
Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Skåpsläp · Top cargo · Kylsläp · Fryssläp · Materialcontainer

Danska kvalitetssläp
variant.dk  2019

MADE IN DENMARK



SIDA 2 SIDA 3VARIANTSLAP.SE VARIANTSLAP.SE

Innehåll

Skåpsläp Sida  4

Top cargo Sida 12

Kylsläp Sida 14

Fryssläp Sida 16

Material- och verkstadscontainer Sida 18

Foliering – Reklam med ditt budskap Sida 19

Kvalitetssläp sedan 1975
Över 40 års erfarenhet av utveckling och produktion 
av kvalitetssläp kännetecknar Variants släpvagnar.

Variant A/S har sedan starten 1975 levererat 
kvalitetssläp till både yrkesmässiga och privata 
kunder.

Produktionen av Variant sker på fabriken i Danmark 
där innovation och kunskap säkerställer att 
produkterna alltid är i spetsen för utvecklingen.

Variant producerar ett brett sortiment av släp som 
helt säkert täcker varje behov.

Över 500.000 sålda släp garanterar vår kvalitet, 
säkerhet och komfort.

Se alla våra släpvagnar på variantslap.se
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VARIANT

Alla Variant skåpsläp
Är byggda med kraftiga alu-profi ler

Variant skåpsläp fi nns i 2 varianter – med hjul på sidan eller med hjul under 
skåpet.
Båda serierna är med stora vita tvättbara ytor in- och utvändigt, som också 
passar utmärkt för reklam och profi lering.
Den slitstarka och halksäkra fl akskivan av plyfa gör det säkert att röra sig i släpet.

Serien med hjul på sidan är som standard med bakdörr inkl. kraftigt stånglås och 
tak som släpper igenom ljus (undantaget modell 752 DC2). Serien fi nns också 
med praktisk halksäker bakramp.

Den breda spårvidden och låg lasthöjd ger serien mycket goda köregenskaper.

Top cargo serie med hjul under skåpet fi nns endast med bakdörrar, med kraftiga 
stånglås.
Skåpet är byggt med 52 mm skumpaneler på sidor och tak.
De robusta kompakthjulen under fl aket ger låg lasthöjd och tyngdpunkt.

Båda serierna fi nns med ett brett tillvalssortiment.
Bl.a. sidodörr, säljlucka m.m.

Variant skåpsläp
Det bästa valet för transport av material som skall skyddas mot vind, väder och stöld.

Frontmonteras. Skönt att ha med vid 
punktering.

Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud 
av tillval till släpet.

TILLVALRESERVHJUL

Skåpsläp
De vita jämna väggarna passar utmärkt för foliering, logotyper och annan profi lering

[ Visad modell 752 DC2 ]Skåpsläp med låsbart lock
Smart och praktiskt…!

Släpet fi nns i två versioner – med 2 bakdörrar eller 1 bakramp. 
Dörrmodellen har inbyggt lås, och rampmodellen är förberett 
för hänglås.
Det låsbara alu/fanerlocket hanteras smidigt med hjälp av de 
inbyggda gasdämparna.

De släta sidorna passar utmärkt för foliering eller andra 
reklamändamål. Läs mer om det på sida 19.

Släpet levereras med invändiga surrningsöglor.

Brett utbud av stödhjul för smidig och stabil 
hantering av släpet. Stödben ger stabilitet vid 
av- och påstigning.

