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RIKTIG FRIHET

Solen smiter precis över träden och bländar dig lätt. 
Det är tidig morgon och tyst. Bara det dova ljudet från 
bilen och dina egna tankar. På väg genom den täta  
skogens lugn känner du lyckan av att vara på väg ut i 
den riktiga naturen. Den riktiga friheten. 

När skogen glesnar och det öppna landskapet ligger alldeles vitt och orört 

framför dig är känslan svår att beskriva, eller hur? Att köra skoter är ett 

sätt att leva. En resa ut i naturen som inte mycket annat kan mäta sig med.  

Möjligheten att ta sig till svårtillgängliga platser och fantastisk natur. Det är 

en resa som börjar redan i hemmet. Vi vet hur viktigt det är att resan mellan  

hemmet och skoterturens startpunkt är snabb och enkel. Det är för den  

sträckan som vi bygger släp. De släp vi själva använder för att komma dit. 
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BREDDGRAD 64

Långa vintrar med mycket snö och minusgrader.
Milsvida skogar och stora öppna ängar med bergen 
i bakgrunden. Vi är på breddgrad 64, vi är i Norrland. 

Här har vi funnits och byggt Sveriges starkaste och mest uthålliga släp i 

över 40 år. Släp som klarar de förhållande vi själva lever i. Inte för att göra  

skillnad på folk och folk, men vi är norrlänningar och vi bygger för norrlänningar.  

Ett lyckat koncept då även resten av Sverige uppskattar den kvalitet som  

Norrlands tuffa krav driver fram.

Ett bitande vinterklimat och krävande väglag har skapat vår produktions- 

anda. Den är enkel och tydlig - gör det ordentligt. För oss innebär det att arbeta  

igenom varje detalj grundligt. Att välja det bäst lämpade materialet och göra 

en produkt som är både smidig och stark, stabil och uthållig. Ett släp som 

varar livet ut. Det är vad kvalitet från 4P innebär - vi kallar det North Grade.
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4P släpvagnar är byggda för att möta Norrlands tuffa krav. Testade på 
världens största naturliga testbana för att garantera maximal styrka, 
smidighet, uthållighet och hållbarhet. Det är vad kvalitet från 4P innebär 
- vi kallar det North Grade. 

Styrka
Stabilitet som består vid de tyngsta av laster. Med 
styrkan i ett 4P-släp kan du känna dig säker under 
lastning, lossning och färd. Ett släp som levererar 
vid tunga tag.

Smidighet
Lätt att backa, följsamt efter bilen och enkelt att  
tippa. Ett släp som är byggt för att användas ofta ska 
vara lätt att hantera.   

Uthållighet
Med en konstruktion som behåller sin  
styrka och smidighet år ut och år in i de 
tuffaste av förhållande. Testat och testat för att  
pressas till sitt yttersta.

Hållbarhet
Med omsorg för alla detaljer och val av material är 
detta ett släp som tål tuffa tag utan att svika dig. 
Ett 4P-släp är en vän för livet.   
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TILLVERKAD I SVERIGE,
BYGGD I NORRLAND

Det handlar om att skapa kvalitet ända från grunden. En släpvagn från 
4P är byggd för hand. Hela vägen från det helsvetsade chassit till golvet, 
lämlåsen och kåpan. Resultatet talar för sig själv.

Genom att bygga släpen i en miljö där de testas som hårdast vet vi vad som krävs av oss innan släp- 

vagnen kommer ut på vägen. Det handlar lika mycket om material som om kunskap. Tillverkningen av 

t ex de S-formade dragbalkarna är egenutvecklad och unik för 4P. Med kontroll över detaljerna kan vi 

styra resultatet precis dit vi vill. 

Att leverera det bästa handlar också om rätt samarbete. Vi köper bara in det bästa råmaterial och de 

bästa produkterna av det som vi inte bygger själv. Det handlar om att göra det ordentligt - allt. Efter-

som vi vet att våra kunder plötsligt kan befinna sig på en väg med 3 cm snömodd, is under, noll sikt och 

två skotrar under kåpan är inget annat än det bästa ett alternativ.
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NYHETER & DETALJER

Formgjutna hårdplastskärmar med LED-breddmarkering
Stabila skärmar med halkskydd som tål att du står på dem vid lastning och 
lossning. Breddmarkering för att möta de europeiska kraven. (Endast på Deluxe.)

Samma kraftig axel på alla släp 
För ökad stabilitet oavsett totalvikt.

Starkare chassi 
Hela rambalkar fram och bak 
för att förstärka där belast-
ningen är som störst.

