RANGER

PROFESSIONELLA KRANVAGNAR TILL ATV FÖR
EFFEKTIVT SMÅSKALIGT SKOGSBRUK

RANGER

RANGER STANDARD
Ranger Standard-paket är ett baspaket som ger dig den mest viktiga utrustningen när du fritidsarbetar i skogen.

Avestavagnens Ranger-serie är vår mest robusta och eftertraktade kranvagn som lämpar sig både för professionellt
och privat bruk. Chassit, som alla modeller i serien är byggda på, har en dubbelram och en lättklättrande flyttbar
boggi. Vagnen är ett utmärkt hjälpmedel vid skogsgallring i svårtillgänglig terräng och när du ska hantera ved och
vindfällen. Alla slangar är helt inbyggda och skyddade inuti konstruktionen och tack vare dess släta undersida
minimeras risken för att fastna i svår terräng.

TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (med chassi, kran hjul och hydralagg.)

767 kg

Höjd				

160 cm

Längd				

390 cm

Rekommenderad vikt dagligt bruk		

2000 kg

Bredd				

140 cm

Riskzon				

10 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15076

Ranger finns i tre standardutföranden, samt som ett komplett paket med service och utrustning, alla paket har tagits
fram efter lång erfarenhet av vad våra kunder efterfrågar. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy ditt vagnpaket om du har
några speciella önskemål eller behov.* Avestavagnens hydrauliska kranvagnar är välbeprövade med många hundratals
vagnar ute både på den privata och professionella marknaden i och utanför Sverige.

Kran

3,8m standardkran, styrs med 5+2 spak
(multistick)

Motor

6,5 hk

Vagnsdrivning

Hydraulisk vagnsdrivning, styrs manuellt med två
spakar, maxhastighet ca 4 km/h

Chassi

MS38 med ramstyrning och hydraulisk flyttbar
boggi

Vinsch

Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul

300x65-12

Tillbehör som ingår

• Bankar, 4 st
• Bankhållare, 6 st

RANGER PLUS
Ranger Plus är baserad på Ranger Standard-paket, men istället för en standardkran som har en räckvidd på 3,8 meter, har du
med plus-paketet istället en kran med utskjut och därmed en räckvidd på 4,8 meter.
TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (med chassi, kran hjul och hydralagg.)

792 kg

Höjd				

160 cm

Längd				

390 cm

Rekommenderad vikt dagligt bruk		

2000 kg

Bredd				

140 cm

Riskzon				

12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15077

Avestavagnens produkter gör det enkelt och smidigt för dig som
arbetar med din ATV i skogen, på gården eller professionellt. Vi är

Kran

4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 6+2 spak
(multistick)

Motor

Motor 13 hk med elstart, handgasförlängning
ingår

Vagnsdrivning

Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt
med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg),
maxhastighet
ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel

Chassi

MS38 med ramstyrning och
hydraulisk flyttbar boggi

Vinsch

Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul

300x65-12

Tillbehör som ingår

• Bankar, 4 st
• Bankhållare, 6 st

Än idag rullar många av de första vagnarna som tillverkades, vilket är ett
gott bevis på den kvalitet som Avestavagnen står för.

stolta tillverkare av högkvalitativa skogs- och flakvagnar sedan 1998.
I Avestavagnens sortiment finns alltifrån robusta miniskotare för
All tillverkning har sedan starten skett i egen regi i Avesta i södra

skogsbruk till praktiska flak- och tippvagnar för olika bruksändamål.

Dalarna. Vår vision har från början varit att tillverka robusta vagnar med

Vagnarna, som lämpar sig till de flesta ATV:er, underlättar alltifrån det

bra funktioner och hög kvalitet som lämpar sig både för professionell

aktiva skogsbruket till det enklare gårdsarbetet.

användning och för den privata brukaren med höga krav.