STÖDHJUL & STÖDBEN

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

VERKTYGSLÅDA

Invändigt skåpmått:  200 x 126 x 108 cm 
Totalmått: 312 x 168 x 157 cm 
Totalvikt: 750 kg 
Maxlast: 522 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 akslet, uden brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 49 cm
Mått öppning (bxh) 111 x 95 cm
Rampvinkel 26° 

752 DC2 med ramp  Artikel

Stödhjul (90022)
Klämfäste  (90027)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Sidodörr 60x60 cm (bxh) (90151)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Övergang (90507)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)

752 DC2 med ramp

Kan levereras i totalvikter från 750 kg 
ner till 500 kg

Kan levereras i totalvikter från 750 kg 
ner till 500 kg

Invändigt skåpmått:  200 x 126 x 108 cm 
Totalmått: 306 x 168 x 157 cm 
Totalvikt: 750 kg 
Maxlast: 522 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 akslet, uden brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 49 cm
Mått öppning (bxh) 111 x 95 cm

752 DC2 med dörrar  Artikel

Stödhjul (90022)
Klämfäste  (90027)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Sidodörr 60x60 cm (bxh) (90151)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
Ramper 400 kg/200 cm (90053)

752 DC2 med dörrar
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Skåpsläp
Samtliga Variant skåpsläp är byggda med kraftiga alu-profi ler både in- och utvändigt

Skåpsläp C2 och HT
Stor släpserie – i stilren och praktisk design…!

[ Visad modell 1015 C2 ]

VARIANT

Skåpsläp
Tillval

INVÄNDIG. LED-BELYSNING STÖDBENSIDODÖRR / SÄLJLUCKA

Sidomonteras. Stånglåset ger säkerhet och 
luckan väderskydd.

Monteras med strömbrytare.
Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

Stabilitet vid in- och utlastning. 
Smidig model.

SURRNINGSSKENOR

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

RESERVHJUL

Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

Invändigt skåpmått:  258 x 148 x 157 cm 
Totalmått: 394 x 188 x 209 cm 
Totalvikt: 750 kg 
Maxlast: 400 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 akslet, uden brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 48 cm
Mått öppning (bxh) 137 x 152 cm
Rampvinkel 17° 

715 C2  Artikel

Stödhjul (90022)
Klämfäste  (90027)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Bakramp 
Övergang (90507)
Hvidt fi nertag (41630)
Sidodörr 76x139 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 190x120 cm(bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90390)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Ramper 400 kg/200 cm (90053)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

715 C2

Kan levereras i totalvikter från 750 kg 
ner till 650 kg

Invändigt skåpmått:  258 x 148 x 157 cm 
Totalmått: 394 x 191 x 209 cm 
Totalvikt: 750 kg 
Maxlast: 390 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 51 cm 
Mått öppning (bxh) 137 x 152 cm
Rampvinkel 18° 

B 715 C2  Artikel

Bakramp 
Övergang (90507)
Hvidt fi nertag (41630)
Sidodörr 76x139 cm (bxh (90151)
Säljlucka 190x120 cm (bxh (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90390)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 400 kg/200 cm (90053)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

B715 C2

Kan levereras i totalvikter från 750 kg 
ner till 650 kg

Invändigt skåpmått:  258 x 148 x 157 cm 
Totalmått: 401 x 191 x 210 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 985 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 51 cm 
Mått öppning (bxh) 137 x 152 cm 
Rampvinkel 18°

1315 C2  Artikel

Invändigt skåpmått:  258 x 148 x 187 cm 
Totalmått: 397 x 193 x 243 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 918 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 53 cm 
Mått öppning (bxh) 137 x 182 cm 
Rampvinkel 16°

1315 HT  Artikel

Bakramp 
Övergang (90507)
Hvidt fi nertag (41630)
Sidodörr 76x139 cm (bxh (90151)
Säljlucka 190x120 cm (bxh (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90390)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

Bakram 
Övergang (90507)
Hvidt fi nertag (41630)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 190x145 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90390)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

1315 C2 1315 HT

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

[ Visad modell 1315 HT ]

ÖVERGANG
Säker lastning av vagnar med små hjul.

Monteras med gångjärn.
(Tillval)

Vår mest populära serie med stängda släp. Konstruerade för att på ett väderskyddat och säkert sätt trans-
portera gods, maskiner m.m.
Samtliga modeller har invändigt skåpmått 258 x 148 cm.
C2 serien har invändig höjd 157 cm, och 1315 HT har  en invändig höjd på hela 187 cm.
Alla modeller levereras med ljusgenomsläppligt och slagtåligt plasttak, inbyggda surrningsöglor och utvän-
digt handtag. Stödhjul är standard på samtliga bromsade modeller.

