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Vi började med att ringa upp Kent Oliv på släpvagnsle-
verantören Tiki. 

– För proffsanvändare är det viktigaste av allt att 
köpa en helsvetsad vagn. Det är vanligt att många köper en 
billig släpvagn som är skruvad och bockad. Men en sån vagn 
har av förklarliga skäl inte samma hållfasthet som en svetsad 
vagn. En skruvad vagn kan funka för hantverkare som sällan 
använder kärran, men såna vagnar är för klena för dagligt pro-
fessionellt bruk, säger Kent Oliv, vd Tiki. 

Regeln ”Man får vad man betalar för.” gäller alltså även i 
släpvagnsbranschen. 

Något som många missar är att kolla upp om leverantören 
av den vagn du bestämt dig för har bra servicebackup och re-
servdelshantering, så du slipper bekymra dig i onödan om din 
släpvagn går sönder.

Släp efter behov
Det är också viktigt att tänka på vilken storlek du behöver 
utifrån de behov du har, för att kunna utföra ditt arbete på ett 

smidigt sätt. Det inkluderar givetvis vad du ska köra för typ 
av prylar i vagnen, hur mycket du ska lasta (i vikt) och vilken 
storlek på flaket du bör ha och så vidare. 

– Det är också viktigt att kolla upp vilka tillbehör som pas-
sar din verksamhet och som respektive leverantör erbjuder. 
Det kan handla om allt från kapell och nätvagn till alumini-
umkåpa och fällbara lämmar för lastning och lossning från 
truck. Glöm heller inte att utrusta vagnen med ett godkänt lås, 
annars kan det bli problem att få ut på försäkringen om du får 
inbrott i släpvagnen.

Om du ska köra tyngre laster över 750 kilo på släpet måste 
du ha bromsat släp, vilket ger en avsevärt mycket kortare 
stoppsträcka än obromsade släp. 

Glöm heller inte att alla släpvagnar som är godkända för en 
belastning på upp till 750 kilo är befriade från vägtrafikavgift 
(skatt). Den typen av vagnar har också fyra år mellan besikt-
ningarna. 

Vi hoppas att följande sidor ska ge dig inspiration och kun-
skap för att förenkla din väg i släpvagnsdjungeln. ✖

DU SOM ÄR PÅ GÅNG ATT KÖPA ELLER LEASA EN SLÄPVAGN 

KANSKE REDAN HAR KOLL PÅ DET VIKTIGASTE INNAN DET 

ÄR DAGS ATT LÄTTA PÅ LÄDRET? FÖR DIG SOM INTE HAR DET 

HAR VI GJORT VÅRT YTTERSTA FÖR ATT SE VILKA TYPER AV 

VAGNAR SOM FINNS OCH HUR DE OLIKA SLÄPEN SKILJER SIG 

ÅT. PÅ FÖLJANDE SIDOR HITTAR DU ETT URVAL AV DE BÄSTA 

SLÄPKÄRRORNA SOM MARKNADEN ERBJUDER.

 AV: ANDERS MYRDAL

FAKTA

FÖRSÄKRA DITT PÅBYGGDA SLÄP

Många glömmer att ha rätt försäkringsskydd för sitt påbyggda släp. 

För att sova lugnt på nätterna föreslår vi därför att du tecknar en 

separat  försäkring – som gäller oavsett vem som drar det. Ett påbyggt 

släp kan omfattas av en företagsförsäkring, men tyvärr räcker den inte 

som fullgott skydd. Om du till exempel lånar ut släpet kan du stå utan 

försäkringsskydd. Du har också oftast en lägre självrisk på en försäkring 

för släp än på din företagsförsäkring.

Ett vanligt krav från försäkringsbolagen är att en ”Släpvagn skall vara 

låst med av Stöldskyddsföreningen godkänt kulhandskelås eller lås och 

kätting klass III.”

Om försäkringsbolaget kräver godkänd spårsändarutrustning ska 

denna vara i funktion.

Täckning eller skåpanordning på släp ska vara av trä, plåt eller annat 

hårt material samt vara låst. Släpet får heller inte utsättas för onormala 

påfrestningar och släpets maximala vikt får inte överskridas.

Källa: Lotta Sollander,
 Säkra Stenstaden, Fö

rsäkringsförmedlare 

Skadeförsäkring

FAKTA

DETTA GÄLLER FÖR DIG SOM DRAR EN SLÄPVAGN
Vilket körkort måste du ha?
Vilka fordon och släpvagnar du får köra beror på din körkortsbehörighet.

