




Det är med stolthet vi presenterar Debons modellprogram för den  
svenska marknaden. I serien från Debon har vi valt att inte tumma på 
detaljerna. Kanske är det för sin utmärkta byggkvalité,  sin väl tilltagna 
standardutrustning och sin franska design som Debon redan visat sig 
väl på den svenska marknaden. Alla Debon trailers har en låg tjänstevikt 
för sin stabila och robusta konstruktion. Det lämnar utrymme för just 
din last. 

Vad ska du lasta i din Debon?

About us.
It is with pride that we present the Debon trailer range for the Swedish 
market. With the Debon series, we have chosen to not compromise on 
build quality and payed extra attention in details. Maybe it is for the 
excellent build quality, the generous standard equipment or the French 
design that Debon have already proved its worth in the Swedish  
market. All Debon trailers have a low curb weight relative to it´s stable 
and robust construction. It leaves room for your load.

What will you load in your Debon? 

Om oss.
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Standard utrustning: Kraftigt förstärkt främre stödhjul, ramp samt golv i aluminium, 
sidoväggar i aluminium, combiramp med dörrfunktion samt överlucka i aluminium,  
strömlinjeformad front samt tak i glasfiber, 4st färdigmonterade surrningsöglor, invändig 
belysning.

DEBON C500
Debon C500 är för dig som ställer höga krav 
på din släpkärra. Vi har valt att ha alumini-
umkonstruktion på väggar, golv samt på 
combiramp för många års beskymmersfritt 
ägande. 

Totalvikt (kg): 1100 - 2000

Egenvikt (kg): 600

Totalbredd (cm): 212
Totallängd (cm): 440

Totalhöjd (cm): 240 
Lastutrymme (LxBxH): 320x167x200

Storlek combiramp (BxH): 163,5x145 
Storlek combiramp + överlucka (BxH): 163,5x187
Axeltyp: Paraxel, patenterad Pullman 2 fjädring
Hjuldimension: 185/14C 5-bult

Färgval: Svart/Aluminium 
Sidodörr: Ja
Sidolucka: Nej

Maxlast (kg): 500 - 1400 

Debon C500
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Debon C300

Standard utrustning: Främre stödhjul, flakbotten i Wiraplywood, sidoväggar i 18mm 
plwood, combiramp med dörrfunktion samt överlucka i aluminium, strömlinjeformad 
front samt tak i glasfiber, 4st färdigmonterade surrningsöglor, stödben bak, invändig  
belysning.

Totalvikt (kg): 750 - 1300

Egenvikt (kg): 500

Totalbredd (cm): 200
Totallängd (cm): 411

Totalhöjd (cm): 229 
Lastutrymme (LxBxH): 300x155x190

Storlek combiramp (BxH): 148x155 
Storlek combiramp + överlucka (BxH): 148x183
Axeltyp: Enkelaxel, patenterad Pullman 2 fjädring
Hjuldimension: 185/14C 5-bult

Färgval: Vit
Sidodörr: Ja, tillval
Sidolucka: Nej

Maxlast (kg): 250- 800 

DEBON C300
Debon C300 är en enkelaxlad multifunktionell 
vagn som levereras med väl tilltagen  
standardutrustning. Dess strömlinjeformade 
front bidrar till minskat luftmotstånd och  
ökade köregenskaper.  



Debon C255

Standard utrustning: Främre stödhjul, flakbotten i Wiraplyfa, sidoväggar i 18mm  
plywood, stor dörr baktill, lasthöjd från mark 48cm, strömlinjeformad front samt tak i 
glasfiber, 4st surrningsöglor monterade på metallskena, invändig belysning.

DEBON C255
Debon C255 är den lilla vagnen med de 
smarta funktionerna. Välj till sidolucka 
och du får en stor inspektionslucka där du 
enkelt kommer åt din last.  

Totalvikt (kg): 750 - 1300

Egenvikt (kg): 350

Totalbredd (cm): 146
Totallängd (cm): 320

Totalhöjd (cm): 205

Lastutrymme (LxBxH): 255x125x155

Storlek dörröppning bak (BxH): 163,5x145 
Axeltyp: Enkelaxel, gummitorsionsfjädring
Hjuldimension: 185/14C 4-bult

Färgval: Vit och svart 
Sidodörr: Ja, tillval
Sidolucka: Ja, tillval

Maxlast (kg): 400 - 950 
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Debon PW
0E

DEBON PW0E
Debon PW0E är en enkelaxklad 1-vägs tipp med 
hög finish. Här får du både eltipp och galvad  
stålbotten som standard. Välj en totalvikt
efter dina förutsättningar. 