Släpserien är som standard med bakdörr. Det kraftiga stånglåset gör att lasten förvaras tryggt.
Alla modeller kan fås med halksäker bakramp mot en merkostnad.
Praktisk sidodörr och säljlucka samt väggmonterade surrningsskenor m.m. fi nns som tillval.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen. Läs med på sida 19.

BAKRAMP

Finns som tillval istället för bakdörrar.
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Skåpsläp
Alla Variant skåpsläp är uppbyggda med kraftiga alu-profi ler både in- och utvändigt

[ Visad modell 1317 C4 ]

Invändigt skåpmått:  302 x 168 x 158 cm 
Totalmått: 442 x 210 x 214 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 875 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 58 cm 
Mått öppning (bxh) 157 x 152 cm
Rampvinkel 21°

1305 C3  Artikel

Bakramp 
Övergang (90508)
Hvidt fi nertag (41631)
Sidodörr 76x139 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 230x120 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90523)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

1305 C3

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

Invändigt skåpmått:  302 x 168 x 188 cm 
Totalmått: 442 x 210 x 244 cm 
Totalvikt: 2.000 kg 
Maxlast: 1.450 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 55 cm 
Mått öppning (bxh) 157 x 182 cm
Rampvinkel 17° 

  
2005 C3  Artikel

Bakramp
Övergang (90508)
Hvidt fi nertag (41631)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 230x150 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90523)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91041)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2005 C3

Kan levereras i totalvikter från 2.050 kg 
ner till 1.100 kg

Invändigt skåpmått:  302 x 168 x 188 cm 
Totalmått: 443 x 210 x 243 cm 
Totalvikt: 2.500 kg 
Maxlast: 1.972 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 58 cm 
Mått öppning (bxh) 157 x 182 cm
Rampvinkel 18° 

  
2517 C3  Artikel

Bakramp 
Övergang (90508)
Hvidt fi nertag (41631)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 230x150 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90523)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91041)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2517 C3

Kan levereras i totalvikter från 2.500 kg 
ner till 1.600 kg

Invändigt skåpmått:  346 x 168 x 178 cm 
Totalmått: 490 x 211 x 233 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 735 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 54 cm 
Mått öppning (bxh) 157 x 172 cm 
Rampvinkel 17°

  
1317 C4  Artikel

Bakramp 
Övergang (90508)
Hvidt fi nertag (41632)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 230x150 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90340)
Stödben bak - 1 st. komplet (90327)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91041)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

1317 C4

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

Denna populära serie med stängda släp är lite bredare och högre. Passar utmärkt för transport av gods, 
maskiner m.m.

Alla modeller levereras med ljusgenomsläppligt och slagtåligt plasttak, inbyggda surrningsöglor och ut-
vändigt handtag. Stödhjul är standard på samtliga bromsade modeller.

Släpserien är som standard med bakdörr. Det kraftiga stånglåset gör att lasten förvaras tryggt.
Alla modeller kan fås med halksäker bakramp mot en merkostnad.
Praktisk sidodörr och säljlucka samt väggmonterade surrningsskenor m.m. fi nns som tillval.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen. Läs med på sida 19.

Skåpsläp C3 och C4
Stor släpserie – i stilren och praktisk design…!

[ Visad modell 2517 C3 ]

RESERVHJUL
Monteras i fronten. Skönt at ha 

tillhands vid punktering.
(Tillval)

Skåpsläp
Tillval

INVÄNDIG. LED-BELYSNING STÖDBEN SURRNINGSSKENOR ÖVERGANGSIDODÖRR / SÄLJLUCKA

Sidomonteras. Stånglåset ger säkerhet och 
luckan väderskydd.

Monteras med strömbrytare.
Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

Stabilitet vid in- och utlastning. 
Smidig model.