B-behörighet
Du har rätt att dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kilo i totalvikt. Du får även dra en lätt släpvagn som väger mer än 750 kilo i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kilo.

Utökad B-behörighet
Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilo. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kilo i totalvikt. Du får även dra en släpvagn som väger mer än 750 kilo i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kilo.

För att få utökad B-behörighet måste du avlägga körprov hos Transportstyrelsen.

Släpvagnskalkylatorn ger svar på tal
Transportstyrelsens nya e-tjänst ger dig svar på vilka typer av släp du får köra. Gå in på www.transportstyrelsen.se och skriv in registreringsnumren på din bil och den släpvagn du vill köra. Avsluta med att klicka i vilken körkortsbehörighet du har. Informationen kan du även se på ditt registreringsbevis

Hastighet

Information om vilka hastigheter som gäller för att köra olika typer av släpvagnar finns på www.transportstyrelsen.se. Källa: Transportstyrelsen

FAKTA

ORDLISTA
Tjänstevikt

Den sammanlagda vikten av ett fordon 

utan passagerare och last.

Maxlast

Den tyngsta last som bilen eller 

släpvagnen är konstruerad för. Bilens 

passagerare räknas som last. 

Totalvikt

Summan av tjänstevikten och maxlasten.

Släpvagnslast

Den sammanlagda vikten av släpvagnen 

och lasten.

Källa: Transportstyrelsen

JÄRNKOLL PÅ 

SLÄPVAGNAR
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BÅLSTA SLÄPET

ALTERNATIV TILL FASTA VÄGGAR
Bålsta Släpet har i snart fyrtio år tillverkat släp och trailers. Till skillnad 

från de flesta andra leverantörer säljer företaget direkt från fabriken. Bålsta 

Släpet har en rad olika släp, både standard- och specialsläp. Vi valde ut 

ett skåpsläp som finns i fyra olika storlekar efter behov (C1 osv.). C2 är det 

vanligaste släpet bland hantverkare och är ett ekonomiskt bra alternativ till 

stora släp med fasta väggar. 

Vagnen bygger på ett flaksläp 

i botten. Bålsta Släpets C-se-

rie finns i ytstorlekar från små 

lastbehov till släp som kan 

lastas med truck genom dör-

ren baktill. Dörren kan även 

fällas för att användas som 

lastramp. Lastyta: 2,08 x 1,2 

x 1,1-3,69 x 1.84 x 1,75 meter. 

Lastvikt: 510-1 310 kilo. 

Pris: 27 900-68 000 kronor, 

inklusive moms.

www.balstaslapet.se

MAJAVATRAILERS

FINSK SISU
Från finlands stolthet, Majavatrailers, valde vi ut en populär hant-

verkarvänlig släpvagn. 5030 2 AKS LJ är en helsvetsad, varm-

galvaniserad och kraftig obromsad vagn. Släpvagnen har dubbla 

axlar med separata bladfjädrar till varje axel och fyra stötdämpare. 

Tål rikligt med stryk, funkar därför även med fördel på dåliga vägar. 

Både framlämmen och baklämmen är fällbara. Vagnen har invän-

diga bindningsöglor och utvändiga bindningskrokar. Bottenflaket 

är plastbeklätt med filmfanér. Bärförmåga 480 kilo. Flakets storlek 

är 1,5 x 3,01 meter. 

Pris: 15 600 kronor. 

www.majava.fi/sv

TIKI

ALLROUNDVAGN MED 
MÅNGA TILLBEHÖR
Estländska Tiki säger själva att de säljer flest vagnar i 

Sverige, men det har vi inte kunnat dubbelkolla. Däre-

mot vet vi att Tikis vagnar är specialutvecklade för hant-

verkare. Eftersom vi hade svårt att välja valde vi ut två 

vagnar som du kan använda till olika saker. Tiki C250P 

är en bra allroundvagn med tippfunktion som funkar till 

mycket. Lasta gips- och spånskivor i en helsvetsad vagn 

tillverkad i varmförzinkat järn. Till vagnen finns det ett 

gäng tillbehör att köpa till, till exempel kåpor, kapell och 

nätgrindar efter behov. Detta släp är obromsat för lägre 

lastvikter men det finns även som bromsat för tyngre 

laster. Släpet har stödhjul som standard. Flakmåtten är 

1,25 x 2,52 meter och maxlasten är 530 kilo. 

