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Ain Antons
I løpet av de 25 årene som Respo har vært på
markedet har vi sett mange andre konkurrenter
kommet og gått. Så hva er hemmeligheten bak
Respo’s suksess? Hvorfor har vi fortsatt vekst 
der andre har falt i fra?

Den første årsaken er fokus. Vi har en fokus i vår strategi og på utførelsen av den. Vi er 
spesielt fokusert på kvalitet. Det er ingen bedre bevis enn at våre eldste hengere fortsatt 
er å finne langs veien. I løpet av alle disse årene er fokus og kvalitet blitt en del av vårt 
DNA, det spesielle som er med å definere Respo tilhengere.

I dag har vi et bredt utvalg av hengere, som selges i mange ulike markeder, og som er klare
til å møte til og med de mest kresne kunders behov.

Kundebehandling er mer enn å bare «sette kunden først». For oss er det en langsiktig
forpliktelse som gir synergier som kunnskap, sikkerhet og lojalitet for begge parter.

Om våre hengere
Funksjonalitet og kvalitet er to hovedstikkord når Respos ingeniører utvikler tilhengere. Vi har 
fagfolk med høy kompetanse i produksjonen og bruker kun komponenter av høy kvalitet. Når det 
gjelder båthengere er vi meget villige til å høre på tilbakemeldinger fra kundene som skal bruke 
hengerne. Båthengerne i denne brosjyren er resultat av alle ønskene fra markedet her i 
Skandinavia og vår egen høye kompetanse på hengerutvikling. 

Høy kvalitet, stor slitestyrke og god funksjonalitet på hengerne er ikke de eneste kriteriene vi 
strekker oss etter. Vi forsøker alltid å være innovative, finne løsninger ”utenfor boksen“ og sette 
nye og bedre standarder i markedet.

Som eksempler på dette nevner vi:

- Vår unike lampeløsning som gjør det enkelt å ta båten av og på hengeren.

- Høykvalitets metallarbeid. Alt på våre rammer, fra sveising til galvanisering, er laget for å vare: 
  Alle stansede profiler er behandlet med Magnelis overflatebehandling. Alle sveisede 
  komponenter er varmgalvaniserte.

- Mange kjølruller og sterke sidestøtter. En av de viktigste delene på en båthenger er kjølrullene. 
  Våre kjølruller er laget med Polyuretan og er UV-resistente, holder på formen sin og varer mye 
  lenger enn andre kjølruller på markedet. Våre sterke og justerbare sidestøtter sørger for at båten 
  ligger trygt og stabilt ved både lagring og kjøring.

- Skjermer av metall. Skjermer du faktisk kan stå på gir deg muligheten til å bruke skjermen som 
  stigtrinn når du skal om bord i båten og gjør jobben med å feste sikkerhetsstropper enklere og 
  raskere slik at du sparer tid.

- Tippvogge er standard på de aller fleste av våre båthengere, noe som forenkler prosessen  med 
  å ta båten opp og ned av vannet. Takket være tippvuggen trenger du ikke å kjøre hengeren  så 
  dypt ut i vannet og dette kan forlenge livet til både bremser, akslinger og lys. 

- Vinsjtårn som er justerbare i både høyde-og lengderetning og solide vinsjer er standard på alle 
  våre båthengere.

- Alle hengere fra Respo leveres med ferdig balanserte hjul for å oppnå optimale kjøreegenskaper.
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Båthengere uten brems

Solid og slitesterk utforming
Høykvalitets stål, galvanisering og
overflatebehandling med Magnelis® gjør den
sterke rammekonstruksjonen enda mer robust.
Kontinuerlig forskning og utvikling gjør at
Respohengere alltid måler seg med de
høyeste standardene i markedet.

Minst mulig punktbelastning på båten
Det store antallet med justerbare kjølruller
gjør at vekten fra båten fordeles på en rekke
steder langs kjølen. Våre kjølruller blir laget
med polyuretan (PU) som er et sterkt og
samtidig skånsomt materiale som sikrer at
at du tar godt vare på båten. 

Balanserte hjul
Respo leverer hjulene på tilhengerne ferdig 
balansert. Det er med på å sikre god komfort 
og sikkerhet. Alle Respo tilhengere som 
leveres i Norge er med helårsdekk (M+S).