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

Säker lastning av vagnar med små hjul.
Monteras med gångjärn. (Tillval)

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

VARIANT BAKRAMP

Finns som tillval istället för bakdörrar.
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Skåpsläp
De vita jämna väggarna passar utmärkt för foliering, logotyper och annan profi lering

Samtliga modeller levereras som standard med invändiga surrningsöglor, stödben och kraftigt tippstödhjul.
Släpserien har bakdörrar som standard. Det kraftiga stånglåset håller skåpets insida torrt samt och skyddar 
effektivt mot inbrott.

Alla modeller kan, mot en merkostnad, fås med halksäker bakramp istället för bakdörrar. Den långa rampen 
i kombination med släpets låga lasthöjd ger en låg uppkörningsvinkel. Det ljusgenomsläppliga och slagtåliga 
plasttaket ger ett naturligt ljus in i det stora skåpet.
Surrningsskenor, uppkörningsramper, säljlucka och sidodörr är några exempel ur det stora tillvalssortimentet.

Få ditt reklambudskap folierat redan vid leveransen. Läs med på sida 19.

CVB släpserien.
Upp till hela 16 m3 skåpvolym
Unik serie med helsvetsat chassis och kraftiga sidostöttor

Alla modeller levereras med ljusgenom-
släppligt och slagtåligt plasttak.

Stödben, stödhjul och sidoförstärkning
er standardutrustning.

ÖVERGANG

Säker lastning av vagnar med små hjul.
Monteras med gångjärn. (Tillval)

BAKRAMP

Extra förstärkt. Finns som tillval istället för 
bakdörrar.

BAKRAMP

För uppkörning med säckkärra eller 
liknande.

Invändigt skåpmått:  346 x 185 x 207 cm 
Totalmått: 522 x 234 x 262 cm 
Totalvikt: 2.000 kg 
Maxlast: 1.120 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 52 cm
Mått öppning (bxh) 174 x 201 cm
Rampvinkel 14° 

  
2005 CVB35  Artikel

Bakramp
Övergang (90509)
Hvidt fi nertag (41632)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 230x165 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhju (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91049)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2005 CVB35

Kan levereras i totalvikter från 2.050 kg 
ner till 1.100 kg

Invändigt skåpmått:  346 x 185 x 207 cm 
Totalmått: 522 x 234 x 262 cm 
Totalvikt: 2.700 kg 
Maxlast: 1.820 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 52 cm 
Mått öppning (bxh) 174 x 201 cm
Rampvinkel 14° 

2705 CVB35  Artikel

Bakramp
Övergang (90509)
Hvidt fi nertag (41632)
Sidodörr 76x169 cm (bxh (90151)
Säljlucka 230x165 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91049)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2705 CVB35

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg 
ner till 1.600 kg

Invändigt skåpmått:  413 x 185 x 207 cm 
Totalmått: 547 x 234 x 262 cm 
Totalvikt: 2.700 kg 
Maxlast: 1.740 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Vitfaner / glasfi ber 
Lasthöjd: 52 cm 
Mått öppning (bxh) 174 x 201 cm
Rampvinkel 14° 

  
2705 CVB42  Artikel

Bakramp
Övergang (90509)
Hvidt fi nertag (41633)
Sidodörr 76x169 cm (bxh) (90151)
Säljlucka 300x165 cm (bxh) (90152)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90334)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt (30300)
Hjul dämpare (alle) (91049)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2705 CVB42

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg 
ner till 1.600 kg

[ Visad modell 2705 CVB35 ]

[ Visad modell 2005 CVB35 med rampe – tillval ]

VARIANT

Skåpsläp
Tillval

EXTRA DÖRR PÅ SIDAN

Monterad med stånglås för snabb anslutning.

[ Visad modell 2705 CVB35 ]INVÄNDIG. LED-BELYSNING

Monteras med strömbrytare.
Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

SÄLJLUCKA

Stor luckaöppning i sidan med stormsäkert 
stötdämpare.