Pris: 10 000 kronor.

www.tiki.se

TIKI

FÖR MASKINÄLSKAREN
Tiki TT 385 är en vagn, eller snarare ett maskinsläp för dig som 

frekvent fyller släpet med tyngre transportfordon i form av till 

exempel: minigrävare, gräsklippare och småtraktorer. Släpet 

har en helsvetsad bromsad vagn och ett kraftigt chassi som tål 

tuffa tag. Flakmått: 3,8 x 1,81 meter. Maxlast: 2 706 kilo. 

Pris: 42 700 kronor. www.tiki.se

WESTBAY TRAILERS

EN RIKTIG DONNA
Med de underliggande hjulen har Westbay Trailers tänkt 

ett varv till för dig som lastar med truck från sidan. 

Flaksläpet Donna är utrustat med fullt fällbara och av-

tagbara aluminiumlämmar runt om. Kan anpassas med 

exempelvis kapell eller kran (se bilder) och det finns 

givetvis mängder med tillbehör att välja på. Flaklängden 

är från 3,3 meter till hela 9,8 meter med en bredd på 

upp till nära 2,5 meter. 

Pris: 29 900 kronor.

www.westbaytrailers.se 
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WESTBAY TRAILERS

I STÄLLET FÖR TRANSPORTBIL  
Skåpsläpet Toolbox från Westbay Trailers är ett intressant alternativ 

för dig som bestämt dig för att inte köpa en transportbil utan hellre 

vill fortsätta att använda din personbil ut på byggena. Toolbox ger 

dig plats för allt du behöver, det vill säga de verktyg och maskiner 

som krävs för att du ska kunna jobba på ett effektivt sätt. Som till-

behör finns komplett inredning som byggs efter önskemål. Det finns 

även ett praktiskt elpaket med inner- och ytterbelysning samt land-

strömsinkoppling om du jobbar utomhus. Som 

standard är vagnen låsbar med tre lastluckor. 

Under skåpets golv finns ett lastutrymme med 

plats för material. Och det går även att kom-

plettera med takräcke för att lasta längre gods 

som till exempel stegar och reglar. Vagnen kan 

skräddarsys efter dina behov gällande storlek, 

totalvikt, maxlast, antal väggar, luckor med mera. 

Storlek från 2,5 meter lång och 1,25 meter bred. 

Pris: 62 900 kronor. 

www.westbaytrailers.se

FOGELSTA

FÖRVANDLINGSKONSTNÄREN  
Fogelstas vagnar är rejäla och smi-

diga och finns i en rad olika model-

ler för specifika behov. Det släp vi 

fastnade för är förutom Fogelsta 

brandat i flera varumärkesnamn: 

Brenderup och nedlagda Gisebo. 

Fogelsta D1000 är populärt bland 

hantverkare med flera och ingår i en 

serie av släpvagnar för anläggnings- 

och byggarbete. Några egenskaper 

som vi vill lyfta fram är den långa 

flakytan, med möjlighet för längre 

laster. Bindkrokarna på utsidan av 

släpet är en finess som gör det enk-

lare att säkra lasten. Du som väljer en 

D1000 har en rad tillbehör att välja 

mellan, som till exempel plasthuv, 

glasfiberhuv, aluminiumhuv, nätgrind, 

förhöjningslämmar med mera. D-

serien finns i totalvikter från 650 kg 

till 1 250 kilo och är ett bromsat släp 

med de invändiga måtten 3,25 x 1,52 

x 0,26 meter. Lastvikt: 690 kilo. 

Pris: 21 952 kronor. 

www.fogelsta.com  

www.gullaboslapvagnar.se

HUMBAUR

HELGALVAD 
STÅLBOTTEN  
Humbaur Garant 2600 är en proffsvagn 

som är byggd för att användas av de 

mest krävande användarna. Släpet har en 

kraftig helgalvaniserad stålbotten och ett 

robust chassi. Vagnen har spridarläm och 

fällbara lämmar runt om samt hörnstolpar 

som går att plocka bort. Humbaur Garant 

går att få i totalvikter mellan 1 500-2 600 

kilo. Bland extrautrustningen lyfter vi gärna 

fram elpump med nödhandpump, galler-

grindar och ramper. Lastvikt: 1 866 kilo. 