Kraftige skjermer
Alle Respo båthengere er utstyrt
med skjermer som tåler vekten av en normal
person. Det gjør det svært enkelt når man 
skal opp i og ut av båten mens den står på 
hengeren. Også svært praktisk når en skal 
sjøsette eller ta opp båten.

Vannette nav
De vanntette navene gir god beskyttelse
for hjullagrene. Akslinger og bremser er 
fra Knott som er en av Europas ledende 
produsenter.

Innovativ lampeløsning
En kjempesmart løsning som gjør bruken av
hengeren enda mer brukervennlig. Man kan 
enkelt vippe lysene ut til siden ved sjøsetting 
og båtopptak.

Tippvugge bak
Tippvuggen gir meget god assistanse og 
forenkler båtopptaket. I tillegg gjør 
tippvuggen at det blir mer skånsomt for 
båten.

Justerbare sidestøtter
Gode sidestøtter gir stabilitet og
trygghet for båten både under lagring og
transport. Manuelt justerbare sidestøtter
er å foretrekke, og spesielt på dårlige veier. 
Dette fordi sidestøttene blir låst i ønsket 
posisjon hele tiden.

Tilleggsutstyr
Spør din lokale Respo forhandler om 
tilleggsutstyr som gangbru, 
reservehjulsholder, LED lamper og 
andre smarte løsninger som kan 
leveres som tilleggsutstyr til din
båthenger.

Vinsj og nesehjul er standard
Størrelsen og type vinsj og nesehjul er 
tilpasset hver båthengermodell.
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Justerbart vinsjtårn
Alle båthengere fra Respo er utstyrt med
justerbart vinsjtårn. Dette gjør at man kan
enkelt kan tilpasse det til nesten hvilken
som helst båt. 

Noen bilder i denne katalogen er kun for illustrasjonsbruk og kan vise ekstrautstyr eller oppgraderinger som ikke er inkludert på noen modeller.
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MODELL : R 750P
Vår største båthenger uten brems. Den har proft utstyr som 
inkluderer kjølruller med Polyuretan, stor tippvugge, solide 
stålskjermer med Magnelisbelegg. Justering av sidestøtter 
og vinsjstativ kan enkelt gjøres uten verktøy. Denne hengeren 
passer til båter opp til 18 fot og med vekt opp til 512 kg. 

MODELL : R 700E 
Økonomimodellen hvor vi har gjort alt enklere uten å gå på
bekostning av kvaliteten. Du får kvaliteten til en proffhenger
som da har kjølruller med Polyuretan, tippvugge og
fullstørrelse 155 R 13 dekk. Denne hengere håndterer
båter opp til 14 fot og har maks lasteevne 538 kg.

MODELL :  R 750SL 
Denne hengeren har en sveiset og varmgalvanisert ramme.
Inkludert er også en tippvugge og justerbare sidestøtter.
Denne hengeren passer for båter opp til 16 fot og med vekt
inntil 566 kg. Med en bredde på 199 cm og enkel
justeringen av sidestøtter, får du her en rimelig henger med 
proffe løsninger.

MODELL : R 750B
Vår  minste henger er satt sammen med Magnelisbehandlede
komponenter. Den har enkle sidestøtter og er beregnet for
båter med kjøl. Den har maks lasteevne 578 kg kan ta båter
opp til 13 fot.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

13 fot 4.25 x 1.60 750 578 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

14 fot 4.58 x 1.60 700 538 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
weight (kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

16 fot 5.02 x 1.99 750 566 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
weight (kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

18 fot 5.70 x 2.09 750 512 155R13

Båthengere uten brems

750V 571 T209

750V 501 T199

700V 451 T160

750V 431 T160
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Båthengere med brems
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Høykvalitets stål, galvanisering og
overflatebehandling med Magnelis® gjør den
sterke rammekonstruksjonen enda mer robust.
Kontinuerlig forskning og utvikling gjør at
Respohengere alltid måler seg med de
høyeste standardene i markedet.

Minst mulig punktbelastning på båten
Det store antallet med justerbare kjølruller
gjør at vekten fra båten fordeles på en rekke
steder langs kjølen. Våre kjølruller blir laget
med polyuretan (PU) som er et sterkt og
samtidig skånsomt materiale som sikrer at
at du tar godt vare på båten. 

Balanserte hjul
Respo leverer hjulene på tilhengerne ferdig 
balansert. Det er med på å sikre god komfort 
og sikkerhet. Alle Respo tilhengere som 
leveres i Norge er med helårsdekk (M+S).