SURRNINGSSKENOR

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

RESERVHJUL

Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

TILLVAL

Bred uppkörningsramp. 70 cm - 750 kg.
Lås. Vi rekommenderar lås till släpet.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING
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Top cargo
Alla byggda av 52 mm tjocka skumpaneler. Dubbeldörrar bak med dubbla lås

Våra största skåpsläp levereras med bakdörrar. Båda dörrarna har kraftigt 
stånglås som ger ett tätt och stöldsäkert skåp.
Top cargoserien tillverkas med 52 mm tjocka skumpaneler, som förutom 
styrkan även har bra isoleringsförmåga.
De släta sidorna kombinerat med den låga tyngdpunkten, snygga kraftiga 
aluprofi ler och gångjärn, ger släpet dess exklusiva utseende.

Alla modeller har nedfällda surrningsöglor i fl akbotten och kraftigt tippstöd-
hjul..
Som tillval fi nns surrningsskenor monterade i sidoväggarna.
Top cargo har inbyggt rampfack under fl aket. På det sättet kan gods förutom 
att lyftas in i skåpet även rullas in. Längd 250 cm.
Uppköningsramper fi nns som tillval.

Stora slap ger stora möjligheter… Hela 21 m3 lastutrymme.

Top cargo
Extra stora skåpsläp med hjulen under skåpet

[ Visad modell 3021 C4 ]

[ Visad modell 3021 C5 med säljlucka og stödben – tillval ]

Invändigt skåpmått:  409 x 199 x 208 cm 
Totalmått: 558 x 210 x 277 cm 
Totalvikt: 3.000 kg 
Maxlast: 2.140 kg 
Hjulstorlekar: 10” kompakt 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 56 cm 
Mått öppning (bxh) 199 x 208 cm 

   
3021 C4  Artikel

Sidodörr 76x185 cm (bxh) (90151A)
Säljlucka 320x185 cm (bxh) (90152A)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90150)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80024)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås XL (90042)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91043)
Ramper 4.000 kg/250 cm (90231)

3021 C4

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg 
ner till 1.800 kg

Invändigt skåpmått:  509 x 199 x 208 cm 
Totalmått: 658 x 210 x 277 cm 
Totalvikt: 3.000 kg 
Maxlast: 2.040 kg 
Hjulstorlekar: 10” kompakt 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 56 cm 
Mått öppning (bxh) 199 x 208 cm 

   
3021 C5  Artikel

Sidodörr 76x185 cm (bxh) (90151A)
Säljlucka 320x185 cm (bxh)- (90152A)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90150)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90343)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80024)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås XL (90042)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91043)
Ramper 4.000 kg/250 cm (90231)

3021 C5

Kan levereras i totalvikter från 3.000 kg 
ner till 1.800 kg

Invändigt skåpmått:  409 x 199 x 208 cm 
Totalmått: 558 x 210 x 277 cm 
Totalvikt: 3.500 kg 
Maxlast: 2.540 kg 
Hjulstorlekar: 13” kompakt 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 61 cm 
Mått öppning (bxh) 199 x 208 cm 

   
3521 C4  Artikel

Sidodörr 76x185 cm (bxh) (90151A)
Säljlucka 320x185 cm (bxh) (90152A)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90150)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80028)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås XL (90042)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91043)
Ramper 4.000 kg/250 cm (90231)

3521 C4

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg 
ner till 2.700 kg

Invändigt skåpmått:  509 x 199 x 208 cm 
Totalmått: 658 x 210 x 277 cm 
Totalvikt: 3.500 kg 
Maxlast: 2.440 kg 
Hjulstorlekar: 13” kompakt 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 61 cm 
Mått öppning (bxh) 199 x 208 cm 

   
3521 C5  Artikel

Sidodörr 76x185 cm (bxh) (90151A)
Säljlucka 320x185 cm (bxh) (90152A)
Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90150)
Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Aluminiumdurk (90342)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80028)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås XL (90042)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91043)
Ramper 4.000 kg/250 cm (90231)

3521 C5

Kan levereras i totalvikter från 3.500 kg 
ner till 2.700 kg

Låsbart rampfack längd 250 cm.
Uppkörningsramper fi nns som tillval.

