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de nieuwe generatie boottrailers  

Boottrailers

STANDARD BOAT TRAILERS

BOAT TRAILERS



2

Trotse winnaar van de  “DAME Award 2013“
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Het Vanclaes gevoel
Join tHe Club

Vanclaes Boottrailer
Met Volle KraCHt Vooruit

Woord vooraf

de nieuwe standaard

uw vaarplezier en uw boot, dat is waar het bij Vanclaes 
om draait. de Vanclaes boottrailer is ontwikkeld 
met uw boot als uitgangspunt. al vanaf de eerste 
ontmoeting met een Vanclaes boottrailer valt op dat 
de boottrailer een compleet andere uitstraling heeft. 
Het design van een Vanclaes zorgt ervoor dat uw trotse 
bezit niet alleen beter beschermd, maar ook gedragen 
en vervoerd wordt, zoals uw boot dat op het water 
gewend is. een nieuw design, betere werking en boven 
alles standaard uitgevoerd met een rVs laadsysteem. 
dát maakt elke Vanclaes uniek.

op basis van gebruikerservaringen, jarenlang 
innoveren aan de tekentafel en uitvoerige tests aan 
de waterkant heeft Vanclaes de ideale boottrailer 
ontwikkeld. een Vanclaes biedt dan ook een volledig 
nieuwe ervaring rondom het ‘traileren’. door het 
gebruik van louter hoogwaardige materialen, 
ingenieuze productiemethoden en vele innovaties 
wordt het traileren van uw boot eindelijk een zorgeloze 
ervaring.

ik nodig u dan ook van harte uit bij een van de Vanclaes 
dealers of in het Vanclaes experience Center om dit 
alles en meer te komen beleven. uiteraard kunt u op 
onze website www.vanclaes.com ook terecht voor 
informatie, prijzen en / of andere vragen. 

ons doel is om één van de leukste dingen in het leven 
voor u nog leuker te maken, namelijk: varen waar en 
wanneer u maar wilt!

foto: 3d front foto: 2-1 detail
flex mount

foto: man met belletje
shst: 117142762

Techniek / veiligheid
Veilig Varen door innoVatie

Maatwerk voor iedereen
de beste afstemming tussen 
performance, betrouwbaarheid 
en uw portemonee 

Geen gedoe meer 
langs de waterkant
Ploeteren langs de waterkant? 
no way!

Altijd een origineel
Precies zoals u en uw boot ‘m 
hebben wilt

Loopbordes als  bescherming 
niet alleen voor uw boot ...

Design met uw boot 
als uitgangspunt 
uw boot ziet er goed uit, hoe zit 
het met de boottrailer?

Uw Vanclaes
net Zo unieK als uw boot

Veilig en ontspannen op weg
speciaal voor de avontuurlijke 
watersporter

Complexiteit is 
maar een zwak excuus
gebruiksgemak als aangeboren 
eigenschap

Veilig en duurzaam op weg
omdat elke seconde telt

Als afstand geen bezwaar is...
de zon komt op. u bruist van de 
energie. Het perfecte moment om 
samen met uw Vanclaes nieuwe 
wateren te ontdekken.

Een Vanclaes is altijd klaar om 
direct te water te gaan
geen lichtbalk en waterdichte 
led verlichting

Laat niets aan het toeval over
Met krachtensimulaties en 3d model-
len is uw veiligheid gewaarborgd

De drie essentiële onderdelen
lierpaal, disselboom en laadsysteem

Fascinerend productieproces 
Met trots en passie wordt uw Vanclaes 
vervaardigd

Aan u de keuze!
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Uw vaarplezier en uw boot, dat is waar het bij Vanclaes 
om draait. De Vanclaes boottrailer is ontwikkeld 
met uw boot als uitgangspunt. Al vanaf de eerste 
ontmoeting met een Vanclaes boottrailer valt op 
dat de boottrailer een compleet andere uitstraling 
heeft. Het design van een Vanclaes zorgt ervoor dat 
uw trotse bezit niet alleen beter beschermd, maar 
ook gedragen en vervoerd wordt, zoals uw boot dat 
op het water gewend is. Een nieuw design, betere 
werking en boven alles standaard uitgevoerd met 
een RVS laadsysteem en RVS chassis. Dát maakt elke 
Vanclaes uniek.

Op basis van gebruikerservaringen, jarenlang 
innoveren aan de tekentafel en uitvoerige tests aan 
de waterkant heeft Vanclaes de ideale boottrailer 
ontwikkeld. Een Vanclaes biedt dan ook een volledig 
nieuwe ervaring rondom het ‘traileren’.  Door het 
gebruik van louter hoogwaardige materialen, 
ingenieuze productiemethoden en vele innovaties 
wordt het traileren van uw boot een zorgeloze 
ervaring.

