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Off Road Solutions 
Voor elke ondergrond een oplossing 

 

K3B Trailers: Universele watersporttrailers, voor eenvoudig transport van kleine boten, 

kayaks, kano’s e.d. door zand en ander zwaar terrein  

 

 

 

 

 

K3B Trailers staat voor Kano-, Kayak- en Kleine Boten Trailers. Deze alleskunners kunnen voor allerlei 

toepassingen ingezet worden. Doordat ze demontabel en inklapbaar zijn kunt u ze overal eenvoudig mee naar 

toe nemen, ze passen zelfs in een fietstas of in de opbergruimte van een kano of kayak. De Wheeleez 

ballonbanden zorgen daarnaast voor probleemloos transport door zand en ander zwaar terrein. 

De K3B Trailers zijn leverbaar in onderstaande drie uitvoeringen. 



Off Road Solutions 
Dorpsstraat 58 

4356 AK Oostkapelle 
www.offroadsolutions.nl 

email: info@offroadsolutions.nl 
KvK 52252167 

 

Large Medium Small 

   
Specificaties: 
 
Voorzien van demontabele 42 cm. Wheeleez 
ballonbanden 
Maximum belasting: 136 kg.  
Breedte (bij de as): 107 cm.  
Afmetingen van (ingeklapt) frame: 107 x 10 x 
54 cm.  
Hoogte: 56 cm. 
Frame vervaardigd van zeewaterbestendig 
geanodiseerd aluminium met RVS 
montagemateriaal 
Gewicht: 10 kg.  
Geleverd met twee spanbanden van ca. 5 m. 
lengte 

 

Specificaties: 
 
Voorzien van demontabele 30 cm. Wheeleez 
ballonbanden 
Maximum belasting: 80 kg.  
Breedte (bij de as): 90 cm.  
Afmetingen van (ingeklapt) frame: 90 x 10 x 
33 cm.  
Hoogte: 40 cm. 
Frame vervaardigd van zeewaterbestendig 
geanodiseerd aluminium met RVS 
montagemateriaal 
Gewicht: 6 kg.  
Geleverd met één spanband van ca. 4 m. 
lengte 

Specificaties: 
 
Voorzien van demontabele 24 cm. Wheeleez 
ballonbanden 
Maximum belasting: 55 kg.  
Breedte (bij de as): 68,5 cm.  
Afmetingen van (ingeklapt) frame: 69 x 10 x 
25 cm.  
Hoogte: 25 cm. 
Frame vervaardigd van zeewaterbestendig 
geanodiseerd aluminium met RVS 
montagemateriaal 
Gewicht: 3 kg.  
Geleverd met één spanband van ca. 4 m. 
lengte 

Prijs (onder voorbehoud):  
€ 391,10 excl. BTW 

Prijs (onder voorbehoud):  
€ 223,47 excl. BTW 

Prijs (onder voorbehoud):  
€ 164,50 excl. BTW 

 