Kraftige skjermer
Alle Respo båthengere er utstyrt
med skjermer som tåler vekten av en normal
person. Det gjør det svært enkelt når man 
skal opp i og ut av båten mens den står på 
hengeren. Også svært praktisk når en skal 
sjøsette eller ta opp båten.

Vannette nav
De vanntette navene gir god beskyttelse
for hjullagrene. Akslinger og bremser er 
fra Knott som er en av Europas ledende 
produsenter.

Innovativ lampeløsning
En kjempesmart løsning som gjør bruken av
hengeren enda mer brukervennlig. Man kan 
enkelt vippe lysene ut til siden ved sjøsetting 
og båtopptak.

Tippvugge bak
Tippvuggen gir meget god assistanse og 
forenkler båtopptaket. I tillegg gjør 
tippvuggen at det blir mer skånsomt for 
båten.

Justerbart vinsjtårn og sidestøtter
Båter kommer i ulike størrelser og former,
derfor har vi fokusert på detaljer som gjør
at hengeren kan tilpasses og brukes på
de fleste båter på markedet.

Tilleggsutstyr
Spør din lokale Respo forhandler om 
tilleggsutstyrsom gangbru, 
reservehjulsholder, LED lamper og 
andre smarte løsninger som kan leveres 
som tilleggsutstyr til din båthenger.

Vinsj og nesehjul er standard
Størrelsen og type vinsj og nesehjul er 
tilpasset hver båthengermodell.

LED lys som standard
Uvalgte modeller av våre 2-akslede
båthengere er blitt enda mer synlige på
veiene nå som LED lamper er standard
på disse («MR-modellene»). På alle toakslede 
hengere er markeringslys i LED standard.

Noen bilder i denne katalogen er kun for illustrasjonsbruk og kan vise ekstrautstyr eller oppgraderinger som ikke er inkludert på noen modeller.
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MODELL : R 1500P
Vår største enakslede henger. Den passer for båter opp 
til 21 fot. Som vår 1350P har denne også 14“ hjul og de 
mange kjølrullene gir mulighet til å spre vekten på båten 
til flere separate bærepunkter.  

MODELL : R 1200P
Vår bestselger blant enakslede båthengere! En meget god 
henger for båter opp til 19 fot og med en vekt inntil 900 kg. 
Doble sidestøtter bak og enkle sidestøtter foran gjør at båten 
ligger som støpt.

MODELL  : R 1350P
R 1350P er bygget for båter med størrelse inntil 20 fot og 
laster 979 kg. Hengeren leveres med 185/R14C hjul. Disse 
dekkene har stor rullediameter og høy styrke.

MODELL : R 1000P
Vår minste båthenger med bremser. Perfekt for båter med 
V-skrog og med lengder opp til 18 fot. I tillegg til tippvugge 
har hengeren justerbare sidestøtter med to støtteruller på 
hver side.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

18 fot 5.74 x 2.10 1000 724 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

19 fot 6.22 x 2.09 1200 900 155R13C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

20 fot 6.52 x 2.09 1350 979 185R14C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

21 fot 6.82 x 2.09 1500 1115 185R14C

Båthengere med brems

1000V 571 T209

1200V 621 T209

1350V 651 T209

1500V 681 T209
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MODELL : R 3500P
3500P er den hengeren i boogie-serien som har størst 
lasteevne og laster 2600 kg. Hengeren leveres med 185 
R14C-dekk og tar båter opp til 26 fot. Denne modellen kan 
også leveres i XL utgave for deg som har behov for å frakte 
båter opp inntil 28 fot. Hengeren er hele 252 cm bred og er 
med dette en ordentlig “fullbreddet“ henger.

MODELL : R 2000P
2000P er bygget for båter opp til 22 fot. Fra og med denne 
modellen og oppover sitter det to-tonns jekker som gjør 
tilpassingen av sidestøttene enklere selv når båten er på 
hengeren.

MODELL : R 2700P
2700P er bygget for båter opp til 25 fot og laster hele     
1965 kg. Doble sidestøtter både foran og bak gir båten din 
maksimal sidestøtte under transport. Leveres med 185 
R14C-dekk. Som alle de andre to-akslede hengerne til Respo 
kommer også denne med gangbru som standard.