Ik nodig u dan ook van harte uit bij een van de 
Vanclaes dealers of in het Vanclaes Experience Center 
om dit alles en meer te komen beleven. Uiteraard 
kunt u op onze website www.vanclaes.com ook 
terecht voor informatie, prijzen en / of andere vragen.

Ons doel is om één van de leukste dingen in het leven 
voor u nog leuker te maken, namelijk: varen waar en 
wanneer u maar wilt!

Woord vooraf
De nieuwe standaard
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De standaard rijke uitrusting 
van een Vanclaes Standard boottrailer

Alle Vanclaes Standard RVS trailers zijn uitgerust met:    

Ongeremde Vanclaes Standard trailer

Standaard: 
• 100 % waterdichte olie gevulde wiellagers
• C.O.C. Document
• 100 % waterdichte LED verlichting rondom
• Walter Winterhoff neuswiel
  
Optioneel:
• Kantelbaar

Robuust RVS chassis

13-polige Jaeger 
stekkeraansluiting

Stekkerhouder bij 
de dissel

Losbreekkabel

In het chassis 
weggewerkte bedrading

Neuswiel ophaalbaar, in 
het midden gemonteerd

• Europese typegoedkeuring

Verstelbare lierpaal

Geremde Vanclaes Standard trailer 
      
Standaard:
• Voorbereid op schokdempers
• Waterproof RVS compactlager 
• Voorbereiding op remtrommel spoelsysteem 
• C.O.C. Document
• NL Kenteken, exclusief tenaamstelling
• 100 % waterdichte LED verlichting rondom
• RVS Spanband ogen
• Voorbereiding op Tempo 100 km/h toelating
• Walter Winterhoff neuswiel

Vanclaes lierband
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RVS bevestigingsmaterialen

Verlichting

Verlichting behoeft niet te worden  
afgenomen bij het te water laten van de boot

Verlichting mee uitschuifbaar om lading te 
markeren

100% waterdichte LED-verlichting rondom
Trailer is aan de achterzijde tot 

maximaal 1 meter uitschuifbaar

Verstelbare as

Oranje kunststof spatborden

Spatlappen

Kras- en streepvrije 
volschuim kimrollen

Kras- en streepvrije 
kielrollen

Spanband oog

Voor ieder type boot heeft 

Vanclaes een u
nieke trailer 

in haar progra
mma

Excelleron

NAVIS

Nautique

RIB Marine

SKI Power

Gladius

Jetski & Double Jetski

Inflate 

Road Regatta

RVS remkabels i.c.m. 
schijfremmen, uitgevoerd met 

RVS smeernippels
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Algemene voertuig opties:

Reservewiel op steun LED Light Processor
Plug & Play

Spatborden zwart kunststof Koppelingsloten

Extra spanband ogen Anti Slinger Koppeling Schijfremmen Loopplank

Kunststof opbergbox 
met slot 

Spatborden verzinkt 

Spanbanden Wielkeggen en houder Aluminium velgen Schokdempers

Spoelsysteem
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De Vanclaes Excelleron serie is de ideale oplossing 
voor uw speed- of motorboot met een V-bodem. De 
Excelleron serie is er voor boten tot +/- 2800 kg en is de 
oplossing als u een trailer zoekt die overal inzetbaar is. 
Uw boot veilig op de trailer meenemen op vakantie of 
naar de lokale trailerhelling? Met de Vanclaes Excelleron 
serie kunt u zonder gedoe alle kanten op. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes Excelleron. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van uw 
boot met V-bodem weet,  is het uiterst gemakkelijk om 
de juiste Vanclaes Excelleron boottrailer te selecteren. 

Natuurlijk is een centreerset inclusief, om het geleiden 
van de boeg van de boot naar het midden van de 
kielrollen te vergemakkelijken.

TIP: Wilt u meer gebruikersgemak en nog soepeler in en 
uit het water? Wilt u diverse boten zonder veel afstelwerk 
vervoeren of heeft uw boot een Stepped Hull? Kies 
dan voor het unieke Vanclaes Gyro-rollersystem op uw 
Excelleron boottrailer.

