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Samtliga MXTrailer’s är handbyggda på helt nya Svensk-tillverkade chassin från 
Fogelsta/Brenderup. Vagnarna är i standard baserade på 1-axliga chassin med 1300kg 
totalvikt, ramp för lastning och en generös invändig takhöjd på 199cm. Det innebär att det 
finns gott om utrymme både för att byta om, och även för att röra sig fritt utan att behöva ta 
av sig hjälmen. 

MXTrailer-koncepten byggs sedan efter varje kunds order och unika önskemål av Deaptech 
Solutions AB i Avesta, oavsett om du valt ett grundpaket eller en helt individ-anpassad 
lösning med just de mått och den utrustning som du vill ha. 

För att underlätta för dig som kund har vi tagit fram tre grundpaket för MC-sport, där samtliga 
har gemensamt att de gör din hobby enklare och bekvämare. Utöver direktregistrering hos 
Transportstyrelsen erbjuder vi självklart även både privat-finansiering och företags-leasing 
på samtliga våra vagnar genom vår samarbetspartner Wasa Kredit. 

 

BASIC – 190.350:- inklusive moms. (152.280:- ex moms.) 
Avbetalning från 1.997:- ink moms/mån, företagsleasing från 2.143:- ex. moms/mån 

Utrustningsnivån på dessa vagnar är sparsamt byggda, och koncentrationen ligger på 
transport av MC och ett varmt utrymme att byta om på. Basic-vagnen är ett utmärkt val för 
dig som har en husbil med alla bekvämligheter, men vill ha en MXTrailer med lägre totalvikt 
för att transportera hojar och ha som omklädningsrum för att slippa skita ner och förstöra 
husbussen. 

KOMFORT – 225.450:- inklusive moms (180.360:- ex moms.) 
Avbetalning från 2.366:- ink moms/mån, företagsleasing från 2.538:- ex. moms/mån 

Denna vagn bjuder som namnet antyder på ett komfortabelt och användbart koncept där du 
har de bekvämligheter som behövs för att göra depå-livet enklare. Komfort-vagnen är ett bra 
alternativ för dig som vill ha med all utrustning ut till banan, tränar ofta och vill få ut så 
mycket och effektiv träningstid som möjligt av varje tillfälle.  

PREMIUM – 268.050:- inklusive moms (214.440:- ex moms.) 
Avbetalning från 2.813:- ink moms/mån, företagsleasing från 3.018:- ex. moms/mån 

Premium-vagnen har allt det där extra som du alltid önskat. Vagnen passar allt från 
amatören som njuter av pauserna mellan passen, motionären som vill testa en 24-timmars 
tävling, till elitföraren som vill vara på plats kvällen innan tävlingen börjar. Här kan du njuta 
av behaglig temperatur året runt, kall dryck, varm mat, garage med full ståhöjd, egen toalett 
och möjlighet till övernattning utan att behöva varken extern strömförsörjning eller elverk. 

 

I utrustningslistan på nästa sida går det enkelt att utläsa vilken utrustning som ingår i 
respektive grundpaket. Varje kolumn till höger representerar det grundpaket som är benämnt 
längst upp i kolumnen, och utrustning markerad med X ingår i respektive paket.  
Hittar du inte den utrustning du söker eller vill ha en offert på en egen kombination? Lugn, 
det löser vi. Hör av dig till oss på info@mxtrailer.se eller 0722-23 09 22 så konfigurerar vi 
tillsammans med dig en MXTrailer som passar just dina behov. 



  

 
Kontrollera alltid under fliken Prislista på www.mxtrailer.se att du har du har 

den senaste informationen både vad gäller pris och utrustningslistor! 

