
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.

C O M B I  T R A I L E R
FLAKVAGNEN FÖR OLIKA BRUKSÄNDAMÅL
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Avestavagnens Combi Trailer är en praktisk och hållbar flakvagn anpassad 
för ett brett användningsområde. 

Vagnens svetsade flakbalja är gjord i galvad plåt och är i det närmaste 
oförstörbar när du vill frakta ved och grus. De avtagbara lämmarna, fram och 
bak, skapar många möjligheter när du vill ha en flak-och vedvagn i ett. Vagnen 
har en smidig dubbelboggikonstruktion vilket gör att den lätt klättrar över svår 
terräng och därmed gör den lämpad för enklare skogsbruk. 

Vagnen har i standardutförande en teleskopisk dragbom som gör det möjligt 
att lasta och transportera både kortare och längre timmerstockar. Draget är 
vridbart och har två draghöjder vilket innebär att den kan kopplas till både 
ATV:er och högre fordon.

Möjlighet finns att köpa till extrautrustning som till exempel vinsch för att 
kunna vinscha upp tyngre last.  

• Transport
• Ved
• Timmer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad



COMBI TRAILER VARIANTER BESKRIVNING ART. NR
VAGNVARIANTER

Combi Trailer Terrain Flakvagn i standardutförande med 22x11-8 terränghjul. 
Ca mått hjul: diameter 55 cm, bredd 28 cm 15088

Combi Trailer Grass
Flakvagn i standardutförande med stora grönytehjul 23x10,5x12. 
Ca mått hjul: diameter 57 cm, 
bredd 24 cm

15089

TILLBEHÖR

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

Hållare till linstyrare och 
vinschväste

Hållare för linstyrare och för vinschfäste. Behövs för användning av vinsch 
och linstyrare. 12624

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

Komplett kit 
Säkerhetsvinsch

Säkerhetsvinsch med avrullningsautomatik. Kit inkluderar även vajer och 
vinschfäste. 14260

Uppkörningsramp för 
ATV  - LS150V

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.
Längd: 150 cm 
Längd ihopvikt: 75 cm 
Spårbredd:  27 cm 
Vikt: 8 kg 
Maxlast: 400 kg 

15103

Stödhjul med snabbfäste Stödhjul som enkelt monteras på vagn. 15101

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (endast vagn)   150 kg, med terränghjul 200 kg

Längd    230 - 380 cm

Bredd (inkl hjul)   134 cm

Flakvolym    0,42 m3

Flakmått (invändigt)   200 x 70 x 30 cm

Flakmått (utvändigt)   206 x 122 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk 1300 kg

Dragbom    Justerbar 150 cm

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