
Boottrailers voor opblaasboten
met harde bodem

Tot 750 kg
Laadvermogen 225 tot 530 kg Lengte 250 tot 470 cm
Laadvermogen  325 tot 600 kg  Lengte 250 tot 525 cm
 
Vanaf 750 kg - Inclusief kentekenbewijs
Laadvermogen  850 tot 1400 kg Lengte 520 tot 650 cm
Laadvermogen 790 tot 1350 kg Lengte 520 tot 750 cm
Laadvermogen 1450 tot 2750 kg Lengte 520 tot 860 cm



Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Ontwerp, opmaak en druk: Verhallen Clevers reclame internet.

Dank aan de relaties van PEGA voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

Over PEGA trailers   3
 
Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem
 
Serie enkelasser 350 / 450 / 650  4 - 5
Laadvermogen van 225 tot 530 kg  Lengte van 275 tot 470 cm
 
Serie enkelasser L350 / L450 / L650  4 - 5
Laadvermogen van 225 tot 530 kg  Lengte van 275 tot 470 cm
 
Serie enkelasser H450 / H650 / H750  6 - 7
Laadvermogen van 325 tot 570 kg  Lengte van 375 tot 525 cm
 
Serie enkelasser Z1150 / Z1350 / Z1500 / Z1800  6 - 7 
Laadvermogen van 850 tot 1400 kg  Lengte van 565 tot 645 cm
 
Serie enkelasser ZB1150 / ZB1350 / ZB1500 / ZB1800  8 - 9
Laadvermogen van 790 tot 1350 kg  Lengte van 665 tot 745 cm
 
Serie tandemasser ZB2000 / ZB2300 / ZB2700 / ZB3500  8 - 9
Laadvermogen van 1450 tot 2750 kg  Lengte van 665 tot 900 cm
 
EUROLINER
 
Serie enkelasser SH450 / SH550 / SH750  10 - 11
Laadvermogen van 300 tot 580 kg  Lengte van 400 tot 500 cm
 
Serie enkelasser SH1350   10 - 11
Laadvermogen van 1050 kg  Lengte van 565 tot 665 cm
 
V-LINER
Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800  10 - 11
Laadvermogen van 850 tot 1450 kg  Lengte van 600 cm
 
Serie tandemasser V2000 / V2700 / V3500  10 - 11
Laadvermogen van 1500 tot 2750 kg  Lengte van 650 tot 850 cm
 
MULTILINER
Serie enkelasser M750   12 - 13
Laadvermogen van 850 tot 1450 kg  Lengte van 600 cm  
 
Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800  12 - 13
Laadvermogen van 850 tot 1450 kg  Lengte van 600 cm  
 
Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800  12 - 13
Laadvermogen van 850 tot 1450 kg  Lengte van 600 cm  
 
Waarom PEGA   14

Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem

Het unieke PEGA automatische centreersysteem 
Ieder onderwaterschip is verschillend van vorm, en het is dus belangrijk dat het goed wordt 
begeleidt, tijdens het lanceren op de boottrailer.
Ons automatisch centreersysteem zorgt ervoor dat uw boot in balans blijft, niet beschadigd 
en ten alle tijde in het midden op de trailer beland. Het systeem bestaat uit een bepaalde  
combinatie van kielrollen en luchtbanden. Standaard vanaf de uitvoering COMFORT.

Verzinkwerk 
De PEGA boottrailers worden verzinkt bij de 
daarvoor als beste gekwalificeerde verzinke-
rijen. Zowel volbad als trommel verzinken,  
wordt volgens de norm EN ISO 1461:1999 
afgehandeld. PEGA boottrailers geeft een 
garantie van twee jaar op het galvaniseren.

Poedercoaten,
duurzame bescherming 
Poedercoaten zorgt voor een duurzame  
bescherming van uw boottrailer en kan in  
iedere RAL kleur naar keuze worden geleverd. 
Hiermee krijgt uw boottrailer meerwaarde in  
zowel uitstraling als bescherming.