* Vid skräddarsydda ordrar reserverar vi oss för längre leveranstid än för standardordrar.
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Fjäderlåsning
Även om vagnen inte körs tungt
lastad rekommenderar vi en
fjäderlåsning till din ATV. För
att behålla markfri gång och för
stadig körning. Se Avestavagnens
fjäderlåsningsalternativ.
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POS NR

8

BENÄMNING

BESKRIVNING

1

Ventilpaket för styrning av kran

Välj mellan multistick för RANGER STD och PLUS eller 2-spak el on/off för RANGER PRO

2

Rullvagn för hydraulpaket

Med vårt höj och sänkbara rullbord för hydraulaggregatet kan du enkelt separera vagnen från din ATV. Ingår i
PRO-paketet men går även att köpa som tillbehör.

3

Hydraulkran

Kranen är tillverkad i höghållfast stål och har en bra geometri med mjuka rörelser. Den starka men lätta kranen
och dess placering bidrar till ett lägre kultryck.

Utskjut

Standardkranen har en räckvidd på 3,8 m vilket kan jämföras med kran med utskjut som ökar räckvidden till 4,8
m. Räckvidden med utskjutet för en kran i denna storlek är i
toppklass och i kombination med ramstyrning blir den praktiska räckvidden hela 5,6 m.
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POS NR

BENÄMNING

BESKRIVNING

10

Vinsch

Samtliga RANGER-paket är utrustade med en radiostyrd hydraulisk vinsch som sitter integrerad i kranarmen.
Vinschens ungefärliga dragstyrka är 1000 kg.

11

Bankar

Samtliga paket innehåller 4 st bankar och till alla vagnar medföljer 6 st bankhållare. Vid körning av småved och
ris rekommenderas att du köper till ett extra bankpar alternativt risbankar, som gör det möjligt att lasta småris i
högre höjd och minskar risken för att trassla in lasten i drivningen.

12

Bankfäste

13

Vagnsdrift

RANGER STD är utrustad med en 6,5 hk Hondamotor, där vagnsdriften är manuell och styrs med 2 spakar. RANGER PLUS och PRO har istället en 13 hk motor med elstart, automatisk vagnsdrift, 2-växlar (hög och låg) som styrs
med knappar monterade på styret. Med låg växel är drivningen dubbelt så stark vilket gör att du lätt tar dig över
diken och uppför backar med full last.

5

Justerbar draghöjd

Draghöjden är justerbar i fyra steg à 4 cm för att säkerställa perfekt balansering av ditt ekipage.

6

Fjäderlåsning

Även om vagnen inte körs tungt lastad rekommenderar vi en fjäderlåsning till din ATV. För att behålla markfri
gång och för stadig körning. Se Avestavagnens fjäderlåsningsalternativ.

14

Flyttbar boggi

Den hydrauliska flyttbara boggin gör det möjligt att nå en perfekt viktbalans oavsett om du kör lång ved eller tom
vagn. Boggin kan flyttas även om lasset är fullt.

7

Ramstyrning

Alla paket är utrustade med elhydraulisk ramstyrning, vilken styrs utan att det stora hydraulaggregatet är igång.
Ramstyrningen gör det enkelt att backa med ekipaget och ger vagnen en helt annan nivå av framkomlighet.

15

Hjul

Alla våra RANGER-paket är utrustade med 300x65-12 hjul, vilka är väl beprövade. Hjulen med sina 12 lager
minimerar risken för punktering.

8

Markfri gång

Framme vid grinden och under stödbenen erbjuds en markfri gång på hela 45 cm. Mitt under boggin är den
markfria gången 28 cm.

16

Smidig lastning

Inga vagnsdelar är i vägen vid lastning. Det finns heller inga ömtåliga delar som kan skadas även om en timmerstock tappas över vagnen.

9

Dubbelram

Rangerchassit har en svetsad dubbelram av profilrör vilket bidrar till en bra vridstyvhet. Inrymmer och skyddar
elektroniken och hydrauliken för ramstyrning, flyttbar boggi och hög/låg växel.

17

Frigångsvinkel

Chassit på RANGER har en 33-graders vinkel i bakändan vilket minimerar risken att fastna i tex diken.

