjerne
• Passer også godt
båter med
speedsjark skrog

1800 kg

P 2024B

P 2724B

Totalvekt

2000 kg

2700 kg

Nyttelast

1449 kg

2110 kg

Lengde x bredde

721 x 240 24’’

721 x 240 24’’

Hjul dim.

195R 14

195R 14

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
dobbel ramme
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• To stk 100%
tippvugger med
selvjusterende
sidestøtter

Bestselger!
Bremset boggi

Fordeler
• Bøyelige
markeringslys
• Avtagbare lys
• Kraftig vinsj
med bånd

• Kjølruller med
stålkjerne
• Doble ruller bak
• Flere reguleringsmuligheter
• Store hjul

2000 - 2700 kg
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Båthengere

Bremset
boggi

P 2724B XL
Totalvekt

2700 kg

Nyttelast

2085 kg

Lengde x bredde

721 x 240 24’’

Hjul dim.

195R 14

Standard

2700 kg

Bremset
boggi

• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
dobbel ramme
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Lang tippvugge
med 16 stk
kompakte
sideruller

3500 kg
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• Ordinær selv
justerende
tippvugge, i
front
• Flere reguleringsmuligheter
• Store hjul
• Passer også godt
båter med
speedsjark skrog

P 3526B
Totalvekt

3500 kg

Nyttelast

2850 kg

Lengde x bredde

841 x 250 26’’

Hjul dim.

185R 14C

Standard
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Fordeler
• Bøyelige
markeringslys
• Avtagbare lys
• Kraftig vinsj
med bånd
• Kjølruller med
stålkjerne
• Doble ruller
bak

• Tipp
• Nesehjul
• Brems
• Helsveist
dobbel ramme
• Kraftige stålskjermer som
tåler 200kg
• Lang tippvugge
med 16 stk
kompakte
sideruller og
to stk ordinære
selvjusterende
tippvugger
foran

Fordeler
• Store hjul
• Bøyelige
markeringslys
• Avtagbare lys
• Kraftig vinsj
med bånd
• Kjølruller med
stålkjerne

• Kompakte myke
sideruller
• Flere reguleringsmuligheter
• Passer også godt
båter med
speedsjark skrog

Tilleggsutstyr til båthengere

Tilleggsutstyr
Båthengere

Stroppekasse
Stroppekasse kan monteres
på draget på alle båthengere.
Våre stropper er godkjente.
Stropper er egen vare.

Justerbart vinsjetårn

Høytmonterte lys og skvettlapp

Lange sidestøtter
Lange sidestøtter kan monteres på
P 2024/2724B og P 3526B for å frakte
snekke.

Gangbane

Store kompakte sidehjul

Gangbanen er laget i aluminium og kan ettermonteres på
alle båthengere.

P 1821T, P 2724B XL og P 3526B leveres med 305mm store
kompakte sidehjul (bilde til venstre). Alle andre båthengere
leveres med 260mm kompakte sidehjul. (bilde over)
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Opplagshengere
Perfekt for vinterlagring
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Kjølruller og sideruller

Ramme
Sidestøtter
Sidestøttene er doble og leveres
med 260mm kompakte sidehjul.
Kan justeres i høyden og sideveis.

Opplagshengere

Robuste
opplagshengere
Rammen er helsveist og
varmgalvanisert.

Alle våre kjølruller leveres med stålkjerne og våre sideruller er kompakte.
Dette gjør at de er meget slitesterke og
er skånsomme til båten.

Vinsjetårn
Vinsjetårnet er regulerbart og
leveres med vinsj med bånd

Tilleggsutstyr:
• Lange sidestøtter
• Stroppekasse
(kan monteres på draget)
• Låsehanske

Tippvugge
Opplagshengerne leveres med tippvugge.

Hjul
Alle våre opplagshengere
leveres med 13’’ hjul
Lange sidestøtter
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Opplagshengere

Vår minste
opplagshenger 1-akslet

O 800
Totalvekt

800 kg

Nyttelast

668 kg

Lengde x bredde

505 x 204 17’’

Hjul dim.