Pris: 29 900 kronor.

www.humbaur.se 

www.gullaboslapvagnar.se

HAPERT

FOTBOLL, SKRIDSKOR 
OCH SLÄPVAGNAR  
Holländarna kan inte bara spela fotboll och åka 

skridskor. Hapert är Hollands största tillverkare av 

servicesläp/hantverkarsläp och finns i sex storlekar, 

från 2,5 x 1,3 x 1,5 meter till 3 x 1,5 x 1,8 meter. Vikt-

kapaciteten är mellan 750-3 500 kilo. Det kraftiga 

skåpsläpet har ett galvaniserat svetsat chassi och 

15 millimeter tjock plywood. Komplettera detta med 

luckor, mellangolv, hyllsystem och lådor efter dina 

önskemål. Skånesläp, som är en av återförsäljarna 

av Hapert, kan även installera elverk, kompressorer, 

värmare med mera i släpet. 

Pris: 29 900 kronor.

www.hapert.se  www.skaneslap.se

HAPERT

KRAFTIGT FLAKSLÄP   
Många släp är utrustade med fällbara aluminiumsidor, så även Hapert 

AL-flaksläp. De fällbara lämmarna  fälls ner när det är dags att lasta 

släpvagnen med truck från sidan. Även detta Hapert-släp har ett gal-

vat svetsat chassi med 15 millimeter plywood i botten. AL-serien  finns 

i 28 standardstorlekar från 2,8-6,05 meter i längd och i bredder från 

1,6-2,4 meter. Totalvikten sträcker sig från 500-3 500 kilo beroende 

på släp. AL-serien har kraftiga lättåtkomliga lastöglor som är infällda 

i kantlinan innanför lämmarna så att de inte sticker upp. Alla storlekar 

av AL-serien kan kompletteras med gallergrindar, kapell, förhöjnings-

lämmar, lastsäkringsskenor, lastsäkringsnät,  ramper och rampfack 

med mera. De mindre modellerna kan även utrustas med olika typer 

av aluminiumkåpor. Lastvikt: 1 500-2 900 kilo.

Pris: 21 000 kronor.

www.hapert.se  www.skaneslap.se

VARIANT

EN BRA VARIANT   
VARIANT 3021 P4 är en högbyggd bromsad proffsvagn som är 

utrustad med fällbara aluminiumlämmar runt om vagnen. Den 

har även löstagbara stolpar och infällda lastöglor. Vagnen finns 

med 10” och 13” kompakthjul. Några andra finesser är vikbart 

kraftigt stödhjul och verktygslåda framtill under flaket. Det går 

också att bygga på en aluminiumkåpa eller ett kapell. Flakmått: 

4,2, x 5,2 x 6,2 meter. Totalvikt: 3 000 kilo. Maxlast: 2 420 kilo. 

Pris från: 39 900 kronor, inklusive moms. www.batochtrailer.se
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4P-SLÄPET

DELUXE MED  
HELGJUTET CHASSI   
4P-släpet finns med tre olika flakbredder och 

tre olika längder. Vi valde ut modellen Racing 

300RX, där X:et står för deluxe. Styrkan och 

stabiliteten i 4P-släpet kommer från det hel-

svetsade chassit tillverkat av stål med extra 

hållfasthet. Racing har en bredd på 1,5 meter 

och längder på tre samt 3,8 meter. Racing 

300RX är en lättkörd släpvagn när platsen är 

begränsad. Välj till aluminiumkåpa eller nät-

lämmar. De formgjutna plastskärmarna tål att 

stå på vid lastning och lossning. 4P tillverkar 

också släpvagnar efter specifika önskemål. 

Totalvikt: 1 000 kilo. Lastvikt: 690 kilo. 

Pris: 23 400 kronor. 

www.4Psläpet.se

LÖÖVE

LASTA MER MED 
ALUMINIUM   
Lööve LT-line är en nyutvecklad produktserie med 

vagnar byggda helt i aluminium, från minstingen 

LT750 till giganten LT3503. De anodiserade ytorna 

håller rosten borta och gör det enklare att hålla 

trailern ren. Släpvagnarna i LT-serien har många 

inbyggda funktioner som till exempel flyttbara 

lastöglor och öppningsbara lämmar fram och bak. 