Starka bakdörrar, båda med stånglås.

[ Visad modell 2705 CVB35 ]VARIANT VARIANT

Top Cargo
Tillval

Top Cargo
Tillval

SURRNINGSSKENOR

Monteras med strömbrytare.
Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

RESERVHJUL

Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

KØRERAMPER

Rek. rampset visas vid varje modell. 

STÖDBEN

Kraftigt svängbart stödben ger säker och 
stabil lastning.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

EXTRA DÖRR PÅ SIDAN

Monterad med stånglås för snabb 
anslutning.

SÄLJLUCKA

Stor luckaöppning i sidan med stormsäkert 
stötdämpare.

INVÄNDIG. LED-BELYSNING

STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING
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Kylsläp
Superstark sandwichkonstruktion med hög isoleringsförmåga

Variants kylsläp är det självklara valet för mobila kylrum som kan användas för 
transport av livsmedel och drycker eller för kylförvaring på festivaler och andra 
evenemang. Alla kylsläp är byggda i slitstarka och rengöringsvänliga material, utfor-
made i en praktisk och stilren design.

Sidor och tak är i 50 mm skumpaneler (752 DK2 med 30 mm paneler) 
som säkerställer den nödvändiga isoleringsförmågan.

De 2 bakdörrarna är försedda med 1 stånglås och på dem
2 axelmodeller med 2 stånglås. Stänglås levereras med 2 nycklar.

Alla modeller kan kylas ner till temperaturspannet +10° till 0° C.

Det mobila kylsläpet 

[ Visad modell 1315 K2 ] Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud av tillval till släpet.

Kraftigt tippstödhjul för enkel manövrering.
752 DK2 har traditionellt stödhjul.

Invändig belysning med sensor och 
aggregat. Fulländar upplevelsen.

Kraftigt kylaggregat. 
Kan kyla ner till temperaturspannet +10° till 0°

STANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR

Stödben. 4 st. kraftiga svängbara. 
752 DK2 har 2 st. standard stödben.

Aluminiumfl akbotten. Slitstark och 
lättskött. 752 DK2 har wiraplyfabotten.

Aluprofi ler och gångjärn i kraftig kvalitet.

TILLVAL

Invändigt skåpmått:  200 x 125 x 151 cm 
Totalmått: 309 x 167 x 208 cm 
Totalvikt: 750 kg 
Maxlast: 435 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 akslet, uden brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 49 cm 
Mått öppning (bxh) 123 x 150 cm 

   
752 DK2  Artikel

Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Alubund + 20 cm op (80581)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Ramper 400 kg/200 cm (90053)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

752 DK2

Kan levereras i totalvikter från 750 kg 
ner till 500 kg

Invändigt skåpmått:  250 x 139 x 162 cm 
Totalmått: 393 x 191 x 223 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 910 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 51 cm 
Mått öppning (bxh) 139 x 162 cm 

   
1315 K2  Artikel

Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

1315 K2

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

Invändigt skåpmått:  295 x 159 x 192 cm 
Totalmått: 442 x 210 x 248 cm 
Totalvikt: 2.000 kg 
Maxlast: 1.300 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 48 cm 
Mått öppning (bxh) 159 x 192 cm 

   
2017 K3  Artikel

Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91041)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2017 K3

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg 
ner till 1.100 kg

Invändigt skåpmått:  410 x 177 x 192 cm 
Totalmått: 602 x 234 x 252 cm 
Totalvikt: 2.700 kg 
Maxlast: 1.690 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 52 cm 
Mått öppning (bxh) 177 x 192 cm 

   
2719 K4  Artikel

Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91049)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2719 K4

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg 
ner till 1.600 kg

VARIANT

Kylsläp
Med slitstark och lättskött fl akbotten

RESERVHJUL

Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

SURRNINGSSKENOR

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING
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Lås, uppkörningsramper m.m. Brett utbud av tillval till släpet.

