
FREYA
L A V T B Y G G E T



Din trailer skal være 
klar, når pligten kalder
Vi mener, at din trailer skal være til at stole på. Lige så hurtigt som et lyn  

fra Thors stridsvogn skal du kunne komme afsted på dit næste togt.

Du får glæde af vores store erfaring med stærke trailere – uanset om du 

drager ud på lange togter i hele landet, eller du kun ruller på nøje kortlagte 

ruter mellem haven og genbrugspladsen.

Alle kan finde en Viking, som passer til deres behov.

Måske kender du allerede de uholdbare og langsomme løsninger. Det 

gør vi også. Derfor udvikler vi alle vores trailere i en unik kombination af 

robusthed og minimalistisk, nordisk design.

VIKING TRAILERS bygger på stolte danske traditioner og tysk know-how fra 

automotive-industrien.

Vi ser frem til at hjælpe dig til dit næste togt.

Benjamin Chavel-Schenk

Grundlægger af VIKING TRAILERS

V I K I N G  T R A I L E R S Rummelige og sikre 
trailere til dig, der nyder 
at gøre det selv.
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Vil du heller ikke nøjes med den billigste løsning? Vi vil aldrig spise 

dig af med en tynd og usikker trailer. Heller ikke selvom dit længste 

togt går med at køre mos og gammelt legetøj på genbrugspladsen.

Derfor har vi designet FREYA. Hun er opkaldt efter en af de mest  

populære gudinder i den nordiske mytologi, fordi hun hører sammen 

med det danske sommerlandskab. Når du ser FREYA på villavejen, 

ved du, at haven har båret frugt.

D E T A L J E R

Ekstra robust koblingshoved med centerhul 

til markedets sikreste klapbare støttehjul og 

hovedvanger i c-profil.

Rul med stil. Sorte fælge og Viking stænk- 

lapper er standard.

FREYA

Kraftigt lukketøj placeret så du kan lukke 

bagklappen i ét snuptag.

Solide hængsler i støbt stål – rigtig Viking- 

attitude. 

Finishen ligger i detaljerne, og derfor har vi 

kræset og lavet en flot samling, som alle vil 

blive misundelige over.

Specialudviklet presenningskant så du undgår 

grimme presenningsknopper. Siderne er op til 

25 % stærkere end andre fritidstrailere

Det originale Click & Go® system gør det 

nemt og hurtigt at montere og afmontere 

ekstraudstyr.

Specialdesignet akselflange der er bukket 

to ekstra gange og har ekstra godstykkelse 

– man er vel en Viking.

Villavejens 
flotteste trailer. 
Fordi markedets 
mest sikre og 
holdbare trailer 
også skal passe 
til din stil.

04 05DUTY CALLS VIKING-TRAILERS.COM



Sikre, lækre og  
brugervenlige trailere

Ekstraudstyr - Udvalg

FREYA er bygget med ekstra stærke og gennemgående c-profils-vanger,  

op til 25 % stærkere sider, samt forstærkede hjørnebeslag, så du får en 

trailer, som holder til dine togter i mange år.

Med VIKING TRAILERS’ unikke Click & Go® system kan du let bygge din  

trailer højere og få den tilbage til almindelig størrelse. Stativ til høj 

presenning, ekstrasider og netsider monteres og afmonteres med et enkelt 

klik uden brug af værktøj, så du hurtigt er videre til den næste opgave.

Løse støttehjul på trailere er grund til mange uheld i trafikken. Selv når  

du skal køre traileren på plads ved håndkraft, er der fare for uheld med  

et traditionelt støttehjul. FREYA er derfor som standard udstyret med  

VIKING TRAILERS’ specialudviklede koblingshoved, hvori et tilkøbt 

automatisk klapbart støttehjul monteres. Støttehjulet bliver derved en 

integreret og sikker del af trailerens konstruktion. Den centrale placering  

gør det lettere for dig at styre traileren ved håndkraft.

Drag trygt ud i verden med FREYA!

F O R D E L E

FREYA med brems*

LBS 102011  Stål 1000 kg 845 kg 202 cm 110 cm 32 cm 13”1

LBS 102312 Stål 1000 kg 835 kg 232 cm 125 cm 32 cm 13”1

LBS 102512 Stål 1000 kg 830 kg 252 cm 125 cm 32 cm 13”1

Model Sider Totalvægt Nyttelast Længde Bredde** Højde HjulAksler

FREYA uden brems*

LBS 072011 Stål 750 kg 640 kg 202 cm 110 cm 32 cm 13”1

LBS 072312 Stål 750 kg 630 kg 232 cm 125 cm 32 cm 13”1

LBS 072512 Stål 750 kg 625 kg 252 cm 125 cm 32 cm 13”1

Model Sider Totalvægt Nyttelast Længde Bredde** Højde HjulAksler

Få plads til selv de 
største byggeplader 
i din nye FREYA.

Ekstrasider, 33 cm

Med specialudviklet Click & Go® system.

Støtteben m/ beslag (sæt) Støttehjul, automatisk klapbart

Netsider, 50 cm 

Med specialudviklet Click & Go® system.  

Der fås også høj presenning til netsider.

Flad presenning

Ekstra kraftig presenning på 650 g/m2.

Høj presenning og stativ, 80 eller 120 cm

Med specialudviklet Click & Go® system og 

ekstra kraftig presenning på 650 g/m2.

*  Alle trailere uden brems kan vejes ned til 500 kg, så du undgår den årlige afgift. Bemærk, at nyttelasten bliver tilsvarende lavere.

**  Trailerne er 6 cm smallere ved bagklappen.

*  Alle trailere med brems kan vejes helt ned til 750 kg, hvis det ønskes. Bemærk, at nyttelasten bliver tilsvarende lavere. 

**  Trailerne er 6 cm smallere ved bagklappen.
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Forhandler:

VIKING TRAILERS 

Gøttrupvej 11

DK-6520 Toftlund

 viking-trailers.com

 @VikingTrailersDK

 Viking Trailers