RANGER PRO

Med Ranger Professional får du en kranvagn i toppklass! I Professional-paketet har vi lagt med de tillbehör som vi, efter år av
erfarenhet, vet att våra användare behöver för att få ut det allra mesta och bästa av sin kranvagn när man arbetar i skogen
professionellt eller på fritiden. Självklart har du i Professional-paketet ramstyrning och den flyttbara boggin för smidig
körning i svår terräng. I Professional ingår en färdigkopplad lampsats, med LED-belysning, för att underlätta arbete från tidig
morgon till sen kväll. Du får dessutom med brytblock och sax som båda är bra och effektiva tillbehör. För att enkelt kunna
koppla av din kranvagn skickar vi även i Professional-paketet med ett rullbord som gör att du snabbt och smidigt kan montera
av hydralpaketet på din ATV.
Ranger Professional har en kran med utskjut, med en total räckvidd på 4,8 meter. Kranen hanteras med enkelhet med ett
2-spak el on/off hydraulpaket. Driften på vagnen är automatisk och kontrolleras med knappar på styret. I Ranger Professionalpaketet ingår en stark 2-växlad 13 hk motor med elstart.

TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (med chassi, kran hjul och hydralagg.)

792 kg

Höjd				

160 cm

Längd				

390cm

Rekommenderad vikt dagligt bruk		

2000 kg

Bredd				

140cm

Riskzon				

12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15078
Kran

4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 2-spak
el on/off

Motor

Motor 13 hk med elstart,
handgasförlängning ingår

Vagnsdrivning

Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt
med knappar på styret, tvåväxlad (hög och
låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel
samt 4 km/h på hög växel.

Chassi

MS38 med ramstyrning och hydraulisk flyttbar
boggi

Vinsch

Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul

300x65-12

Tillbehör som ingår

•
•
•
•
•
•
•

Bankar, 4st
Bankhållare, 6st
Lampsats
Tryckmätare
Bord till hydraulaggregat
Sax
Brytblock

RANGER COMPLETE
*
SERV FRI*
ICE
INOM INGÅR
2 ÅR

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15079

Kran

4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 2-spak el on/off

Motor

Motor13 hk med elstart, handgasförlängning ingår

Vagnsdrivning

Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt med knappar på styret, tvåväxlad (hög
och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.

Chassi

MS38 med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi

Vinsch

Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul

300x65-12

Tillbehör som ingår

•
•
•
•

Bankar, 4 st
Bankhållare, 6 st
Lampsats
Tryckmätare

• Sax
• Brytblock
• Bord till hydraulaggregat

•
•
•
•

Hydraulisk tippinsatsflak
Lyftbalk
Gripskopa 60L m. snabbkoppling
Fri vagnservice inom 2 år

TILLBEHÖR
RANGER

VARIANTER

BESKRIVNING

ART. NR

Bankar

Extra bankpar till Ranger (standardvagnen levereras med4st
bankar).

11858

Lampsats

Lampsats 2x48W LED. Komplett med kabel, 2st knappar och
fästen

14002

Tryckmätare

Tryckmätare som visar driv- och lyftkraft. Den visar även inre
läckage i tex cylindrar.

14238

Bord till hydraulaggregat

Avestavagnen hydraulaggregatbord, justerbar höjd för att
lätt få av hydraulaggregat.

13443

Sax

Timmersax Avestavagnen orginal. Vår egen timmersax i 10
mm 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

Lyftbalk

Förenklar byte mellan flak och timmervagn

13927

Gripskopa

Gripskopa 60 L med snabbkoppling. Svart pulverlackad.

14235

Stödhjul

Stödhjul med snabbfäste

12484

Hydraulisk tippsatsflak

Tippflakinsats hydraulisk komplett. Storlek 2,60 x 1,25.
Invändigt flakmått 260x125x30 cm

12485

KRANRÖRELSER

Ranger Standard

Ranger Plus
Ranger Pro

Avestavagnen / Unimet AB
Högboleden 47, 774 61 Avesta
0226-763 000
info@avestavagnen.se
www.avestavagnen.se