MODELL : R 1800P
Respos 1800 kilos to-akslede båthenger. Solid boogie-henger 
med proft utstyr. En sterk sveiset ramme, lengde som tar båter 
opp til 21 fot. Hengeren leveres med gangbru i midten av 
hengeren for å gjøre adgangen til båten sikrere.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

21 fot 6.62 x 2.09 1800 1301 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

22 fot 7.07 x 2.30 2000 1443 175/70R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

25 fot 7.97 x 2.30 2700 1965 185R14C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

26 fot 8.23 x 2.52 3500 2600 185R14C

Båthengere med brems

2700V 802 T2301800V 662 T209

2000V 712 T230 3500V 822 T230 

9/23



MODELL : R 2000MR
Det unike med denne båthengerserien er det selvjusterende
multirullesystemet. Denne løsningen består av ruller som er
montert sammen i et system av braketter og armer som
automatisk justerer og tilpasser seg til skrogsidene på din 
båt. Vår 2000 kg versjon tar båter opptil 22 fot.

MODELL : R 2700MR
Vår 2700 kg versjon med multirullesystem. Hengeren leveres 
som de andre i serien, med LED lamper som standard og har 
den brukervennlige vippeløsningen på baklyktene. Forøvrig en 
løsning som finnes på alle Respo båthengere. Denne 
modellen tar båter opptil 25 fot og har en nyttelast på 1980 
kg. Alle hengerne i MR-serien har akslinger som kan flyttes 
slik at kulevekten kan justeres og tilpasses.

MODELL : R 1800MR
Vår MR serie er perfekt både for standard båter og båter 
med step i skrog og/eller kjøl. MR-serien er utstyrt med 
LED lamper som standard. Vår 1800 kg versjon er enakslet 
og passer for båter opp til 20 fot. En sikkerhetslenke på 
vinsjen er standard for alle modellene i MR-serien. Denne 
lenken gir optimal sikkerhet ved utsett og opptak av båten. 

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

20 fot 6.55 x 2.10 1800 1325 185R14C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

22 fot  7.07 x 2.30 2000 1440 175/70R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

25 fot 7.97 x 2.30 2700 1965 185R14C

Respo Båthengere Katalog 2016

Multiroller 1800V 661 

Multiroller 2000V 712

Multiroller 2700V 802

MODELL : R 3500MR
Denne typen hengere er spesielt etterspurt av proffbrukere 
som transporterer forskjellige båter med ulike typer skrog, da 
multirullesystemet håndterer både båter med vanlig skrog, 
nedsenket kjøl og steppet skrog/kjøl. En universalhenger rett 
og slett. Dette er vår største henger i denne serien tar båter 
opp til 26 fot og 2600 kg. Har du båt i denne størrelsen, er 
dette hengeren for deg som rett og slett ønsker det beste! 

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

26 fot 8.23 x 2.52 3500 2600 185R14C

Multiroller 3500V 822
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Vannscooterhengere

S
ta

n
d
a
rd

 f
u

n
k

sj
o

n
e
r Solid og slitesterk utforming

Høykvalitets stål, galvanisering og
overflatebehandling med Magnelis® gjør den
sterke rammekonstruksjonen enda mer robust.
Kontinuerlig forskning og utvikling gjør at
Respohengere alltid måler seg med de
høyeste standardene i markedet.

Kraftige skjermer
Alle Respo båthengere er utstyrt
med skjermer som tåler vekten av en normal
person. Det gjør det svært enkelt når man 
skal opp i og ut av båten mens den står på 
hengeren. Også svært praktisk når en skal 
sjøsette eller ta opp båten.

Innovativ lampeløsning
En kjempesmart løsning som gjør bruken av
hengeren enda mer brukervennlig. Man kan 
enkelt vippe lysene ut til siden ved sjøsetting 
og båtopptak.

Tilleggsutstyr
Spør din lokale Respo forhandler om 
tilleggsutstyr som gangbru, 
reservehjulsholder, LED lamper og andre 
smarte løsninger somkan leveres som 
tilleggsutstyr til din båthenger.

Vinsj og nesehjul er standard
Størrelsen og type vinsj og nesehjul er 
tilpasset hver båthengermodell.

Justerbart vinsjtårn
Alle båthengere fra Respo er utstyrt med
justerbart vinsjtårn. Dette gjør at man kan
enkelt kan tilpasse det til nesten hvilken
som helst båt. 

Balanserte hjul
Respo leverer hjulene på tilhengerne ferdig 
balansert. Det er med på å sikre god komfort 
og sikkerhet. Alle Respo tilhengere som 
leveres i Norge er med helårsdekk (M+S).