Utvändiga bindöglor
Istället för den gamla kroken. 
Spännbandets krok passar i 
öglan utan att ramla av. Mycket 
smidigare vid fästning av lasten.

Ljusramp med LED belysning
Välj till LED belysning på hela vagnen.

Formgjutna handtag 
Formgjutna handtag på läm- och dragbalkslås 
för bättre grepp i alla väder.



11

Halkskydd på skärmarna
Ökad säkerhet vid lastning och 
lossning med halkskydd från 3M.

Längre S-formade dragbalkar
Specialdesignade och förlängda för 
maximal smidighet och följsamhet. 

Golvet
Ett starkt och plant golv som är 
gjort av combiplywood med filmwira 
för att vara extra tåligt mot fukt.

Tippskruv med sexkantsfäste
Med sexkantsfästet på toppen får 
du med hjälp av  borrmaskin och 
hylsa en skonsam eltipp.

Glappfria dragbalkslås
Inget som slår eller smäller under 
färd. Med formgjutet handtag.

15” däck
Högre markfrigång och lättare att 
hitta vinterhjul och nya hjul. 
Samma på alla släp.

Högre skeppa
För ökad stabilitet och större last-
volym. 

Centralt placerat stödhjul 
För ökad stabilitet och bättre ut- 
rymme mellan bil och stödhjul. 

Formgjuten navkåpa
Formgjuten navkåpa som passar 
ett riktigt snyggt släp.

Lämlås med direktfäste
Lämlås som fäster direkt i skeppan 
För att öka styrkan i lämmarna och 
slippa påsvetsade delar. 

Inkapsling av elsystemet
Runt alla kablar sitter en 
skyddsslang som klarar -50 ˚C.

Aluminumfälgar
Finns som tillval för en  
sportigare stil.



RACING



RACING
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MODELLER I RACINGSERIEN

 RACING

380
OUTLINE

 RACING

380
OUTLINE

RACING

Racingsläpen har 150 cm flakbredd. 
Totalvikten är 1000 kg och släpet finns att få som Deluxemodell med formgjutna plastskärmar och breddmarkering.

Racing 380RX™
Extrautrustad med Aluminiumfälgar
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När du siktar på den mest utmanande terrängen, de högsta hastigheterna 
och de brantaste stigningarna. När du är ute efter att tänja på dina och 
skoterns gränser. Racing är för dig som vill ta dig ut till det extrema och 
utforska eller för dig som tävlar och vill transportera på bästa vis.

Du har gott om plats till en skoter och packning, samtidigt som du får ett 
starkt och smidigt släp - lättkört på vägarna ut mot vidderna av pudersnö 
eller de snirkliga skogslederna.

RACING 
Flakbredd:  150 cm

Flaklängd:  380 cm

Totalvikt:  1000 kg

Deluxe:  Som tillval

Inline:  Nej

Tippskruv:  Ja

LÄS MER OM 4P RACING PÅ 4PSLÄPET.SE

RACING
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TOURING
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TOURING

 TOURING

380
OUTLINE

 TOURING

380
INLINE

 TOURING

445
OUTLINE

 TOURING

490
OUTLINE

 TOURING

445
INLINE

 TOURING

490
INLINE

MODELLER I TOURINGSERIEN

Alla Touringsläp är av Deluxemodell med formgjutna plastskärmar och breddmarkering. Välj mellan Inline och Outline samt flaklängderna 380 cm, 445cm 
och 490 cm. Ett stort och rejält släp med totalvikt på 1300 kg.*  *380TX/TXI finns även med totalvikt på 1000kg. 490 har totalvikt på 1350kg.

Touring 490TXI™
Extrautrustad med Aluminiumfälgar
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TOURING 
Flakbredd:  185 cm

Flaklängd:  380 cm, 445 cm eller 490 cm

Totalvikt:  1000 kg / 1300 kg / 1350 kg

Deluxe:  Ja

Inline:  Tillval

Tippskruv:  Ja

* Gäller de flesta medelstora och stora bilar

Ett vinterlandskap ligger orört. En utflykt i sällskap med familj eller goda 
vänner väntar. När det inte ska finnas hinder för en gemensam tur ut på 
helgen är Touring släpet för dig. Med plats för två skotrar, bränsle och 
packning har Touring plats med allt som behövs för resan ut i den riktiga 
naturen - den riktiga friheten.
 
Touringsläpen har 185 cm flakbredd för att ge dig bredast möjliga släp när 
du använder kåpa, utan att du behöver extra breddade backspeglar*. 