Vanclaes Excelleron

Where speed and leisure come together…

Excelleron - Motorboten en Speedboten 
met V-bodem

Standaard geleverd: 
• Oranje geremde lier
• Oranje Vanclaes lierband
• Centreerset
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun
• Streep- en krasvrije kielrollen
• Streep- en krasvrije volschuim kimrollen
 
Opties: 
• Gyro-rollersystem
• Planken in plaats van rollen
• Elektrische lier
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De Vanclaes Navis serie is de ideale oplossing voor uw 
Sloep of Tender met een doorlopende kiel. De Navis 
serie is er voor boten tot +/- 2800 kg en is de oplossing 
als u een trailer zoekt die overal inzetbaar is. De Vanclaes 
Navis is vanwege haar grote hoeveelheid kiel- en 
kimrollers bij uitstek de beste trailer in de markt voor 
uw Sloep of Tender. Daarnaast worden er voor extra 
stevigheid - en daarmee transportzekerheid - nog een 
tweetal aanvullende opdraaibare kimstempels op uw 
Vanclaes Navis gemonteerd. Uw boot veilig op de trailer 
meenemen op vakantie of naar de lokale trailerhelling? 

Met de Vanclaes Navis serie kunt u zonder gedoe alle 
kanten op. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes Navis. En wanneer 
u de lengte, de breedte en het gewicht van uw Sloep 
of Tender weet, is het uiterst gemakkelijk om de juiste 
Vanclaes Navis boottrailer te selecteren. 
Natuurlijk is een centreerset inclusief, om het geleiden 
van de boeg van de boot naar het midden van de 
kielrollen te vergemakkelijken.

Navis - Sloepen en Tenders

Standaard geleverd:
• Oranje geremde lier
• Oranje Vanclaes lierband
• Centreerset
• Opdraaibare stempels
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun
• Streep- en krasvrije kielrollen
• Streep- en krasvrije volschuim kimrollen

Opties: 
• Elektrische lier

Vanclaes NAVIS

Pleasure and relaxation even on the Road…
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Nautique - Zeilboten met een vaste kiel

Standaard geleverd:
• RVS kiel- en boegondersteuning
• Kras- en streepvrije boegsteunen

Opties: 
• Extra boegstopper voorzijde
• Ladder om in de boot te kunnen klimmen

Vanclaes Nautique

Voor zeilboten met een vaste kiel heeft  Vanclaes de 
oersterke Nautique voor u in het repertoire. Met de 
Nautique brengt Vanclaes voor zowel de recreatieve- als 
de wedstrijd zeiler een unieke en degelijke boottrailer. 
Gemakkelijk uit te breiden met diverse opslagkisten en 
boxen om uw aanvullende zeiluitrusting te vervoeren en 
veilig op te slaan. 
De Vanclaes Nautique serie is dus de ideale trailer voor 
uw zeilboot met een vaste kiel en is er voor boten tot +/- 
2800 kg. De zeer robuuste stempels zijn gemakkelijk in 

hoogte te verstellen en bieden een uiterst gebalanceerde 
steun aan de romp van uw boot. De kielsteunen zijn 
eveneens gemakkelijk aan te passen en zijn in staat om 
nagenoeg het gehele gewicht van uw boot te dragen. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes Nautique. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van uw 
zeilboot met vaste kiel weet, is het uiterst gemakkelijk 
om de juiste Vanclaes Nautique te selecteren.

The élégance of sailing freedom…

TIP:  informeer naar het enorme programma aanvullende opbergkisten en opslag accessoires van de Vanclaes Nautique. 
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De Vanclaes RIB Marine serie is de ideale oplossing voor 
uw Rigid Inflatable Boat ofwel kortweg RIB boot met een 
diepe V-bodem. De RIB Marine serie is er voor boten tot 
+/- 2800 kg en  is de oplossing als u een trailer zoekt die 
overal inzetbaar is. De Vanclaes RIB Marine is vanwege 
haar hogere stelpijpen bij de kiel- en kimrollers bij uitstek 
de beste trailer in de markt voor uw RIB. Uw boot veilig 
op de trailer meenemen op vakantie of naar de lokale 
trailerhelling? Met de Vanclaes RIB Marine serie kunt u 
zonder gedoe alle kanten op. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes RIB Marine. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van uw 
RIB weet, is het uiterst gemakkelijk om de juiste Vanclaes 
RIB Marine boottrailer te selecteren. 

Natuurlijk is een centreerset inclusief, om het geleiden 
van de boeg van de boot naar het midden van de 
kielrollen te vergemakkelijken.

TIP: Wilt u meer gebruikersgemak en nog soepeler in en uit het 
water? Wilt u diverse boten zonder veel afstelwerk vervoeren 
of heeft uw boot een Stepped Hull? Kies dan voor het unieke 
Vanclaes Gyro-rollersystem op uw RIB Marine boottrailer.