Vannette nav
De vanntette navene gir god beskyttelse
for hjullagrene. Akslinger og bremser er 
fra Knott som er en av Europas ledende 
produsenter.

Tremeier og bakre kjølrull
Tremeiene er dekket med et slitesterkt
belegg som minimerer friksjonen og gir en
sikker håndtering av vannscooteren.

Noen bilder i denne katalogen er kun for illustrasjonsbruk og kan vise ekstrautstyr eller oppgraderinger som ikke er inkludert på noen modeller.

Foto: Espen Winther
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MODELL : R 750VSL
„Storebror“ til vår R 750VS er 55 cm lenger og er bygget 
for å transportere en tre-seters vannscooter. Den har 
lasteevne på 576 kg.  Også denne er bygget på en sveiset 
stålramme. En velutstyrt vannscooterhenger.

MODELL : R 1000VSL
R 1000VSL er vår lengste og største vannscooterhenger.
Totalvekt 1000 kg, kan laste 780 kg. Dette er vår største 
vannscooterhenger med hele 4,9 meter lengde. Den har 
brems og har derfor maks hastighet på 80 km/t

MODELL : R 750VS
Vår minste vannscooterhenger som er bygget for en 
to-seters vannscooter. Som de andre modellene i serien 
har denne meier som står lavere i bakkant og en kjøllrull i 
midten for å gjøre jobben med å ta vannscooteren av og 
på enkel.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

10-11 fot 3.87 x 1.79 750 584 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

12 fot  4.47 x 1.79 750 576 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

12 fot 4.89 x 1.79 1000 780 155R13

Vannscooterhengere

750V 391 T179

750V 451 T179

1000V 481 T179

MODELL : R 1350VSD
Denne hengeren har “moro“ skrevet over hele seg. Den 
har plass til to vannscootere og kan dermed forenkle 
transporten av vannscooterne når familie og venner skal 
ut og more seg på sjøen. Så snart du tar hengeren i bruk 
vil du se hvor lett og raskt det går å ta vannscootere opp 
av og ned i vannet.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

12 fot 5.55 x 2.55 1350 1023 165R13C

1350V 551 T255
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Hengere for Pioner og andre rotasjonsstøpte båter
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Høykvalitets stål, galvanisering og
overflatebehandling med Magnelis® gjør den
sterke rammekonstruksjonen enda mer robust.
Kontinuerlig forskning og utvikling gjør at
Respohengere alltid måler seg med de
høyeste standardene i markedet.

Balanserte hjul
Respo leverer hjulene på tilhengerne ferdig 
balansert. Det er med på å sikre god komfort 
og sikkerhet. Alle Respo tilhengere som 
leveres i Norge er med helårsdekk (M+S).

Kraftige skjermer
Alle Respo båthengere er utstyrt
med skjermer som tåler vekten av en normal
person. Det gjør det svært enkelt når man 
skal opp i og ut av båten mens den står på 
hengeren. Også svært praktisk når en skal 
sjøsette eller ta opp båten.

Vannette nav
De vanntette navene gir god beskyttelse
for hjullagrene. Akslinger og bremser er 
fra Knott som er en av Europas ledende 
produsenter.

Innovativ lampeløsning
En kjempesmart løsning som gjør bruken 
av hengeren enda mer brukervennlig. Man 
kan enkelt vippe lysene ut til siden ved 
sjøsetting og båtopptak.

Tilleggsutstyr
Spør din lokale Respo forhandler om 
tilleggsutstyr som gangbru, 
reservehjulsholder, LED lamper og andre 
smarte løsninger som kan leveres som 
tilleggsutstyr til din båthenger.

Vinsj og nesehjul er standard
Størrelsen og type vinsj og nesehjul er 
tilpasset hver båthengermodell.

Minst mulig punktbelastning på båten
Med unntak av R 1200P har alle hengerne i
denne serien skinner med mange ruller
på. Dette sikrer minimal punktbelastning for
din båt og gjør det lettere å få båten opp på
hengeren.

Justerbart vinsjtårn
Alle båthengere fra Respo er utstyrt med
justerbart vinsjtårn. Dette gjør at man kan
tilpasse og forenkle bruken til nesten hvilken
som helst båt.

Respos utvalg av båthengere for Pioner er nøye planlagt og spesielt
utviklet i samarbeid med Pioner, for å passe perfekt til deres båter.