LÄS MER OM 4P TOURING PÅ 4PSLÄPET.SE

TOURING
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 EXPEDITION

445
INLINE

 EXPEDITION

490
INLINE

EXPEDITION

MODELLER I EXPEDITIONSERIEN

Expeditionsläpet har en flakbredd på 220 cm och 445 cm eller 490cm flaklängd. Vårt största serietillverkade släp med en totalvikt på 1300 kg  / 1350 kg. 
Expedition är av Deluxemodell med formgjutna plastskärmar och breddmarkering. Expedition är en Inlinevagn. 

Expedition 490EXI™
Extrautrustad med Aluminiumfälgar
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EXPEDITION 
Flakbredd:  220 cm

Flaklängd:  445 cm eller 490 cm

Totalvikt:  1300 kg / 1350 kg

Deluxe:  Ja

Inline:  Ja

Tippskruv:  Ja

När målet ligger längre bort än horisonten och den mest avlägsna naturen 
lockar. När den gemensamma turen är längre och större. Expedition gör 
skäl för sitt namn. Ett sätt för dig att få med allt som behövs för en längre 
tur ut i friheten. Den stora lastytan rymmer två skotrar av större modell, 
bränsle och all packning som du och familjen kan tänkas behöva. Det får 
plats. Med smart packning får du även in en transportpulka i släpet.

LÄS MER OM 4P EXPEDITION PÅ 4PSLÄPET.SE

EXPEDITION
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Stor, större eller störst
Det ska vara enkelt att välja storlek på 4P släp. Våra släp kommer i tre flak-

bredder;  150 cm, 185 cm och 220 cm samt tre flaklängder; 380 cm, 445 cm 

samt 490 cm. För dig som vill lasta en skoter och packning rekommenderar 

vi 4P Racing. För dig som vill lasta 2 skotrar och packning passar Touring- 

serien bäst. Vill du ha massvis med plats är det Expedition som enkelt lastar 

2 skotrar, skoterpulka och packning.

Inline eller Outline?
Det finns olika fördelar med inline och outline. Med outline kan du stå på 

skärmarna vid lastning och lossning samt att du kan lasta fritt på hela flak-

ytan. Inline gör att släpet blir lättare att dra eftersom att det följer i bilens 

hjulspår. Detta sparar avsevärt med bränsle och gör släpet behagligare att 

dra på smala vägar som ibland kan vara väldigt moddiga.

Om du önskar annan totalvikt kontakta din närmaste återförsäljare.

Flaklängd
Racing

Flakbredd: 150 cm
Vikt: 1000 kg

Flakbredd: 185 cm
Vikt: (1000kg) 1300 kg/1350 kg

Flakbredd: 220 cm
Vikt: 1300 kg/1350 kg

Touring Expedition

380 cm

380TX/TXI Finns även med 1000kg totalvikt

 RACING

380
OUTLINE

 RACING

380
OUTLINE

 TOURING

380
OUTLINE

 TOURING

380
INLINE

445 cm
 TOURING

445
OUTLINE

 TOURING

445
INLINE

 EXPEDITION

445
INLINE

490 cm
 TOURING

490
OUTLINE

 TOURING

490
INLINE

 EXPEDITION

490
INLINE

LINEUP 2014
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LINEUP 2014

2013 genomförde vi vår största förändring någonsin. Vi 
började om från noll och byggde en helt ny släpvagn från  
grunden och upp. Gensvaret var enormt positivt. För- 
klaringen till det är enkel. Förändringarna kom från samtal 
med våra kunder. Släpvagnsägare som berättar för oss vad de  
behöver och vad de skulle vilja ha. Vi lyssnar, tolkar och om- 
sätter önskemål och tankar i konkreta genomförbara lösningar. 

Utvecklingen fortsätter och är konstant. Framför allt kommer 
förändringarna i takt med att släpvagnarna testas hårdare och 
hårdare. Behoven förändras när temperaturen sjunker och 

dagsljuset är kortvarigt. Detaljerna får inte ställa till med besvär 
och stjäla tid. Därför utmanar vi släpet på både stora och små 
funktioner. Vad kan bli bättre?

I år har vi gjort en stor förändring genom att introducera en 
ny längd i modellprogrammet. Touring och Expedition finns 
nu med längden 490 cm. Vi har märkt en tydlig efterfrågan på 
längre modeller och kan nu erbjuda det som standardmodell.  
På vagnarna i Lineup 2014 märker du också förändringar 
som formgjutna plasthandtag på lämlåsen och ny design på  
vagndekalerna. 