Standard utrustning: Främre förstärkt stödhjul, bottenskiva i plywood med 1,5mm 
galvaniserad stålskiva, avtagbara lämmar i aluminium, elhydraulisk tipp med trådad 
fjärrkontroll, 4st surrningsöglor, infälld belysning, svängbara stödben bak finns som tillval. 

Totalvikt (kg): 750 - 1300

Egenvikt (kg): 450

Totalbredd (cm): 150
Totallängd (cm): 380

Lasthöjd (cm): 70

Hjuldimension: 185/14C 5-bult

Tipvinkel: 45 ° 
Lämhöjd (cm): 30
Axeltyp: Enkelaxel, gummitorsionsfjädring

Färgval: Aluminium
Tipp: Ja, eltipp. Trådlös fjärrkontroll tillval. 
Lastutrymme (LxBxH): 255x150x70

Maxlast (kg): 300 - 850 



Debon PW
1.2

DEBON PW1.2
Debon PW1.2 är en vagn för de lite tuffare  
uppdragen. Utrustad med boggie blir PW1.2 en  
stabil konstruktion med goda köregenskaper 
även med tyngre last. Bästsäljare! 

Standard utrustning: Främre förstärkt stödhjul, bottenskiva i plywood med 1,5mm 
galvaniserad stålskiva, avtagbara lämmar i aluminium, elhydraulisk tipp med trådad 
fjärrkontroll, 6st surrningsöglor, infälld belysning, svängbara stödben bak finns som tillval. 

Totalvikt (kg): 1100 - 2000

Egenvikt (kg): 700

Totalbredd (cm): 160
Totallängd (cm): 440

Lasthöjd (cm): 70

Hjuldimension: 155/80 R13 5-bult

Tipvinkel: 45 ° 
Lämhöjd (cm): 30
Axeltyp: Boggie, gummitorsionsfjädring

Färgval: Aluminium
Tipp: Ja, eltipp. Trådlös fjärrkontroll tillval. 
Lastutrymme (LxBxH): 300x160x30

Maxlast (kg): 400 - 1300 
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Lämhöjd (cm): 30

Debon PW
2.2

DEBON PW2.2
Debon PW2.2 är en vagn för de mest krävande 
uppgifterna. Med ett inbyggt rampfack har du 
alltid lastramper tillhanda utan att behöva ta 
plats från lastytan. Smart.  

Standard utrustning: Främre förstärkt stödhjul, bottenskiva i plywood med 1,5mm 
galvaniserad stålskiva, avtagbara lämmar i aluminium, elhydraulisk tipp med trådad 
fjärrkontroll, 6st surrningsöglor, infälld belysning, svängbara stödben bak finns som tillval. 

Totalvikt (kg): 2700 - 3500

Egenvikt (kg): 700

Totalbredd (cm): 180
Totallängd (cm): 430

Lasthöjd (cm): 70

Hjuldimension: 185 R14 5-bult

Tipvinkel: 45 ° 
Lämhöjd (cm): 30
Axeltyp: Boggie, gummitorsionsfjädring

Färgval: Aluminium
Tipp: Ja, eltipp. Trådlös fjärrkontroll tillval. 
Lastutrymme (LxBxH): 300x180x30

Maxlast (kg): 2000 - 2800 
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Ska du istället lasta något genom att dra,  
köra eller för hand bära upp din last 
använder du rampen i nedfällt läge.  
Gasdämpare och välkonstruerade beslag  
gör rampen lättanvänd i samtliga lägen.  

Överluckan stängs och öppnas enkelt  
genom tryck och med två lättgående hakar  
låser du rampen. När din last är fastspänd i 
de färdigmonterade surrningsöglorna är du  
redo att åka. 

Combiramp.

Genom att lossa på en sprint i  
nedkant kan du på  våra modeller utrustade 
med combiramp öppna rampen sidleds  
vilket underlättar vid lastning med fordon. 



Ska du istället lasta något genom att dra,  
köra eller för hand bära upp din last 
använder du rampen i nedfällt läge.  
Gasdämpare och välkonstruerade beslag  
gör rampen lättanvänd i samtliga lägen.  

Överluckan stängs och öppnas enkelt  
genom tryck och med två lättgående hakar  
låser du rampen. När din last är fastspänd i 
de färdigmonterade surrningsöglorna är du  
redo att åka. 

Genom att lossa på en sprint i  
nedkant kan du på  våra modeller utrustade 
med combiramp öppna rampen sidleds  
vilket underlättar vid lastning med fordon. 

Kontakta återförsäljare



Producerad av Oliv Invest AB @