Vanclaes RIB Marine

Performance and Power that’s what It’s all about…

RIB Marine - Rigid Inflatable Boats

Standaard geleverd: 
• Oranje geremde lier
• Oranje Vanclaes lierband
• Centreerset
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun
• Streep- en krasvrije kielrollen
• Streep- en krasvrije volschuim kimrollen

Opties: 
• Gyro-rollersystem
• Planken in plaats van rollen
• Elektrische lier
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SKI Power -
Waterski- en Wakeboard boten

Standaard geleverd:
• Gyro-rollersystem
• Oranje Vanclaes lierband
• Oranje geremde lier
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun

Opties:
• Planken in plaats van Gyro-rollersystem
• Elektrische lier

De Vanclaes SKI Power serie is de ideale boottrailer voor 
uw Waterski- of Wakeboard boot met vaste vinnen en 
een vaste schroefas. De SKI Power serie is er voor boten 
vanaf 1350 kg tot +/- 2800 kg en is de oplossing als u een 
trailer zoekt die overal inzetbaar is. Vanclaes biedt als 
enige in de markt een boottrailer met een rollersysteem 
die rekening houdt met de vinnen en de vaste schroefas. 
Hiervoor maakt Vanclaes gebruik van haar unieke Gyro-
rollersystem. Zo kunt u uw boot veilig op de trailer 

meenemen op vakantie of naar de lokale trailerhelling 
en gemakkelijk overal te water laten. Met de Vanclaes SKI 
Power serie kunt u zonder gedoe alle kanten op. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes SKI Power. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van 
uw Waterski- of Wakeboardboot weet, is het uiterst 
gemakkelijk om de juiste Vanclaes SKI Power boottrailer 
te selecteren. 

Vanclaes SKI Power

A boat for professionals needs a professional trailer…
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Gladius - Zeilboot met ophaalbare kiel

Standaard geleverd:
• Gyro-rollersystem
• Oranje Vanclaes lierband
• Oranje geremde lier
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun

Opties:
• Elektrische lier

Met de Vanclaes Gladius brengt Vanclaes voor het 
eerst in de geschiedenis van de boottrailer een echte 
oplossing op de markt voor het snijdende zwaard en 
de zwaardkast die zeilboten met een ophaalbare kiel 
normaal gesproken de kielrollers doen verpulveren. De 
Gladius (latijn voor zwaard) beschermt en biedt ruimte 
voor haar naamgenoot om moeiteloos en veilig haar 
weg door de trailer te vinden.
De Vanclaes Gladius serie is dus de ideale trailer voor uw 
zeilboot met een ophaalbare kiel en is er voor boten tot 
+/- 2800 kg. Door toepassing van het unieke Vanclaes 
Gyro-rollersystem wordt uw boot moeiteloos op de 

trailer getrokken en te water gelaten. Uw boot veilig 
op de trailer meenemen op vakantie of naar de lokale 
trailerhelling? Met de Vanclaes Gladius kunt u zonder 
gedoe alle kanten op. 
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes Gladius. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van 
uw zeilboot met ophaalbare kiel weet, is het uiterst 
gemakkelijk om de juiste Vanclaes Gladius met standaard 
het Gyro-rollersystem te selecteren. 

 Vanclaes Gladius

The power of the sword…
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Racen of gewoon veel plezier maken, dat is waar het 
om gaat voor de Jetski vaarder. Vanclaes begrijpt dit en 
heeft daarom speciaal voor de Jetski liefhebbers een 
serie unieke trailers ontwikkeld. Of het nu gaat om 1 of 2 
Jetski’s, van het staande of het zittende model, Vanclaes 
biedt u de juiste trailer voor uw snelheidsmonster. 
Uitgevoerd met rollers of planken en uit te breiden met 
diverse opties biedt Vanclaes u de beste Jetski trailer 
aan die u maar kunt wensen.

Een opblaasbare rubberboot schadevrij vervoeren lijkt 
gemakkelijker dan het is. Echter het forse gewicht van 
de buitenboord motor in verhouding tot de rubberboot 
veroorzaakt vaak schade aan zowel boot als motor. Een 
laadsysteem die naast de rubbertubes juist  ook de 
spiegel, waar de motor aan hangt, goed ondersteund is 
dan cruciaal. Met de Vanclaes Inflate biedt Vanclaes uw 
boot deze cruciale ondersteuning en kunt u met een 
gerust hart overal naar toe rijden voor onvergetelijke 
momenten op het water. Van kleine ongeremde trailers 
tot geremde enkel- en dubbelassers. Vanclaes heeft een 
rijke serie Inflate’s in haar programma.
Op onze website en in onze prijslijst vindt u het gehele 
leveringsprogramma van de Vanclaes Inflate. En 
wanneer u de lengte, de breedte en het gewicht van uw 
rubberboot weet, is het uiterst gemakkelijk om de juiste 
Vanclaes Inflate boottrailer te selecteren. 