165R 13

Standard

Fordeler

• Tipp
• Helsveist
• To enkle
• Kjølruller med stålkjerne
sidestøtter, kan • Tippvugge
justeres i høyden
og reguleres
inn og ut
• Kraftig vinsj
med bånd
• 2 stk kompakte
enkle sideruller
800 kg

Opplagshenger
		1-akslet

O 1000
Totalvekt

1000 kg

Nyttelast

818 kg

Lengde x bredde

557 x 204 19’’

Hjul dim.

165R 13

Standard

Fordeler

• Tipp
• Helsveist
• To doble
• Kjølruller med stålkjerne
sidestøtter, kan • Tippvugge
justeres i høyden
og reguleres
inn og ut
• Kraftig vinsj
med bånd
• 2 stk kompakte
doble sideruller

1000 kg
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2000 kg

Nyttelast

1732 kg

Lengde x bredde

583 x 214 22’’

Hjul dim.

165R 13

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• 4 stk doble
sidestøtter, kan
justeres i høyden
og reguleres
inn og ut
• 4 stk kompakte
doble sideruller

Opplagshenger
		2-akslet

Opplagshengere

O 2000
Totalvekt

Fordeler
• Kraftig vinsj med bånd
• Helsveist
• Kjølruller med stålkjerne
• Tippvugge
• Kan leveres med høye sidestøtter
til snekke

2000 kg

O 3500
Totalvekt

3500 kg

Nyttelast

3100 kg

Lengde x bredde

650 x 214 24’’

Hjul dim.

165R 13C

Standard
• Tipp
• Nesehjul
• 6 stk doble
sidestøtter, kan
justeres i høyden
og reguleres
inn og ut
• 6 stk kompakte
doble sideruller

Vår største
opplagshenger 3-akslet

Fordeler
• Helsveist
• Kraftig vinsj med bånd
• Tippvugge
• Kjølruller med stålkjerne
• Kan leveres med høye sidestøtter
til snekke

3500 kg
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ATV-hengere
Unik for landbruk, jegere
og skogsarbeidere.
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Totalvekt

750 kg

Nyttelast

575 kg

Lengde x bredde

320 x 122

Hjul dim.

22 x 12-8

Standard
• Tipp
• Tømmerstaker
• Frontgrind
• Vinsjebrakett
• Kulekobling
kan roteres
360 grader
• Aksling kan
forskyves

750 kg

Kombihenger

Bestselger!

ATV Hengere

3 i1

ATV-V

ATV-V

Les mer på side
76-77

Fordeler
• Helsveist kombi- • Avtagbar
henger, vare
bakluke
og tømmer i en • Vippearm
stopper
henger
• Kan registreres, • Uavhengig
vippearm med
40km/t
stubbebeskytter
• Avtagbare
akseltapper
med smøring

Liten og hendig
ATV henger!
ATV-400

ATV-400
Totalvekt

400 kg

Nyttelast

335 kg

Lengde x bredde

240 x 99

Hjul dim.

22 x 12-8

Standard
• Tipp

400 kg

Fordeler
• Avtagbar bakog forluke

• Avtagbare
akseltapper
med smøring

ATV-T
Totalvekt

750 kg

Nyttelast

621 kg

Lengde x bredde

440 x 122

Hjul dim.

22 x 12-8

Standard
• 4 kraftige
tømmerstaker.
Dreibare 360
grader
• Frontgrind

750 kg

Fordeler
• Helsveist
tømmerhenger
• Kulekobling
kan roteres
360 grader
• Aksling kan
forskyves

• Vippearmstoppere
• Uavhengige
vippearmer med
stubbebeskytter
• Avtagbare akseltapper med
smøring

Tømmerhenger
for skogsarbeideren
ATV-T
Tømmerkran og støtteben er ekstrautstyr

Hengeren for de kvalitetsbevisste

75

ATV hengere

3 i1

Kombihenger
Vår ATV-V er en kombihenger; varehenger,
tipphenger og tømmerhenger. Dette er den
unike hengeren for næring, landbruk og jegere.

