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 och steg till 
 sidorör 
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8612-10013   Mercedes Vito kort modell  3721 DKR 500 €
8612-30016   Renault Master lång modell    4935 DKR 663 €
8613-00050  Steg  50 cm  848 DKR 114 €
8613-00075  Steg 75 cm 1152 DKR 155 €
8613-00100  Steg 100 cm  1455 DKR 196 €

Alla våra Sidorör är galvaniserade.  
Rören kommer med minst tre beslag, 
för att kunna montera steg på dem. 
Våra sidorör finns framtagna till alla 
typer av bilmodeller för att passa till 
just din bil. Om vi inte har en till just 
din bil på lager, tilverkar vi dem, så 
även du ska kunna skydda din bil mot 
dyra skador. 

Vi har även tillverkat 
steg till sidorör, så du 
kan komma säkert in 
och ut i din bil.

Made in 
Denmark
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30-2396-00 Drag
8021-00030 Steg
Pris för de två delarna,galvaniserat Mercedes Sprinter
5319 DKR.   714 €

Unika
lösningar

För att du som användare inte ska 
ha problem att ta tvära svängar 
med din skåpbil, har vi utvecklat 
en unik lösning upp till 3500 kg. 
Dragkroken är monterad på steget. 
Denna lösning kan fås till Mercedes 
Sprinter W906-W907 och VW Crafter 
och MAN TGE. Dragkroken kan 
fås som svartlackerad eller som 
galvaniserad.
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8121-1xxxx Steg och monteringssats.  
 Rekommenderat pris  2882 DKR.   387 €

Fotsteg och monteringssats är 
galvaniserade både för bilar med och 
utan backsensor.

 Fotsteg bakdörr 
 bil utan 
 dragkrok 
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 8121-00014 

 8121-00009H 

 8121-00007 til biler uden PDC  8121-00014 

 8121-00014 

Universal bakre 
fotsteg monteras 
på dragkrok
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8121-00007 Universal bakre fotsteg för bilar utan backsensor    1792 DKR.  241 €
8121-00009H-V Universal fotsteg till höger eller vänster sida av dragkroken     1164 DKR.  157 €
8121-00011 Universal fotsteg för bilar med backsensor  1999 DKR.  269 €
8121-00014 Universal fotsteg, steg vikbar     2699 DKR.  363 €

 8121-00011 för bilar med PDC 
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8610-XXXXX Gaffeltruckskydd höger och vänster pris   4761 DKR.  639 €
8611-XXXXX Gaffeltruckskydd bakom pris  5479 DKR.  736 €

Dessa fäste kan utvecklas för nästan alla bilar

 Gaffeltruckskydd 
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8121-20XXX     Kort sidosteg 3130 DKR. 420 €
8121-21XXX      Långt sidosteg  5464 DKR. 734 €

Sidosteg för skåpbil. Korta sidosteg för skjut-
dörr och långa sidosteg för både skjutdörr 
och förardörr.

 Sidosteg 
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8012-00030  3 ton avtagbar flänskula     2245 DKR.  302 €
8012-00009  3500 kg 50mm kula med D-31 för lastbil     1155 DKR. 155 €
8177-00000  Variobloc basplatta  2597 DKR.  348 €
8177-00001  Varioblock växelplatta     1911 DKR. 257 €
8092-00003G Sänk platta     436 DKR.  59 €
8092-00004G Sänk platta   461 DKR. 62 €
8092-00005G Sänk platta   485 DKR.  65 €

Avtagbar dragkrok för van från GDW- och Variobloc. 
Försänkningsplattor med 90 mm mellan hålen 
horisontellt och 50 mm vertikalt för att höja och 
sänka kulan.
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Alla dragkrokar kan galvaniseras. På transportbil 
är detta  en särskilt bra idé, då dragkrokens 
placering gör den utsatt. Därmed säkerställs att 
dragkroken håller i många år och förblir fin bilens 
livslängd.