Noen bilder i denne katalogen er kun for illustrasjonsbruk og kan vise ekstrautstyr eller oppgraderinger som ikke er inkludert på noen modeller.
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MODELL : R 750RS Dobbel
Lik som sin «bror» med enkle ruller, men leveres med doble 
ruller som blant annet kan brukes på Hasle Summer Fun båter. 
Hengeren har en nyttelast på 578 kg, noe som er mer enn nok 
for de fleste båter opp til 13 fot.

MODELL : R 750RS Single
En av våre minste ubremsede hengere. Hengeren tar båter 
opp til 13 fot og skinnesystemet egner seg best for flatbunnede 
båter som for eksempler gummibåter, små rotasjonstøpte båter, 
som River 290 og 350, eller andre båttyper som har relativt 
flat bunn.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

13 fot 4.25 x 1.60 750 578 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

13 fot  4.25 x 1.60 750 578 155R13

Hengere for Pioner og andre rotasjonsstøpte båter

750V 431 T160 SIngle

750V 431 T160 Dobbel MODELL : R 1000C
Helt lik som R 750 C, passer de samme båtene og har brems 
som gjør at du kan kjøre i opp til 80 km/t. Som de øvrige 
hengerne har også denne vår smarte lampeløsning som du 
bare vipper ut ved behov. 

MODELL : R 750C
Denne ubremsede hengere har rulleskinner som lett kan 
tilpasses til båter som Pioner 13, Pioner 14, Pioner 15 og 
Pioner Viking. Tippvuggen gjør at båten går lett av og på. 
De mange små hjulene gir jevn og god støtte som 
rotasjonsstøpte båter trenger. Dette gjør at du kan ha og 
oppbevare båten på hengeren uten at den tar skade av 
ujevn punktbelastning.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

15 fot 5.16 x 2.09 750 522 155R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

15 fot  5.40 x 2.10 1000 736 155R13

750V 511 T209

1000V 541 T209
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MODELL : R 1350P Multi III
Spesialhenger til Pioner Multi III.  Hengeren er konstruert for 
å håndtere det unike skroget på Pioner Multi III. Tippvogge og 
hele 24 kjølruller håndterer katamaranskroget skånsomt. 
Kjølene på katamaranskroget har ikke lik senteravstand foran 
og bak, dette er hensyntatt på denne hengeren og båten vil 
treffe kjølrullene hele veien, noe som er unikt på denne 
hengeren kontra andre katamarenhengere.

MODELL : R 1200P
For de aller største båtene Pioner 17 Flexi og Pioner 17 
Touring er R 1200P et glimrende valg. 7 stk. oransje kjøruller 
med polyturetan og tippvugge gjør jobben enkel når båten 
skal sjøsettes. Sidestøttene gir båten stabilitet ved transport 
og en sterk vinsj gir deg trygghet.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

19 fot 6.22 x 2.10 1200 900 155/R13C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

17 fot 6.75 x 2.29 1350 882 185/R14C

Hengere for Pioner og andre rotasjonsstøpte båter

1200V 621 T209

1350V 671 T229
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Opplagshengere
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Høykvalitets stål, galvanisering og
overflatebehandling med Magnelis® gjør den
sterke rammekonstruksjonen enda mer robust.
Kontinuerlig forskning og utvikling gjør at
Respohengere alltid måler seg med de
høyeste standardene i markedet.

Minst mulig punktbelastning på båten
Det store antallet med justerbare kjølruller
gjør at vekten fra båten fordeles på en rekke
steder langs kjølen. Våre kjølruller blir laget
med polyuretan (PU) som er et sterkt og
samtidig skånsomt materiale som sikrer at
at du tar godt vare på båten.

Balanserte hjul
Respo leverer hjulene på tilhengerne ferdig 
balansert. Det er med på å sikre god komfort 
og sikkerhet. Alle Respo tilhengere som 
leveres i Norge er med helårsdekk (M+S).

Vannette nav
De vanntette navene gir god beskyttelse
for hjullagrene. Akslinger og bremser er 
fra Knott som er en av Europas ledende 
produsenter.

Tippvugge bak
Tippvuggen gir meget god assistanse og 
forenkler båtopptaket. I tillegg gjør 
tippvuggen at det blir mer skånsomt 
for båten.