TILLVAL

Fryssläp

Variant fryssläp är det rätta valet som mobilt frysrum.

Fryssläp används idag vid stora arrangemang, där det är behov av stor fryskapacitet, 
eller som extra frysrum hos slaktare, restauranger, cateringfi rmor eller andra 
verksamheter.

Alla modeller är byggda med 80 mm tjocka skumpaneler, sidor, tak
och golv.

De tjocka panelerna bidrar till att säkerställa bra isoleringsförmåga 
och alla modeller kan kyla från +10 ° till ÷20 ° C.

Det mobila fryssläpet

[ Visad modell 2017 F3 ]

Invändigt skåpmått:  244 x 133 x 153 cm 
Totalmått: 394 x 192 x 220 cm 
Totalvikt: 1.350 kg 
Maxlast: 830 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 1 axlat, med broms 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 58 cm 
Mått öppning (bxh) 133 x 153 cm  

  
1315 F2  Artikel

Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Stöldskydd lås (90040)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91040)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

1315 F2

Kan levereras i totalvikter från 1.350 kg 
ner till 800 kg

Invändigt skåpmått:  289 x 153 x 183 cm 
Totalmått: 442 x 210 x 248 cm 
Totalvikt: 2.000 kg 
Maxlast: 1.240 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 55 cm 
Mått öppning (bxh) 153 x 183 cm 

  
2017 F3  Artikel

Surrningsskenor (90153)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80027)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91041)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2017 F3

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg 
ner till 1.100 kg

Invändigt skåpmått:  404 x 171 x 183 cm 
Totalmått: 602 x 234 x 248 cm 
Totalvikt: 2.700 kg 
Maxlast: 1.610 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Skumpanel/glasfi ber 
Lasthöjd: 59 cm 
Mått öppning (bxh) 171 x 183 cm 

  
2719 F4  Artikel

Surrningsskenor (90154)
Tvärstag  (40673)
Verktygslåda monteret (90813)
Reservhjul (80104)
Beslag för reservhjul (90033)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30300)
Hjul dämpare (alle) (91049)
Ramper 2.000 kg/200 cm (90453)
Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2719 F4

Kan levereras i totalvikter från 2.700 kg 
ner till 1.600 kg

Kraftigt tippstödhjul för enkel manövrering.
752 DK2 har traditionellt stödhjul.

Invändig belysning med sensor och 
aggregat. Fulländar upplevelsen.

Kraftigt kylaggregat. 
Kan kyla ner till temperaturspannet +10° till ÷20°

STANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR

Stödben. 4 st. kraftiga svängbara. 
752 DK2 har 2 st. standard stödben.

Aluminiumfl akbotten. Slitstark och 
lättskött. 752 DK2 har wiraplyfabotten.

Aluprofi ler och gångjärn i kraftig kvalitet.

VARIANT

Fryssläp
Det rätta valet som mobilt frysrum

RESERVHJUL

Monteras i fronten.
Skönt att ha tillhands vid punktering.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

SURRNINGSSKENOR

2 st. monteras på sidoväggarna. 
Tvärstag kan köpas till.

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING
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Material- och verkstadscontainer

VARIANT VARIANT

Det självklara och 
säkra valet för den 
mobila verkstaden 
eller lagring av 
byggmaterial.
Material- och verkstadscontainern har 
som standard en kraftig låsbom tvärs 
över dörren. Den tillsammans med 
ett godkänt lås gör låsanordningen 
försäkringsgodkänd.

Släpet kan även levereras med 
dubbeldörrar bak utan extra kostnad.

2000 MC-XL
Material- 
och verkstadscontainer

Foliering

Få ut ditt 
budskap...!
Utnyttja de stora ytorna till ditt reklambudskap. 
Stark och hållbar kvalitetsfolie.

Skicka din tryckbara pdf-fi l till din 
återförsäljare eller låt oss göra jobbet.

