WOODMAN
Avestavagnens Woodman är en enkel, lätt och robust timmervagn som
fungerar utmärkt när du ska frakta ved och ris.
Woodmans chassi har en lättklättrande boggi som tar sig över den allra
svåraste terrängen. Dess teleskopiska dragstång gör det enkelt att frakta lång
ved, upp till 5,5 m. Även grinden och främre bankarna är flyttbara. Chassit är
galvat, robust och tål en tuff miljö.
Woodman finns i tre standardutföranden framtagna efter olika behov,
Woodman Terrain, Woodman Manual Crane och Woodman Pro.

Avestavagnens produkter gör det
enkelt och smidigt för dig som
arbetar med din ATV i skogen, på
gården eller professionellt. Vi är
stolta tillverkare av högkvalitativa
skogs- och flakvagnar
sedan 1998.
All tillverkning har sedan starten
skett i egen regi i Avesta i södra
Dalarna. Vår vision har från början
varit att tillverka robusta vagnar
med bra funktioner och hög
kvalitet som lämpar sig både för
professionell användning och för
den privata brukaren med höga krav.
Än idag rullar många av de första
vagnarna som tillverkades, vilket är
ett gott bevis på den kvalitet som
Avestavagnen står för.
I Avestavagnens sortiment finns
alltifrån robusta miniskotare för
skogsbruk till praktiska flak- och
tippvagnar för olika bruksändamål.
Vagnarna, som lämpar sig till de
flesta ATV:er, underlättar alltifrån det
aktiva skogsbruket till det enklare
gårdsarbetet.

Woodman Pro utrustad med extra bankpar

Avestavagnen / Unimet AB
Högboleden 47, 774 61 Avesta
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WOODMAN STANDARD
Woodman Standard är avsedd för handlastning, med en maxlast på 1300 kg. Hjulen är robusta terränghjul med god hållbarhet som tar
sig fram bra i svår terräng. Vagnen har plats för 6 bankar och 6 bankhållare, vagnen levereras som standard med 6 bankhållare och 4
bankar. Du kan även köpa till fler bankar för hantering av kortare ved.
TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (endast vagn)			

150 kg, med grönytehjul 200 kg

Lastvolym (ved)			

0,76 m3

Längd				

Ca 300-380 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk

1300 kg

Bredd				

137 cm

Höjd utan kran			

105 cm

Centrum boggi till grind			
220 cm
					(längsta läget)

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15069
Kran

Nej, avsedd för handlastning

Chassi

TB1300

Vinsch

Nej

Hjul

Terränghjul 22x11-8
Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm

Tillbehör som ingår

• Bankar, 4 st
• Bankhållare, 6 st

Woodman Standard, utrustad med extra bankpar

WOODMAN MANUAL CRANE
Woodman Manual Crane är utrustad med en manuell svängkran avsedd för användning med ATV med en bakmonterad vinsch.
Dragriktning för av- och pålastning justeras genom att anpassa längden på kättingarna. Kranens maxlast är 250 kg. I paketet ingår även
ett teleskopiskt flyttbart stödben för att säkra vagnen vid tunga lyft. Likt som i standardpaketet ingår fyra bankar och sex bankhållare.
TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (endast vagn)			

150 kg, med grönytehjul 200 kg

Lastvolym (ved)			

0,76 m3

Längd				

Ca 300-380 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk

1300 kg

Bredd				

137 cm

Justerbar dragstång			

80 cm

Höjd med kran			

175 cm

Centrum boggi till grind			
220 cm
					(längsta läget)

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15070
Kran

Manuell svängkran, inklusive teleskopiskt
flyttbart stödben. Kranen är avsedd för
bakmonterad vinsch på ATV.

Chassi

TB1300

Vinsch

Nej

Hjul

Terränghjul 22x11-8
Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm

Tillbehör som ingår

• Bankar, 4 st
• Bankhållare, 6 st
• Stödben

Woodman manual Crane, utrustad med extra bankpar

Mer information om våra vagnar och om våra återförsäljare www.avestavagnen.se

WOODMAN PRO
Med Woodman Pro-paketet får du en komplett kranvagn med vinsch och användbara tillbehör. Woodman Pro är liksom Woodman
Manual Crane utrustad med en manuell svängkran med en Warn Provantage radiostyrd elvinsch. Elvinschen gör det enkelt och smidigt
att lasta ved och ris på vagnen utan större handkraft.
I Pro-paketet medföljer, förutom bankar och bankhållare, även ett fritidsbatteri med batterihylla, timmersax, brytblock, lastvippa och
en laddkabel från ATV. Allt som du kan tänkas behöva för ett effektivt arbete i skogen.
TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (endast vagn)			

100 kg, med grönytehjul 200 kg

Lastvolym (ved)			

0,76 m3

Längd				

Ca 300-380 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk

1300 kg

Bredd				

137 cm

Justerbar dragstång			

80 cm

Höjd med kran			

175 cm

Centrum boggi till grind			
220 cm
					(längsta läget)

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15071
Kran

Manuell svängkran, inklusive teleskopiskt
flyttbart stödben

Chassi

TB1300

Vinsch

Warn Provantage elvinsch

Hjul

Terränghjul 22x11-8
Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm

Tillbehör som ingår

•
•
•
•
•
•
•
•

Bankar 4 st
Bankhållare 6st
Fritidsbatteri m batterihylla på vagn
Timmersax AV Original
Brytblock
Lastvippa på vagn
Laddkabel från ATV
Stödben

Woodman Pro, utrustad med extra bankpar

Mer information om våra vagnar och om våra återförsäljare www.avestavagnen.se

TILLBEHÖR SOM GÅR ATT KÖPA TILL
WOODMAN

VARIANTER

BESKRIVNING

Lastvippa

Lastvippa för manuell lastning

14251

Bankhållare

Flyttbar bankhållare för möjlighet att sätta dit fler bankpar

10322

Extra bankpar, 2st

Extra bankpar, perfekt vid riskörning eller för att kunna ta
kortare eller krokiga träbitar

12284

Timmersax AV original

Vår egen timmersax i 10mm höghållfast stål. Greppar 40cm

14240

Brytblock

Brytblock med krokkätting, extra vinschvajerstyrare. Bra om
du vill vinscha runt ett hörn eller om du vill dra slinga för
dubblad dragkraft.

14239

Stödhjul med
snabbfäste

Stödhjul som enkelt monteras på vagn

15102

Stödben

Teleskopiskt stödben, säljs styckvis

13565

Mer information om våra vagnar och om våra återförsäljare www.avestavagnen.se
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