Som tillval finns det bland annat aluminiumkåpa, 

skruvtipp och nätgrind. På Lööves hemsida kan 

du bygga din egen Lööve och anpassa den efter 

dina behov. En fördel med aluminium är den låga 

vikten, vilket betyder att du kan lasta mer än vad 

du gör med en motsvarande galvaniserad trailer.  

Totalvikter: 750-3 500 kilo. Maxlast: 550-2 810 kilo. 

Priser: 26 900-99 500 kronor. 

www.loove.se

ZARGES

SPECIALSLÄP FÖR 
BYGGSTÄLLNING   
Zarges nöjer sig inte med att sälja stegar och byggställningar. De har 

även en smidig lösning i form av en släpvagn speciellt framtagen för att 

transportera Zarges fasadställning. Bålsta Släpet har tillverkat släpet som 

har en stor fördel: genom att alla delar har sin givna plats spar det tid 

både vid i- och urlastning av fasadställningen. En fördel är också att släp-

vagnen fungerar som lagerplats när du inte använder ställningen. Passar 

till Zarges fasadställning Zarges Comabi R200. De flesta som använder 

denna typ av ställning är snickare, målare och plåtslagare. 

Pris: 39 900 kronor. 

www.zarges.se

RESPO

SPRILLANS NYTT FRÅN RESPO   
Estländska RESPO:s släpvagnar finns för de flesta typer av trans-

porter. Vagnar från 2-6 meter ingår i standardsortimentet. Denna 

bromsade vagn är så ny att den ännu inte fått något namn. Vagnen 

har fällbara lämmar runt sidorna för praktisk sidolastning. Som tillval 

finns det gallersidor och aluminiumkåpa med gasdämpare och höga 

bakljus. Alla RESPO:s släpvagnar är galvaniserade. Flakmått: 5,5x2,2 

meter. Totalvikt: 2 000-3 500 kilo. Maxlast: 1 400-2 800 kilo. 

Pris: från 28 500 kronor, inklusive moms.

www.batochtrailer.se

MIDTRAILER AB

MADE IN SMÅLAND   
Midtrailer AB tillverkar både SävsjöSläp och Reko Trailer. 

SävsjöSläpet som vi valde ut lyder under namnet SSEL 1530 

TD och är en flaktrailer i tandemutförande. Trailern levereras 

förberedd för tipp med stödhjul samt 13-polig spiralkabel 

som standard. Några exempel på tillbehör är skruvtipp, nät-

lämsats, förhöjningsläm med dörr och ramp samt aluminium-

flak. De invändiga måtten är 2,97 x 1,5 meter. Totalvikt: 1 500 

kilo. Lastförmåga: 1 130 kilo. 

Pris: 28 600 kronor. www.midtrailer.se

MIDTRAILER AB

HÖGBYGGT SOM DU VILL 
HA DET   
Midtrailer har även byggt denna högbyggda flaktrailer med 

namnet Reko Trailer FL1952 TD. Högbyggda trailers finns i 

ett flertal olika modeller med olika flakmått och totalvikter 

efter skiftande behov. FL1952 levereras med stödhjul. Flak-

monterad surrningsögla finns som tillbehör. Du som har 

specialbehov kan beställa en släpvagn precis som du vill ha 

den. Invändiga mått: 2,56 x 1,54 meter. Totalvikt: 1 500 kilo. 

Lastförmåga: 880 kilo. 

Pris: 28 680 kronor. 

www.midtrailer.se

SAMTLIGA PRISER ÄR CIRKAPRISER OCH EXKLUSIVE MOMS, OM INGET ANNAT ANGES. VAGNARNA 

SÄLJS FÖR DET MESTA, MED NÅGRA UNDANTAG AV ÅTERFÖRSÄLJARE (ÅF). DE ÅF VI ANGIVIT ÄR 

BARA EN BRÅKDEL AV ALLA ÅF SOM FINNS. FÖR ATT HITTA EN ÅF SOM FINNS NÄRA DIG ÄR DET 

SMARTAST ATT LETA PÅ NÄTET. SLÄPVAGNARNA PÅ BILDERNA ÄR I VISSA FALL EXTRAUTRUSTADE.  

FÖR ATT FÅ KOMPLETT INFORMATION OM VIKTER OCH AKTUELLA PRISER REKOMMENDERAR VI ATT 

DU KONTAKTAR RESPEKTIVE LEVERANTÖR ELLER ÅF.