En bra plats för reklam
som håller många år

Alla Dragkrokar kan 
galvaniseras

Fotsteg med logotyp. 
Ett bra reklamställe 
som varar i många år.

(Pris endast för utveckling 
av laserskär program.)

11



Made in 
Denmark

Vi kan tilverka dragkrokar till alla 
bilmodeller. Detta gäller även 
tillverkning av dragkrok till cykelhållare 
för elbilar, småbilar och taxibilar. Vi 
kan också  utveckla för bilar som inte 
är godkända för körning med släp.

 Cykelhållare 
 till elbilar och 
 småbilar 
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T60 den nya framtida avtagbara 
dragkroken från GDW.

 T60 system 
 avtagbar 
 dragkrok 
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 Här är ansikterna 
 bakom Dansk  
 Anhængertræk  
 GDW 

Dansk Anhængertræk GDW A/S
Gejlhavegård 4 
6000 Kolding
Danmark
Tlf.: +45 7550 0390 
info@da-gdw.dk
www.da-gdw.dk

Kim Holst  
Försäljningschef  
kh@da-gdw.dk
Mobil +45 2227 0200

Søren Guldbrandt
Tekniker   
sg@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390

Dorthe Rasmussen
Intern försäljning   
ds@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390

Kim Baun Christensen
Ekonomi / Intern försäljning 
kbc@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390
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 Om företaget 

1978 startade Henning Baun Christensen Dansk Anhængertræk. Vi tillverkar dragkrokar och tillbehör till alla bilar 
och transportfordon i Danmark. 2018 firade vi 40-årsjubileum på den danska marknaden.

Dansk Anhængertræk startade som ett litet företag i Kolding. Förutom dragkrokar producerades också kylboxar 
för kylbilar. När vi 1995 för andra gången växte ur våra lokaler flyttade vi till vår nuvarande adress på Gejlhave-
gaard 4 i Kolding, där den danska produktionsdelen också finns. Idag producerar vi dragkrokar och fotsteg, från 
råjärnplattor till färdiga, pulverlackerade och galvaniserade dragkrokar.

Då många dragkrokar kräver ett  EU-godkännande, har vi ingått ett samarbete med den belgiska dragkroksstill-
verkaren, GDW nv. GDW levererar dragkrokar till länder i Europa och 2002 firade de 50-årsjubileum som en av de 
mest framstående leverantörerna av dragkrokar på den europeiska eftermarknaden.

Handelsföretaget Dansk Anhængertræk GDW A / S grundades den 15 april 2001 för att betjäna kunderna i Skan-
dinavien och norra Tyskland, och för att leverera dragkrokar och fotsteg för både nya och äldre bilmodeller på 
marknaden.

Dansk Anhaengertraek GDW A / S har ett lager på 65.000 dragkrokar, och vår produktkatalog omfattar mer än 
2.000 olika dragkrokar och steg. Lagret utökas med 60 nya modeller per år. Med detta avser vi att leva upp till vår 
position på marknaden, som den leverantör som har det bästa produktprogrammet.

Vi har en egen utvecklingsverkstad för att skapa speciella cykelställ och dragkrokar för elbilar, småbilar och 
taxibilar samt produkter för skåpbilar, som inkluderar dragkrokar, steg och sidorör. Vi producerar också många 
lösningar för bilhandlar expon, till exempel specialstativ i järn med logotyp.

Förutom de mer än 2 000 olika dragkrokar och steg, som finns i vår produktkatalog, producerar vi också dragkro-
kar till specilla biltyper, såsom Oldtimers, bilar med hiss och husbilar. Vi har bilen på vår specialverkstad, där vi 
bygger dragkroken direkt på bilen. Dragkrokar för dessa bilar tillverkas i enlighet med samma principer som med 
standard dragkrokar.
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Vi reserverar oss för tryckfel och prisändringar.