Justerbare sidestøtter
Gode sidestøtter gir stabilitet og
trygghet for båten både under lagring og
transport. Manuelt justerbare sidestøtter
er å foretrekke, og spesielt på dårlige veier. 
Dette fordi sidestøttene blir låst i ønsket 
posisjon hele tiden.

Tilleggsutstyr
Spør din lokale Respo forhandler om 
tilleggsutstyr som gangbru, 
reservehjulsholder, LED lamper og andre 
smarte løsninger som kan leveres som 
tilleggsutstyr til din båthenger.

Vinsj og nesehjul er standard
Størrelsen og type vinsj og nesehjul er 
tilpasset hver båthengermodell.

Justerbart vinsjtårn 
Alle båthengere fra Respo er utstyrt med
justerbart vinsjtårn. Dette gjør at man kan
enkelt kan tilpasse det til nesten hvilken
som helst båt. 

Noen bilder i denne katalogen er kun for illustrasjonsbruk og kan vise ekstrautstyr eller oppgraderinger som ikke er inkludert på noen modeller.
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MODELL : RO 1500
RO 1500 er vår største enakslede opplagshenger. Den har 
samme kvaliteter som sine søsken i serien, men med enda 
flere justerbare kjølruller og ytterligere ett sett sidestøtter. 
Denne laster hele 1213 kg og tar båter inn til 20 fot. 

MODELL : RO 1000
RO 1000 er en opplagshenger som deler de samme kvaliteter 
og praktiske detaljer som resten av serien. Hengeren laster 
777 kg og er beregnet for båter inntil 17 fot. Fra og med 
RO 1000 og oppover leveres opplagshengerne med et 
forsterket nesehjul på 60 mm.

MODELL : RO 1300
Vår absolutte bestselger blant opplagshengere. Vi har tatt 
med mye av de gode løsningene fra våre båthengere. Den har 
en solid, sveiset stålramme og tippvugge som gjør jobben 
enklere for deg. Den passer et stor antall båter med størrelse 
opp til 20 fot og vekt opp til 1020 kg.

MODELL : RO 750
Vår minste opplagshenger er en solid liten henger med 
helsveiset, galvanisert stålramme. Kommer komplett med 
nesehjul, justerbart vinsjtårn og vinsj. Denne hengeren 
håndterer båter opp til 15 fot og med vekt opp til 620 kg.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

15 fot 4.85 x 1.59 750 620 155/R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

17 fot  5.47 x 1.81 1000 777 155/R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

20 fot 6.56 x 1.83 1300 1020 185/R14C

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

20 fot 6.43 x 1.84 1500 1213 185/R14C

Opplagshengere

750V 481 J160

1000V 561 J182

1300V 651 J182

1500V 651 J182
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MODELL : RO 3500
RO 3500 er vår største og flotteste opplagshenger  og tar 
båter opp til 25 fot og laster hele 2851 kg. Hengeren leveres 
med gangbru som standard. Den leveres med 4 doble 
sidestøtter med saksejekk-justering. Leveres komplett med 
sveiver til saksejekkene. Hengeren har 8 ekstra brede kjølruller 
med slitesterk Polyuretan og kulekoblingen er i støpejern.

MODELL : RO 2000
RO 2000 er vår minste toakslede henger i opplagshengerserien. 
Solid henger med lengde på hele 6,89 meter. Den er bygget for 
å håndtere båter opp til 21 fot. Den har en nyttelast på hele 
1640 kilo. Godt utstyrt opplagshenger som håndterer båten din 
skånsomt.

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

21 fot 6.89 x 2.10 2000 1640 155/R13

Båt-
lengde

Lengde og
bredde (m)

Totalvekt  
(kg)

Nyttelast
(kg)

Hjul-
dimensjon

25 fot  7.88 x 2.28 3500 2851 185/R14C

Opplagshengere 21/22

2000V 682 J210

3500V 792 J233
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Respo Tilhenger AS
Vangsvelen 10
1814 Askim

Kontaktinfo

www.respotilhenger.no

Respos mål er å stadig utvikle og forbedre seg. Det kan derfor 
forekomme små endringer på hengere slik de er fremstilt i 
brosjyren.

Våre forhandlere har alle meget god kunnskap om produktene
og vil hjelpe deg med å velge riktig båthenger til din båt.

Respo Tilhenger 2016. Alle rettigheter er reservert.

Respo Båthengere Katalog 2016

Din forhandler:

Finn din forhandler på

www.tilhengergruppen.no
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