1

76

2
ATV - Varehenger

ATV - Tipphenger

Hengeren er helsveist.
Kan registreres for kjøring på vei, maks 40km/t.
Det må da monteres på lysutstyr.

Hengeren er utstyrt med tipp noe som gjør den
perfekt til f.eks frakting av ved/grus. Kommer
standard med gassdemper. Hydraulisk tipp kan
monteres som ekstrautstyr.
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3

ATV Hengere

Ekstrautstyr til
ATV Kombi

r

le
Forde

• Tømmerkranen er svingbar og høydejusterbar
• Bommen kan justeres ut

• Vippearm leveres med smørenippel,
stoppere og stubbe-beskyttere.
• Hovedbjelken kan justeres fram og tilbake.
• Akseltappene kan byttes ut og de leveres 		
med smørenippel.
• Justerbar boggiramme.
ler
Forde

r

le
Forde

• Kulekobling kan roteres 360 grader.
• Svivelen er dreibar og leveres med
smørenippel.

• Svingbare sidestag

Tømmerkran og støtteben er ekstrautstyr

• Vippbart støtteben.

ATV - Tømmerhenger
Tømmerhengeren som er enkel i bruk. Unik for
skogsarbeideren. Tømmerhengeren er utstyrt
med kraftige tømmerstaker og frontgrind.

• Hydraulikk

• Lysutstyr

• Elgtrekktårn.
• Vinsjewire på håndvinsj kan
gå igjennom tårn, og wire
fra vinsj på ATV kan tres
over trinse.
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Pulker
Unik komfort for passasjerer.
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Totalvekt

300 kg

Egenvekt

119 kg

LxBxH

290 x 138 x 148

Standard

Fordeler

• Uavhengig
• Flott design
fjæringssystem
• Meget stabil i
• Høydejusterbart
alle hastigheter
drag
• Styreskinner
• Pilkeluke
bak
• To lasterom bak
• Sotede ruter

Hvit

Komfort i høy klasse,med 100%
uavhengig fjæringssystem

Pulker

Pulk Super

• Lufteventil på tak
• Slepekrok
• Takstativ kan
ettermonteres

300 kg

Pulk Snowline
Totalvekt

300 kg

Egenvekt

116 kg

LxBxH

298 x 97 x 143

Standard

Fordeler

Hvit

Komfort
i dyp snø

• Flott design
• Komfort i dyp
• Lufteventil på tak
• Styreskinner
snø
• Slepekrok
bak
• Høydejusterbart
• Takstativ kan
• Gummistoppere
drag
ettermonteres
på alle ski
• Pilkeluke
• To lasterom bak
• Sotede ruter

300 kg
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Pulker

Komfort i høy klasse,med 100%
uavhengig fjæringssystem

Pulk Super
Totalvekt

300 kg

Egenvekt

119 kg

LxBxH

290 x 138 x 148

Standard

Fordeler

• Uavhengig
• Flott design
fjæringssystem
• Meget stabil i
• Høydejusterbart
alle hastigheter
drag
• Styreskinner
• Pilkeluke
bak
• To lasterom bak
• Sotede ruter

Sort

• Lufteventil på tak
• Slepekrok
• Takstativ kan
ettermonteres

300 kg

Komfort
i dyp snø

Pulk Snowline
Totalvekt

300 kg

Egenvekt

116 kg

LxBxH

298 x 97 x 143

Standard

Fordeler

Sort

• Komfort i dyp
• Flott design
• Lufteventil på tak
snø
• Styreskinner
• Slepekrok
• Høydejusterbart
bak
• Takstativ kan
drag
• Gummistoppere
ettermonteres
• Pilkeluke
på alle ski
• To lasterom bak
• Sotede ruter

300 kg
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Pulker

!
t
e
h
Ny

Pulk Dobbel
Totalvekt

420 kg

Egenvekt

120 kg

LxBxH

290 x 138 x 172

Standard
• Uavhengig
fjæringssystem
• Sotede vinduer
• Dør bak
• Høydejustertbart
drag

