HEAVY DUTY UTILITY TRAILER
ROBUST TRANSPORTVAGN MED TIPP

Avestavagnens Heavy Duty Utility Trailer är baserad på den populära Utility
Trailerns konstruktion men är både större och har ett kraftigare chassi. Med
Heavy Duty Trailern får du en mycket robust och slitstark vagn som lämpar
sig för många användningsområden.
Vagnens flak, som är gjort i durkaluminium, vilar på ett mycket robust galvat
chassi för att klara tung last. Med sin höga konstruktion och kraftiga hjul tar
vagnen sig lätt fram i svår terräng. Vagnens flak är liksom Utility Trailern
tippbart vilket gör den oslagbart användbar till det mesta när du behöver
transportera tyngre gods på gården och i skogen med mera. Vagnen kan i
större volymer givetvis anpassas till att uppfylla dina specifika behov.
Vagnens breda innermått gör det möjligt att frakta bredare moderna ATV:er
enkelt och smidigt. Med tillvalet uppkörningsramp kör du enkelt och säkert
upp din ATV på vagnen.
Genom att utrusta din
Heavy Duty Utility Trailer
med en Warn Provantage
elvinsch kan du smidigt
lasta vagnen med timmer
eller vinscha upp djur
vid jakt. Elvinschen, med
en kapacitet på 1134
kg, monteras enkelt på
Heavy Duty Utility Trailer
vinschfästet som finns att köpa till. Har din ATV en bakmonterad vinsch
rekommenderas att du monterar en höj- och sänkbar linstyrare på vagnen
(finns att köpa som tillbehör). Om vagnen ska användas för transport av jord,
sand eller ved finns en hög baklucka som tillval för att kunna lasta maximal
volym. Den höga bakluckan är, liksom den medföljande luckan, fullt vikbar och
kan avlägsnas helt. Vagnen har ett vridbart drag med två draghöjder vilket gör
att vagnen både kan kopplas till lägre eller högre dragfordon.

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.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
•
•
•

ATV-transport
Persontransport
Jakt och fiske

•
•

Allmänt gårdsbruk
Materialtransport

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

TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt (endast vagn)			

190 kg, med terränghjul 290 kg

Längd				

300 cm

Bredd				

150 cm

Flakvolym				

0,58 m3, total flakvolym 1,28 m3

Flakmått (invändigt)			

139 cm

Flakmått (utvändigt)			

225 cm

Lasthöjd				

51 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk

1000 kg

COMBI TRAILER

VARIANTER

BESKRIVNING

ART. NR

Heavy Duty Utility trailer
Terrain

En robust transportvagn med tipp med stora MS 38 Hjul 300/65-12 med
8,5”fälg. Ca mått hjul diameter 65cm och bredd 28cm

15092

Warn Provantage vinsch

Radiostyrd elvinsch, i de fall ATVn inte har en
bakmonterad vinsch. Maxkapacitet: 1 134 kg

13426

Säkerhetsvinsch

Säkerhetsvinsch med avrullningsautomatik. Köps tillsammans med
vinschvajer art nummer 10499.
Maxkapacitet: När du lyfter en last vertikalt: 900 kg. Vid bogsering av en
icke-rullande last: 1 500 kg. Vid bogsering av rullande last: 5 800 kg.

15317

Linstyrare på stolpe

Linstyrare som monteras på vagn, för användning av ATV-vinsch.

14259

Vinschfäste på stolpe

Vinschfäste för användning av el eller manuell vinsch.

14256

Fullhög baklucka

Extra baklucka med full höjd

13991

Vikbara skenor som är enkla att ta med och använda. Säljs i par.
Vi har även fler ramper i olika storlekar. Fråga oss om du har några särskilda
behov så hjälper vi dig.

15103

Stödhjul som enkelt monteras på vagn.

15101

VAGNVARIANTER

TILLBEHÖR

Uppkörningsramp för
ATV - LS150V
Längd: 150 cm
Längd ihopvikt: 75 cm
Spårbredd: 27 cm
Vikt: 8 kg
Maxlast: 400 kg

Stödhjul med snabbfäste

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