Utrustnings-/pris-lista  
2023-03-13 

 

Grundpaket: 

 

 

Kategori Utrustningspaket Basic Komfort Premium 
     

Bas Låsbar sidodörr med förvaringsfack, klädkrokar och sopkorg  X   X   X  
 Främre avbärare med galvaniserat insteg  X   X   X  
 Helsvetsad vinylmatta med 10cm uppvik på vägg  X   X   X  
     

Klimat Takventil  X   X   X  
 Webasto bränslevärmare 2kw ink 12lit tank.  X       
 Webasto bränslevärmare 4kw ink 12lit tank.   X   X 
 Taklucka med termostat-styrd fläkt   X   X  
     

El Utvändig DEFA snabb-koppling  X  X   X  
 USB-uttag, USB-A/USB-C QC3.0  X  X   X  
 LED-belysning invändigt  X  X   X  
 Dimbar innerbelysning  X X 
 Batteriladdare 7Amp 50Amp 70Amp 
 Batteribank  80Ah 160Ah 160Ah 
 Inverter med nätprioritering  1000w 1300w 
 Uttag 230v  3st 4st 
 Laddnings-/batteri-status via kontrollpanel och Bluetooth   X 
     

Omkl. Tygklädd innervägg  X   X   X  
 Sittbänk i vinkel, 230cm ink 3st förvaringslådor, samt klädstång  X   X   X  
 Vägghylla, 100cm ink 4st förvaringslådor   X   X  
 Klädkrokar och klädstroppar     X   X  
 Pappersdispenser     X   X  
 Kylskåp, 50liter med frysfack    X  
 Mikrovågsugn 20lit    X  
 Kemtoalett    X  
     

Garage Mc-ställ, löstagbara, 2st.  X   X   X  
 Förankring, 3 punkter/mc  X   X   X  
 Utrustningspaket för 2 förare (tot. 10 krokar)   X   X  
 Whiteboard     X   X  
 Sopkvast och gummiraka med väggfästen   X   X  
 Väggmonterad digital klocka med automatisk tidsinställning  X X 
 Körbanor, armerat gummi, 300x6mm  X  X  
 Delklädda väggar i 4mm plexiglas (800x1200mm)   X    
 Helklädda väggar i 1,5/2mm risgryns aluminiumplåt    X  
 6m väggmonterad förankringsskena ink 10 flyttbara öglor     X 
 Säkerhetspaket: 6kg pulversläckare samt första hjälpen-väska    X  
     

Exteriör Bakre Stödben, 2st  X   X   X  
 Helfoliering, gråmetallic/matt svart  X   X   X  
 Låsbar förvaringslåda, dragstång X X   X  
 Aluminiumfälgar, 14”, svarta med C-däck. X  X   X  
 Ytterbelysning, höger sida   X   X  
 Förstärkt stödhjul    X  
 Ytterbelysning, vänster sida, samt bakåt.    X  
 Backljusautomatik, samtlig ytterbelysning.    X  
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Extra-utrustning / Tillval: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tillvalen ovan är exempel på den vanligaste extra-utrustningen.  

Hittar du inte den utrustning du söker eller vill ha en offert på en egen kombination så 
kontakta oss på info@mxtrailer.se eller 0722-23 09 22 så konfigurerar vi tillsammans med 

dig en MXTrailer som passar just dina behov. 

Extra-utrustning / Tillval: Pris ink moms: 
Öppningsbart fönster 300x500mm med rullgardin och myggnät 6.950:- 
Löstagbar verktygslåda med väggmonterad konsol 4.300:- 
Väggmonterad förvaringshylla i garage med 3 plastbackar 5.800:- 
Hållare för depåmatta/ramp med dränering 2.450:- 
Hållare, bensindunk 1.600:- 
Fast markis 2,6 x 2,0m, svart kassett, grått tyg 9.300:- 
Fast markis 3,5 x 2,5m, svart kassett, grått tyg 11.750:- 
Dimbar ledbelysning under markis, 3m 4.600:- 
Privacy room: Väggar ink fönster och dörr till markis 3,5x2,5m 11.300:- 
Trådlös backkamera 2.850:- 
Vikbar FEAL 200cm aluramp och insteg för vagn med dörrar bak 2.850:- 
Takmonterad 110w solcell för underhållsladdning 7.750:- 
Extra uttag externt 1.950:- 
Extra uttag i garge 1.050:- 
Diskho nedfälld i bänk med 16 liters vattentank 13.900:- 
Tältsäng, ihopfällbar med förvaringsväska, 205x78x51cm 900:- 
Fristående hjulställ 18-21”. Styckpris.  6.300:- 