Ons boottrailerprogramma
bestaat in de basis uit

3 uitvoeringen 

De betrouwbare, robuuste en veilige basis.

De lijn met een pakket handige extra’s.

De naam zegt het: de exclusieve lijn.

In geval dat het te besteden budget
belangrijker wordt dan comfort,

dan bieden wij de voordelige lijnen

Daarnaast produceren we voor de
proffesionele markt met specifieke eisen

en wensen de

 
 

Met deze 6 productielijnen voorzien
wij de gehele watersportbranche van
boottrailers in iedere kwaliteit of prijs.

PEGA Aqua Clean System voorkomt 
vastkleven remschoenen 
Wanneer boottrailers met de assen in het (zoute)
water terechtkomen, weet iedere watersporter als  
geen ander dat onderhoud niet te vermijden is. 
PEGA gebruikt al standaard remkabels met 
smeernippels om het vastlopen van de remschoe-
nen tegen te gaan. Nu met een professioneel 
aangelegd PEGA spoelsysteem erbij, zullen vast-
gekleefde remvoeringen tegen de binnenkant van 
de remtrommel tot het verleden behoren. 

Volledig waterdichte RVS lagers
met 2 jaar fabrieksgarantie 
Hiernaast ziet u een ’exploded view’ van een as.
De assen zijn voorzien van waterdichte RVS 
lagers. Deze afdichting voorkomt onveilige 
slijtage en vastlopen van het lagerwerk.

Smeernippels op de remkabels 
Stugge en vastgeroeste remkabels van het  
terugloopremsysteem kunnen levensgevaarlijke 
situaties opleveren.
PEGA voorziet daarom standaard alle remkabels
van smeernippels die het smeren van de kabels 
eenvoudig en snel mogelijk maken.
Bij het doorsmeren handrem aantrekken!
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PEGA reputatie 

De PEGA boottrailer staat garant voor vele jaren rijplezier. 

Het basisconcept van alle PEGA boottrailers bestaat uit een 

extra degelijk chassis, zodat u ook in extreme omstandigheden

op uw trailer kunt vertrouwen. Het robuuste chassis levert u 

tevens de uitstekende wegligging en lange levensduur, waar 

de PEGA boottrailer om bekend staat.



Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem
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Serie enkelasser 350 / 450 / 650
Laadvermogen van 225  tot 530 kg
Lengte van 275 tot 470 cm

Serie enkelasser L350 / L450 / L650
Laadvermogen van 225 tot 530 kg
Lengte van 275 tot 470 cm 

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Afneembare verlichtingsbalk  ●	 ●	 ●	

Neuswiel  ●	 ●	 ●	

Gele draagkussens  	 ●	 ●	

Koppelingsbeveiliging 230.00  	 ●	 ●	

Reservewiel gemonteerd  	 	 ●	

Aluminium loopplank  	 	 ●	

Opbergkist  	 	 ●	

Aluminium velgen*  	 	 ●		

 
*Alleen op de 550 EXCLUSIVE

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Afneembare verlichtingsbalk ●	 ●	 ●	

Centreersysteem 	 ●	 ●	

Neuswiel  ●	 ●	 ●	

Gele opdraaibare kussens  	 ●	 ●

Koppelingsbeveiliging 230.00  	 ●	 ● 
Polyeruthaan kielrollen  	 	 ●	

Reservewiel gemonteerd  	 	 ●

Aluminium loopplank  	 	 ●

Opbergkist 	 	 ●

Aluminium velgen*  	 	 ●	

	

Optie(s)
Draagmal ●	 ●	 ●

 
 *Alleen op de L 550 EXCLUSIVE.

