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Erhvervstraileren, 
som den burde være

Har du spildt arbejdstid på at køre hjemmefra uden værktøjet til din trailer? 
Det er ikke din fejl, men bare én af de irriterende design-fejl, som vi gør dig 
fri for.

Markedet er fyldt med tynde og billige trailere, som ender med at blive dyre 
for din virksomhed.

Seriøse fagfolk skal have seriøse erhvervstrailere. Derfor har vi samlet alle 
vores erfaringer fra automotive-industrien i THOR. Den mægtigste og mest 
pålidelige stridsvogn.

THOR gør dig fri for værktøj. Den er let at læsse. Den har verdens stærkeste 
chassis og gennemtænkte løsninger, som du kan se på de næste sider.

Snyd ikke din virksomhed for den unikke kombination af robusthed og 
minimalistisk, nordisk design. Vi ser frem til at hjælpe dig sikkert ud på dit 
næste togt.

Benjamin Chavel-Schenk
Grundlægger af VIKING TRAILERS

V I K I N G  T R A I L E R S THOR er så kraftigt 
bygget, at vi nok kun 

kommer til at sælge dig én.
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Lyder der bulder og brag, hver gang du kommer kørende med din  
erhvervstrailer? Så er det tid til at skifte den ud med THOR.

Ligesom guden Thor siges at have beskyttet mod kaosuhyrer som 
Midgårdsormen, vil erhvervstraileren THOR hjælpe dig med at 
gennemføre alle opgaver lettere. Uanset om du skal køre med varer 
på paller, store maskiner eller byggeaffald.

Du tager ikke chancer med din bil. Hvorfor skulle du så gøre det 
med din trailer?

D E T A L J E R

Styrken forplanter sig helt ned i vores ekstra 
solide lukketøj der ikke svigter på bygge- 
pladsen. Med et svuptag åbner du siderne. 
Du skal aldrig spilde tid på at fjerne  
blokerende sand, grus eller cement.

Få plads til 6 EUR-paller uden besvær på 
vores 370 cm model.

THOR

Sig farvel til værktøj! Med vores Click & 
Go®-system tilføjer du let ekstraudstyr med 
dine bare næver.

Surringsbøjlerne er gummibelagte, så du  
aldrig skal høre dem rasle. De er nedsænket 
i en V-rille, som gør det let at læsse THOR 
med truck. Derudover har THOR også  
udvendige surringskroge.

Ekstra tyk bundplade og solide tværvanger 
giver afbalanceret støtte til din last. 

Stærk som en viking! THOR har verdens 
stærkeste chassis afsluttet med over- 
dimensioneret lygtebom og solid trekant-
forstærkning.

Slip for fugt og at skifte pærer. Den kom-
plette, vandtætte LED-belysning sikrer dig i 
trafikken med holdbar og elegant belysning.

Aldrig har et stort 
og kraftigt bagparti 
været så smukt! 

Den forstærkede 
lygtebom gør THOR 
til en ideel stridsvogn, 
når du skal læsse 
tungt materiel bagfra. 

Kig grundigt på  
bagpartiet, når du  
skal vælge en  
langtidsholdbar  
erhvervstrailer.
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Den pålidelige erhvervstrailer,  
du har drømt om
Hvis du altså drømmer om trailere ligesom os …

THOR er markedets kraftigste erhvervstrailer. Du må ikke lige sige det til nogen. Men vi har faktisk 
produceret THOR så kraftig, at vi nok kun kommer til at sælge dig én. Det skyldes ikke mindst det fuld-
svejsede chassis og overdimensioneret lygtebom, som holder i årevis.
Vi forventer, at den kan tjene dig i årtier, før den forhåbentlig bliver genbrugt til en ny trailer  
– ligesom Thors geder også genopstod, når man havde spist dem. 

Det kraftige, fuldsvejsede chassis er din garanti for en trailer, der bare holder år efter år. Alle svejsninger 
er slebet ned, inden det blev varmgalvaniseret, så du i alle årene kan glæde dig over en både stærk og flot 
trailer.

Med vores unikke Click & Go®-system kan du let fjerne alle hjørnestolperne, så THOR bliver helt plan og 
klar til at blive læsset med truck. Click & Go® gør det også let at bygge den høj med netsider, ekstrasider 
eller høj presenning.

THOR – når du er klar til en professionel trailer!

F O R D E L E
THOR

THOR HBA 203118 2 Alu 2.000 kg 1.440 kg 310 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 203718 2 Alu 2.000 kg 1.410 kg 370 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 204118 2 Alu 2.000 kg 1.430 kg 410 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 303118 2 Alu 3.000 kg 2.390 kg 310 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 303718 2 Alu 3.000 kg 2.360 kg 370 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 304118 2 Alu 3.000 kg 2.340 kg 410 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 304121 2 Alu 3.000 kg 2.255 kg 410 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 305121 2 Alu 3.000 kg 2.090 kg 510 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 306121 2 Alu 3.000 kg 2.030 kg 610 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 273118 2

THOR HBA 353118 2

Alu

Alu

2.700 kg

3.500 kg

2.130 kg

2.860 kg

310 cm

310 cm

185 cm

185 cm

35 cm

35 cm

13”

13”

2

THOR HBA 273718 2 Alu 2.700 kg 2.100 kg 370 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 274118 2 Alu 2.700 kg 2.080 kg 410 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 274121 2 Alu 2.700 kg 1.995 kg 410 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 275121 2 Alu 2.700 kg 1.830 kg 510 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 276121 2 Alu 2.700 kg 1.770 kg 610 cm 215 cm 35 cm 13”2

2

THOR HBA 353718 2 Alu 3.500 kg 2.830 kg 370 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 354118 2 Alu 3.500 kg 2.810 kg 410 cm 185 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 354121 2 Alu 3.500 kg 2.725 kg 410 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 355121 2 Alu 3.500 kg 2.560 kg 510 cm 215 cm 35 cm 13”2

THOR HBA 356121 2 Alu 3.500 kg 2.500 kg 610 cm 215 cm 35 cm 13”2

Model Sider Totalvægt Nyttelast Længde Bredde** Højde HjulAksler

Her er noget af det standard-udstyr, der 
udgør hemmeligheden bag THORs styrker:

· Overdimensioneret fuldsvejset chassis

· Click & Go ® hjørnestolpesystem

· Kraftigt lukketøj

· Kompakthjul i høj kvalitet

·  Lygtebom med massiv trekant-forstærkning

·  Ekstra tyk bundplade med beskyttende 
fuge og mange tværvanger under ladet

· Indbygget sliskestyr og sliskestyrslåge

· Fuld LED over hele traileren

· V-rille med gummibelagte surringsbøjler
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