„Min Amigo” er en ny danskproduceret trailer, som kan hjælpe, når det
kniber med pladsen i bilen. Den kan kobles efter næsten alle biler

Bilens nye ven
Mikro- og minibiler er i sagens
natur begrænset af deres størrelse. Alligevel er de populære
herhjemme, og ejer man en af de
små biler, der kan forsynes med
et anhængertræk, kan den nye
danske trailer „Min Amigo” være
en løsning. Den giver nemlig den
tiltrængte bagageplads, når turen
går i sommerhuset, eller når man
blot skal transportere cykler,
barnevogn
eller
en
invalideknallert ud i naturen.
Den nye trailer hedder Min
Amigo og er opbygget som en
lukket glasfiberkonstruktion, så
man altid kan transportere sit

gods tørt og sikkert. Øverste del
vippes let op, og så er der adgang til et lastrum på 2.145 liter.
Det er nok til at transportere fire
mountainbikes, en trehjulet knallert, en tvillingebarnevogn eller
bare al den bagage, man ellers
ikke kan få plads til i bilen.

Rimelig pris
Min Amigo har en tilladt totalvægt på bare 350 kg og er derfor tilladt at spænde efter langt
de fleste biler, selv om traileren
ikke er forsynet med bremser.
Lasteevnen er på 220 kg, og
det rækker for de fleste.

Der er plads til fire mountainbikes, en stor barnevogn eller en
trehjulet knallert. En læsserampe er blandt de mange muligheder
for ekstraudstyr

Kvaliteten opleves på et højt
niveau, og med mulighed for at
tilkøbe en lang række udstyrsdetaljer som kørerampe, cykelholdere og andet fastspændingsudstyr er brugsværdien ganske stor.
Prisen på ca. 16.000 kr. er
høj ende for en trailer. Men
sammen-lignt med udgiften til en
større bil, er prisen lav, og da
traileren kan bruges som
opbevaringsskur, når den ikke
er i brug, er der nok mange, der
fint kan bruge den.
Men som hobbytrailer for
dem, der skal køre ting på genbrugsstationen eller handle stort

i byggemarkedet, er den ikke velegnet. Dens varerum er udformet
på en måde, så det er svært at
læsse den med kasser, plader og
lignende, ligesom lastevnen er
begrænset.

TEKNISKE DATA
Min Amigo
Totalvægt: 350 kg Lasteevne:
220 kg Rumindhold: 2.145
liter Indvendige mål (l x b x h):
205 x 110 x 120 cm
Pris: 15.960 kr. incl moms.
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