Standaard verlichting

Dubbele neuswielklem

Boegsteun

Centreersysteem



Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem
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Kantelbaar
Serie enkelasser H450 / H650 / H750
Laadvermogen van 325 tot 570 kg
Lengte van 375 tot 525 cm 

Serie enkelasser  
Z1150 / Z1350 / Z1500 / Z1800
Laadvermogen van 850 tot 1400 kg
Lengte van 565 tot 645 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Afneembare verlichtingsbalk  ●	 ●	 ●

Centreersysteem   	 ●	 ●

Neuswiel  ●	 ●	 ●

Gele opdraaibare kussens   	 ●	 ●

Polyeruthaan kielrollen   	 	 ●

Reservewiel gemonteerd   	 	 ●

Aluminium loopplank   	 	 ●

Opbergkist   	 	 ●

Aluminium velgen*   	 	 ●

Kantelbaar  ●	 ●	 ●

 
Optie(s)
Geremd**  ●	 ●	 ●

Elektrische lier  ●	 ●	 ●

 
*Alleen op de H650 en de H 750 EXCLUSIVE.
**Alleen op de H750.

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Gekeurd, incl. kentekenbewijs  ●	 ●	 ●

Geremd ●	 ●	 ●	

Afneembare verlichtingsbalk  ●	 ●	 ●	

Centreersysteem  	 ●	 ●

Neuswiel  ●	 ●	 ●

Schokbrekers  ●	 ●	 ●

Gele opdraaibare kussens  	 ●	 ●

Polyeruthaan kielrollen  	 	 ●

Reservewiel gemonteerd  	 	 ●	

Aluminium loopplank  	 	 ●

Opbergkist  	 	 ●

Aluminium velgen  	 	 ● 
 
Optie(s)
Kantelbaar  ●	 ●	 ●

Elektrische lier  ●	 ●	 ●

Centreersysteem

Sterk chassis

Kantelstel torsieas

Handlier met dubbele overbrenging



Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem
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Serie enkelasser 
ZB1150 / ZB1350 / ZB1500 / ZB1800
Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm 

Serie tandemasser
ZB2000 / ZB2300 / ZB2700 / ZB3500
Laadvermogen van 1450 tot 2750 kg
Lengte van 665 tot 900 cm  

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Gekeurd, incl. kentekenbewijs  ●	 ●	 ●

Geremd  ●	 ●	 ●

Afneembare verlichtingsbalk  ●	 ●	 ●

Centreersysteem  	 ●	 ●

Neuswiel  ●	 ●	 ●

Schokbrekers  ●	 ●	 ●

Gele opdraaibare kussens   	 ●	 ●

Polyeruthaan kielrollen   	 	 ●

Reservewiel gemonteerd   	 	 ●

Aluminium loopplank   	 	 ●

Opbergkist   	 	 ●

Aluminium velgen   	 	 ●

 
Optie(s)
Kantelbaar  ●	 ●	 ●

Elektrische lier  ●	 ●	 ● 

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 ■	 ■	 ■

Gekeurd, incl. kentekenbewijs  ●	 ●	 ●

Geremd  ●	 ●	 ●

Afneembare verlichtingsbalk  ●	 ●	 ●

Centreersysteem   	 ●	 ●

Neuswiel  ●	 ●	 ●

Schokbrekers  ●	 ●	 ●

Gele opdraaibare kussens   	 ●	 ●

Polyeruthaan kielrollen   	 	 ●

Reservewiel gemonteerd   	 	 ●

Aluminium loopplank   	 	 ●

Opbergkist   	 	 ●

Aluminium velgen   	 	 ●

 
Optie(s)
Kantelbaar*  ●	 ●	 ●

Elektrische lier  ●	 ●	 ●

 
*Geldt niet voor de ZB 3500.