Jetski & 
Double Jetski Vanclaes Inflate

Standaard geleverd: 
• Streep- en krasvrije volschuim polyurethaan  
   rollers op rail gemonteerd
• Oranje Vanclaes lierband
• Oranje geremde lier
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun
• Centreerset

Opties:  
• Planken in plaats van rollen
• Gyro-rollersystem
• Elektrische lier

Inflate - Rubberboten met opblaasbare kiel

Standaard geleverd: 
• Streep- en krasvrije volschuim polyurethaan  
   rollers op rail gemonteerd
• Oranje Vanclaes lierband
• Oranje geremde lier
• Verstelbare RVS lierpaal met boegsteun
• Centreerset

Opties:  
• Planken in plaats van rollen
• Gyro-rollersystem
• Elektrische lier

Pump it up …Need for speed…

BINNENKORT VERWACHT

BINNENKORT VERWACHT
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Combi-trailers zijn er in vele soorten en maten. Vanclaes biedt echter een compleet nieuwe kijk op deze populaire 
categorie boten en trailers. Door het leveringsprogramma van Vanclaes Dynamic Trolley’s en Racks wordt lichtgewicht 
en functionaliteit verweven met de Vanclaes wegtrailers.
Of het nu om 1, 2 of 3 boten tegelijk vervoeren gaat, met de Vanclaes Road Regatta is het eindelijk een feest om op 
pad te gaan.  

TIP: De handige trolley slider van Vanclaes Dynamic biedt vele gemakken en een snelle laad- en los mogelijkheid 
van uw boot op de trolley. 

Road Regatta

Kleine open zeilbootjes op trolley’s en Catamarans
Combitrailers voor dinghy’s
Catamarantrailers
Vanclaes Road Regatta

When the competition goes further on the road…
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“Over de boottrailers die mijn bedrijf verlaten moet ik gewoon een goed gevoel hebben, een trailer is namelijk 
meer dan zomaar een karretje onder een boot. Elke trailer die geleverd wordt is tip top in orde. Wij hanteren de 
strengste criteria en doen geen concessies als het gaat om kwaliteit en degelijkheid. Wij zien met regelmaat mensen 
tobben met hun boottrailer. Dit vertaalt zich in stuntelen aan de waterkant of gevaarlijke situaties op de openbare 
weg. Met een Vanclaes is dat verleden tijd! Watersport is ontspanning en genieten, maar als een dagje varen of 
complete vakantie al begint met “een hoop gedoe”, is de lol er snel vanaf. Ook als u enkel van uw ligplaats naar de 
winterstalling rijdt, moet dit veilig gebeuren, want let wel, in “even snel iets doen” schuilt vaak het gevaar. Waar een 
Vanclaes gaat, gaat gemak en veiligheid. Dat beloof ik u”, aldus Stian Duijvelaar. 

Het juist afstellen van uw boottrailer onder uw boot 

Het kopen van een trailer kan overal. Er komt echter bij boottrailers altijd maatwerk aan te pas. Elke boot heeft 
zijn eigen vorm en specificaties. U kunt de duurste en beste boottrailer kopen, voorzien van de meest fantastische 
comfortsystemen en alle mogelijk denkbare accessoires, als deze niet worden afgesteld voor uw boot, dan behaalt 
u alsnog niet het gewenste eindresultaat. Het afstellen van de trailer op de boot wordt sterk aangeraden en wordt 
eigenlijk zelfs als noodzakelijk ervaren. Een verkeerd afgestelde boottrailer met een te hoge of te lage kogeldruk kan 
een ernstig ongeval doen veroorzaken. Politie en justitie controleren juist vaak op deze zaken. Ons gespecialiseerde 
dealer netwerk kan deze belangrijke taak van het juiste afstellen voor u verzorgen. Omdat het afstellen van de trailer 
zo belangrijk is voor zowel de veiligheid als het gebruikersgemak doen onze dealers dit graag voor onze klanten. Bij 
aankoop van een nieuwe trailer kan uw Vanclaes dealer hierover informeren en de werkzaamheden tegen een zeer 
aantrekkelijk tarief voor u verzorgen.

Standard Vanclaes Boottrailers
Stian Duijvelaar over de Vanclaes Standard Boottrailers:
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Dealer stempel