Foliering kan väljas som tillval till 
samtliga skåpsläp.
(Top cargo samt kyl- och fryssläp kan inte beställas 
med foliering).

2000 MC-XL levereras med kraftigt tippstödhjul.

Invändigt skåpmått:  288 x 194 x 200 cm 
Totalmått: 447 x 250 x 256 cm 
Totalvikt: 2.000 kg 
Maxlast: 1.339 kg 
Hjulstorlekar: 13” 
Axlar: 2 akslet, med brems 
Väggar: Stålplade 
Lasthöjd: 52 cm 

  
2000 MC-XL  Artikel

Invändig. LED lys 230 V (90881)
Invändig. LED lys 12 V (90150)
Verktygslåda monteret (90813)
Kraftig kasselås (90041)
LED-belysning utvändigt. (30301)
Hjul dämpare (alle) (91046)
Ramper 1.000 kg/200 cm (90054)
 Bredd rampe 750kg/200 cm (91008)

2000 MC-XL

Kan levereras i totalvikter från 2.000 kg 
ner till 1.100 kg

Skåpsläp
Skåpstorlek

(lxbxh)

Vid leverans 
av pdf-fi l.

Artikel

Pris ekskl. moms ved afl evering 
af materiale til vor udarbejdelse. 

Inkl. 2 korrekturgange

752 DC2 205 x 130 x 110 cm 81000 81000 + 81020

715 C2/B715 C2/1015 C2/1315 C2 260 x 150 x 160 cm 81001 81001 + 81020

1315 HT 260 x 150 x 190 cm 81007 81007 + 81020

1305 C3 305 x 170 x160 cm 81002 81002 + 81020

2005 C3/2517 C3 305 x 170 x 190 cm 81003 81003 + 81020

1317 C4 350 x 170 x 180 cm 81006 81006 + 81020

2005 CVB35/2705 CVB35 350 x 188 x 210 cm 81004 81004 + 81020

2705 CVB42 420 x 188 x 210 cm 81005 81005 + 81020

TILLVAL
[ Visad modell 2705 CVB35 ]

Monteras med strömbrytare.
Fungerar när släpet är kopplat till bilen.

VERKTYGSLÅDA

Kraftfull modell monterad på dragstången.
Passar till klämmor, verktyg etc.

TILLVAL

Bred uppkörningsramp. 70 cm - 750 kg.
Lås. Vi rekommenderar lås till släpet.

Kraftigt låssystem. Tvärgående kraftig 
låsbom kan förankras med ett hänglås.

Stort lastrum med förstärkta sidoväggar. Förberett för hyllmontering m.m.  
Lamphus och 4 st. stödben. Släpet är 
byggt för att användas.

4 st. stödben och draghandtag ger 
stabilitet och smidig manövrering.

Foliering
Modeller och skåpstorlekar

Skisser kan laddas ner på variant.dk
Skicka din tryckbara pdf-fi l till din återförsäljare eller låt oss göra jobbet.

INVÄNDIG. LED-BELYSNING

STANDARDUTRUSTNINGSTANDARDUTRUSTNINGSTANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING
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Variant A/S • Godthåbsvej 5 • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 75 72 04 00 • variantslap.se • info@variant.dk

Återförsäljare:

Brett sortiment av båt- och proffssläp

Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Båtsläp · Jetski släp · Kanot/kajaksläp · Båtupptagningsvagnar

MADE IN DENMARK

Danska kvalitetssläp
variant.dk 2019

Välj en VARIANT och få ett kvalitetssläp

Boggiesläp · 1-vägstipp · Biltransportsläp · Maskinsläp · 3-vägstipp · MaskintippBoggiesläp · 1-vägstipp · Biltransportsläp · Maskinsläp · 3-vägstipp · Maskintipp

Danska kvalitetssläp
variantslap.se 2019

MADE IN DENMARK

Strömkontakt
Alla släpvagnar levereras med 
13-poliga eluttag.
Om bilen har 7-polig elkontakt, kan 
adapter användas.