Fordeler
• 4 seter eller
2 + båre
• Redningspulk
• Meget stabil
• Slepekrok

• Flott design
• Takstativ kan
ettermonteres
• Styreskinner bak
• Alle 4 seter kan
legges ned

420 kg
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Løypeutstyr - Vinter
Gir perfekt løypenett.
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31 kg

Lengde x bredde

74 + drag 100 x 62

Enkel og kraftig
sporlegger

Fordeler
• Helsveist
• Forsterket skjær
• Utskiftbare ski,
skjær og kniver
• Kan legges på
slodd
• Kan trekkes
med slodd

• Svingbart drag
• Justerbart
styrejern
• Lodd kan
monteres 2 stk
a 14 kg

Lodd (2 x14 kg) er ekstrautstyr

Løypeutstyr - vinter

BK Sporlegger
Egenvekt

Kan
fast
låses d!
d
o
l
s
på

31 kg

Ski på sporlegger

BK Slodd
Egenvekt

102 kg

Lengde x bredde

220 + drag 140 x 160

Fordeler
• Vendbare og
utbyttbare skjær
• Justerbare
styrejern
• Vendbart drag
for lagring

Slodden du
bare må ha

• 4 uavhengig
justeringsmuligheter
i høyden
• Glattebrett

102 kg

Vendbare og utskiftbare skjær
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Kjelker
Perfekt til frakting av utstyr og proviant.

Alukasser er ekstrautstyr

84

www.bkhengeren.no

58 kg

Nyttelast

242 kg

Lengde x bredde

260 x 87

Kjelker

SC 80
Egenvekt

Vår smaleste
kjelke

Fordeler
• Høydejusterbart drag
• Fjærbelastet drag for myk kjøring
• Slepefeste
• Kraftige dempere og glideskinner
gir god stabilitet
• Smørenipler på bena

300 kg

Skibeskytter reduserer
motstand og beskytter ski

Kjelkestativ kan monteres
på alle varehengere

Forhøyningskarm og presenning er ekstrautstyr

SC 95 EXTREME
Egenvekt

62 kg

Nyttelast

288 kg

Lengde x bredde

260 x 102

Vår bredeste
kjelke

Fordeler
• Høydejusterbart drag
• Fjærbelastet drag for myk kjøring
• Slepefeste
• Kraftige dempere og glideskinner
gir god stabilitet
• Smørenipler på bena
• Forsterket sidekarm
• Surrefester

350 kg

Kraftige surrefester

Skibeskytter
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Kjelker

Den lette
pakk-kjelken

SC PAKK
Egenvekt

26 kg

Nyttelast

86 kg

Alukasse

67 x 49 x 40

LxB

196 x 122

Fordeler
• Lavt tyngdepunkt
• Stabil
• Leveres med 2 jerrykanner a 5 l
• Høydejusterbart drag
• Leveres med alu boks

122 kg

Alukasse er standard

BK SVALBARD EXTREME

Vår kraftigste
kjelke

Egenvekt

55 kg

Nyttelast

195 kg

Kassemål

155 x 70

LxB

227 x 127

Fordeler
• Laget for daglig røff bruk
• Standard med styreskinner 25 x 25mm
• 2 x 20l jerrykanner
• Høydejusterbart drag
• Slepefeste
• Fjærbelastet drag for myk kjøring
• Kraftige dempere og glideskinner gir god stabilitet
250 kg

Kan leveres med 2 stk alu bokser. Se s84.

86

www.bkhengeren.no

kjelker

Tømmerdoning
Egenvekt

73 kg

Nyttelast

427 kg

LxB

530 x 87

Fordeler
• Fjærbelastet drag med ledding av ski,
gir en komfortabel kjøring
• Forlengbart drag
• Nøkkedrag
• Svingbar bom med avtagbare stolper

Nøkkedrag

500 kg

Den robuste tømmerdoning
for skogsarbeideren

Forlengbart drag
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Forhandler
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