Centreersysteem



Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Veel kwaliteit voor weinig euro’s
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Serie enkelasser SH450 / SH550 / SH750
Laadvermogen van 300 tot 580 kg
Lengte van 400 tot 500 cm
Serie enkelasser SH1350
Laadvermogen van 1050 kg
Lengte van 565 tot 665 cm 

Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800 
Laadvermogen van 850 tot 1450 kg
Lengte van 600 cm
Serie tandemasser V2000 / V2700 / V3500
Laadvermogen van 1500 tot 2750 kg
Lengte van 650 tot 850 cm 

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	 	

Gekeurd, incl. kentekenbewijs  	 		 	 ●	 ●	

Geremd*   	 		 	 ●	 ●

Afneembare verlichtingsbalk   ●	 ●		 ●	 ●	 ●

Neuswiel   ●	 ●		 ●	 ●	 ●

Kantelbaar   ●	 ●		 ●	 ●	 ●

Enkele boeggeleider   	 ●		 	 	 

Dubbele boeggeleider   	 		 ●	 ●	 ●

Kentekenbewijs verplicht   	 		 	 ●	 ●

Schokbrekers   	 		 	 ●	 ●

 
Optie(s)
Elektrische lier   ●	 ●		 ●	 ●	 ●

 
* Optioneel op de SH 750-500

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	 	

	

Standaard uitvoering V-LINER
Verlaagd frame    ●

Gekeurd incl. kentekenbewijs     ●

Geremd     ●

Afneembare verlichtingsbalk     ●

Neuswiel    ●

Kantelbaar    nee
Schokbrekers    ●

Achterste tussenbalk verstelbaar     ●

Enkele boeggeleider     ●

 
Optie(s)
Liggers i.p.v. rollen     ●

V-frame achterzijde     ●

(ski- en sloepuitvoering)

SH 750 en SH 1350 standaard dubbele boeggeleider.

SH 1350 is standaard uitgerust met een robuuste boegsteun.

Boeggeleider

Liggers

Uitwisselbaar V-frame achterzijde (ski- en sloepuitvoering)

Verstelbaar achterbalk
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Kijk voor alle informatie op www.pegabv.nl

Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem
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Serie enkelasser M750 
Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm 

Serie enkelasser  
M1150-S / M1150 / M1350 / M1500 / M1800 
Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm

Serietandemasser 
M2000 / M2300 / M2700 / M3500 
Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte
en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website. 
	

Wegklapbare LED verlichting   ●  
Multirollen 32, 48 of 64 stuks   ●

afhankelijk welk type 
Swingbeam   ●  
LCG spanningsbox   ●  
PU beschermpads   ●  
PU zijbegeleiding   ●  
Wegklapbaar neuswiel   ●  
Fulton handlier   ●  
Kunststof spatborden met opstap (Enkelasser)   ●  
Looprooster   ●

Wegklapbare LED verlichting

Fulton handlier

Swingbeam

Looprooster

LCG spanningsbox

Achterkant LED-Lights op Swingbeam



Boottrailers voor opblaasboten met harde bodem

Waarom een PEGA boottrailer voor uw opblaasboot? 
 

- Degelijk, volledig gelast en volblad verzinkt chassis.

- Zeer scherp geprijsde basisuitvoeringen.

- Aantrekkelijke prijzen voor opties en extra comfort.

- Modelaanpassingen zijn mogelijk, uw wens is onze uitdaging.

- Wij gebruiken enkel en alleen kwaliteitsonderdelen.

- Remkabels met smeernippel (alleen geremde uitvoering).

- Torsieassen voorzien van RVS ECO lagers/afdichting.

Waarom PEGA? 
 

- Betrouwbaar.

- Toonaangevende marktleider.

- Hoogwaardige trailers.

- Breed assortiment, uw wens staat centraal.

- Efficiënte en verantwoorde productieprocessen.

- Landelijk dealernetwerk met hoge service.

- Innovatief.

- Veiligheid staat hoog in het vaandel.

De juiste ondersteuning met
opdraaibare draagkussens

ZB serie voorzien van
een dubbel chassis

Automatisch centreersysteem
(COMFORT/EXCLUSIVE) Spoelsysteem remvoeringen

(optioneel) Aqua Clean Systeem

Versterkte boegsteun
in hoogte verstelbaar

PEGA BV - Middelweg 5
2992 SP Barendrecht (NL)
T +31(0)180 615380
F +31(0)180 621632
info@pegabv.nl
 
www.pegabv.nl 

Uw dealer