Utmaningen att göra bäst bättre kommer från våra kunder. 
Vi lyssnar, lär och förändrar för att vara ditt självklara alternativ.
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Multifunktionslampor LED
Högt placerade multifunktionslampor för 

ökad synlighet i snörök och dåligt väder.

LED belysning
Välj till komplett LED belysningspaket  

på hela vagnen.

Invändig Belysning
LED belysning på insidan av kåpan 

för säkrare lastning och lossning.

TILLVAL
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Lås
Skydda din investering med ett godkänt 

kraftigt lås till din släpvagn. 

Aluminiumfälgar
Uppgradera till aluminiumfälgar för en 

sportigare och snyggare stil på din släpvagn.

Skiglide
4P Skiglide är uppdaterad och matchar nu vagnarna i lineup 2014. 

Det bästa skydd din skoter kan önska sig vid lastning och lossning. 

Navkåpa
Snygg formgjuten navkåpa till plåtfälgarna.

TILLBEHÖR
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SPECIALVAGNAR

4P Specialvagnar är skräddarsydda, kundanpassade, väldigt 
slit- och stryktålig vagnar. Ett bra alternativ för dig som är ute 
efter en stor vagn för tunga, avvikande transporter.  Kanske är 
du ute efter en biltransport, boggie, kombitrailer eller någon  
annan specialare. Oavsett storlek och önskemål kan du alltid 
räkna med en följsam vagn med väldigt god väghållning.  

Kontakta specialavdelningen för information, frågor och beställningar: 0941 - 662 66 

Långt, brett, högt, med eller utan kåpa,  4P Specialvagnar finns 
att få i de mest varierande former. Flakmåttet anpassar vi helt 
enkelt efter dina behov och önskemål. Samtliga modeller kan 
utrustas med både tipp och kåpa. Med en kåpa kan du öppna 
både fram- och baklämmen utan att demontera kåpan vilket 
ger en fördel vid transport av långa föremål. 

Med den kunskap och erfarenhet vi har kan vi erbjuda riktiga 
proffsvagnar för just ditt specifika användningsområde.
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TEKNISKA DATA
RACING 
Vagn Totalvikt Flakmått Lastvikt Längd Bredd Däckdim. Fälgtyp Kulkoppling 

380R 1000 kg 150x380 cm 670 kg 532 cm 199 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

380RX 1000 kg 150x380 cm 670 kg 532 cm 201 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

EXPEDITION 
Vagn Totalvikt Flakmått Lastvikt Längd Bredd Däckdim. Fälgtyp Kulkoppling 

445EXI 1300 kg 220x445 cm 900 kg 597 cm 242 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

490EXI 1350 kg 220x490 cm 920 kg 642 cm 242 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

För aktuella priser besök din närmaste återförsäljare eller 4Psläpet.se
Om du önskar annan totalvikt kontakta din närmaste återförsäljare.

Med reservation för felskrivningar och tryckfel.  Angivna fakta kan ändras utan föregående avisering. Vagnarna avbildade i denna katalog kan vara extrautrustade.

TOURING 
Vagn Totalvikt Flakmått Lastvikt Längd Bredd Däckdim. Fälgtyp Kulkoppling 

380TX* 1300 kg 185x380 cm 940 kg 532 cm 242 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

380TXI* 1300 kg 185x380 cm 940 kg 532 cm 201 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

445TX 1300 kg 185x445 cm 920 kg 597 cm 242 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

445TXI 1300 kg 185x445 cm 920 kg 597 cm 201 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

490TX 1350 kg 185x490 cm 940 kg 642 cm 242 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 

490TXI 1350 kg 185x490 cm 940 kg 642 cm 201 cm 195x65 R15 5x112 50 mm 
*Finns även med 1000kg totalvikt
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Mer information och närmaste 
återförsäljare hittar du enklast på:

WWW.4PSLÄPET.SE

Följ 4P släpet på facebook för de senaste 
uppdateringarna och nyheterna: 

www.facebook.com/4pslapet

Hur tung släpvagn får din bil dra?
Hur tung släpvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset. Du kan också använda e-tjänsten 

släpvagnskalkylatorn hos Trafikverket för att ta reda på hur tung vagn din bil får dra. 
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Inte ett släp för
vem som helst.

4PSLÄPET.SE

I över 40 år har vi mött kraven från tuffa norrländska vägar och tillverkat Sveriges starkaste och mest 
uthålliga släp. Envisa som vi är tyckte vi att bäst kunde bli bättre. Och resultatet liknar inget annat.


