Missa inte vårens superkampanj!

Ranger 2022

Kampanjperiod
6 april – 6 maj

214 990 kr
exklusive moms
Ordinarie pris
243 360 kr

Ranger är Avestavagnens mest robusta och eftertraktade kranvagn
– ett utmärkt hjälpmedel vid skogsgallring och när du hanterar
ved och vindfällen. Nu har vi satt ihop ett kampanjpaket som till
godoser behoven både för dig som är professionell skogsvårdare
eller privat skogsägare.
I kampanjen ingår ett chassi med en lätt
klättrande flyttbar boggi. Alla slangar
är helt inbyggda och skyddade inuti
konstruktionen och tack vare dess släta

undersida minimeras risken för att fastna
i svår terräng. Den rejäla kranen med utskjut har en räckvidd på upp till fem meter. Kranens funktioner och stödben styrs

med två joysticks med el on/off funktion
för grip och rotator. Motorn som ingår i
kampanjen är en 14 hk Vanguardmotor
med elstart och handgasförlängning.
Tack vare vagnens drivning och ramstyrning tar man sig med lätthet fram med
ett fullt lass timmer i svår terräng och
manövrerar runt stammar. Med vagnens
hydrauliska vinsch och timmersaxen drar
man med lätthet in svårtillgänglig ved
och timmer.

Chassi: MS38 med ramstyrning
och hydraulisk flyttbar boggi
Vinsch: Radiostyrd hydraulisk vinsch
Hjul: 300x65-12

Extrautrustning som medföljer kampanjen:
• Tryckmätare
• Bord till hydraulaggregat
• Timmersax
• Brytblock

DET HÄR INGÅR Art. nr 16384
Kran: 4,8 m (varav 1 m utskjut),
styrs med 2-spak el on/off
Motor: 14 hk Vanguard med elstart, handgasförlängning ingår
Vagnsdrivning: 2 vxl rulldrift

Beställ via info@avestavagnen.se eller besök vår hemsida avestavagnen.se

Missa inte vårens superkampanj!

Ranger 2022
Kampanjperiod
6 april – 6 maj

Kampanjpris på tillbehör
vid köp av vagnen
Gäller endast tillsammans med beställning av Rangerkampanj

Gripskopa
Art nr. 14235
Robust gripskopa med en volym på 60 liter.
Perfekt när du ska lasta jord och grus på
gården. Snabbkopplingar ingår, vilket innebär
att du snabbt och smidigt kan byta mellan
grip och skopa.

8 000 kr

exklusive moms
Ordinarie pris
11 445 kr

Hydrauliskt tippinsatsflak

Lyftbalk
Art nr. 13927
Lyftbalken underlättar vid placering av
insatsflaket på timmervagnen. Balken
monteras enkelt på insatsflakets lämmar
och ger ett bra grepp för att kunna
hantera bytet med vagnens grip på
ett snabbt och säkert sätt.

1 100 kr

exklusive moms
Ordinarie pris
1 365 kr

Art nr. 12485
Insatsflak med hydraulisk tipp. Storlek 260 x 125 cm x 30 cm.
Ett robust insatsflak med flakplyfabotten,
som möjliggör transporter av det
mesta med sin 55gradiga tippvinkel.
Avtagbara och fällbara sidolämmar
och baklucka. Tippfunktion aktiveras
med vinschens fjärrkontroll.

Energiklipp
Art nr. 15970
Med energiklippen underlättas avverkning av sly och mindre
träd. Gripen klipper samtidigt som du griper om stammen,
varför du enkelt kan sitta kvar på fyrhjulingen medan kranen
och klippen sköter jobbet. Energiklippen tar mindre träd med
en diameter upp till 105 mm.

25 000 kr
exklusive moms
Ordinarie pris
27 720 kr

Skyddsplåt till insatsflak
Art nr. 14092
För dig som vill köra och tippa sten och
andra vassa föremål har nytta av en skydds
plåt till insatsflaket. Denna plåt är gjord i
2 mm aluzinkplåt och ger insatsflaket en lång
livslängd. Fästes med fästelement i flaket.

2 200 kr

exklusive moms

26 000 kr

Ordinarie pris
2 550 kr

Ordinarie pris
30 975 kr

Beställ via info@avestavagnen.se eller besök vår hemsida avestavagnen.se

exklusive moms

