
TAIGA
HYDRAULISKA KRANVAGNAR TILL TRAKTORER 
FÖR  EFFEKTIVT SKOGSBRUK



TAIGA PLUS
I Taiga pluspaketet får du en robust vagn med en 4,8 m kran som styrs med 2-spak koordinatspakar. Vagnen har ramstyrning 
för att du enkelt och smidigt ska kunna ta dig fram i skogen. Taiga Pro lämpar sig utmärkt för dig som vill hantera skog med din 
traktor där arbetsterrängen tillåter en vagn utan drivning.  

PRODUKTBESKRIVNING ART NR 16516

Kran 4,8 m kran, varav 1 m utskjut, styrs med 2-spak koordinatspakar

Vagnsdrivning Ej drivning

Chassi Taiga med ramstyrning

Vinsch Utan vinsch

Hjul 300x65-12, 5 bult

Tillbehör som går  
att köpa till

• Energiklipp 
• Risbalja 
• Extra banke inklusive stakar 
• Extra sorteringsstakar 

• Hydrauliskt tippinsatsflak 
• Lyftbalk 
• Gripskopa 60 l

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vikt (med chassi, kran, hjul) 930 kg 

Längd 431 – 531 cm

Bredd 162 cm över hjul 

Höjd  161 cm (drag på mark) 

Minsta höjdmått  187 cm

Rekommenderad maxvikt dagligt bruk 4 000 kg

Riskzon 12 m

Justerbart chassi  100 cm

TEKNISK SPECIFIKATION

Taigan är Avestavagnens senaste tillskott i produktportföljen utvecklad för mindre traktorer. Med Avestavagnens Taiga 
förvandlar du enkelt och snabbt din traktor till en smidig skogsmaskin. Vagnsdraget är en standard hitchkrok som passar 
de flesta traktorer. Den lämpar sig utmärkt för dig som har ved och vindfällen att ta reda på i skogen. Taigan är robust 
och hanterar vedlast upp till 4 ton. Vagnen finns att få i två standardutföranden, Taiga Plus och Taiga Pro, men går även 
att få specialbyggd efter dina specifika behov. På Taigan styrs både kranpaket och drivning med traktorns hydraulik. 
Vagnen kopplas enkelt ihop med traktorn hydraulikuttag via snabbkopplingar. På Taigan sitter Avestavagnens robusta och 
välbeprövade 4,8 meterskran som vid användning tillsammans med ramstyrningsfunktionen har en räckvidd på drygt 5 meter. 



Med Taiga Pro får du en komplett skogsvagn för dig som önskar det bästa. Kranen styrs av ett ventilpaket med två joysticks  
och el on/off funktion. Tillsammans arbetar vagnens ramstyrning, boggi och drivning för att du enkelt ska ta dig fram i svår 
terräng och mellan träd. I de fall då du inte når med kranen tar du vagnens hydrauliska vinsch till hjälp. Denna hanteras  
med lätthet med hjälp av en fjärrkontroll. Med Taiga Pro följer en timmersax, ett brytblock och samt en lampsats för 
skogsarbeten i vintermörkret. 

TAIGA PRO

PRODUKTBESKRIVNING ART NR 16517

Kran 4,8 m kran, varav 1 m utskjut, styrs med 2 joysticks, el on/off

Vagnsdrivning Drivning

Chassi Taiga med ramstyrning

Vinsch Hydraulisk vinsch 

Hjul 300x65-12, 5 bult

Tillbehör som går  
att köpa till

• Energiklipp 
• Risbalja 
• Extra banke inklusive stakar 
• Extra sorteringsstakar 

• Hydrauliskt tippinsatsflak 
• Lyftbalk 
• Gripskopa 60 l

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Minsta höjdmått  187 cm

Rekommenderad maxvikt dagligt bruk 4 000 kg

Riskzon 12 m

Justerbart chassi  100 cm

Vikt (med chassi, kran, hjul) 960 kg 

Längd 431 – 531 cm

Bredd 162 cm över hjul 

Höjd  161 cm (drag på mark) 

Minsta höjdmått  187 cm

Rekommenderad maxvikt dagligt bruk 4 000 kg

Riskzon 12 m

Justerbart chassi  100 cm

TEKNISK SPECIFIKATION



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 skogs-
bruk till praktiska flak- och tippvagnar för olika bruksändamål. Vagnarna 
som lämpar sig till de flesta ATV:er, underlättar alltifrån det aktiva skogs-
bruket till det enklare gårdsarbetet..

RANGER PRODUKTER BESKRIVNING ART. NR

Energiklipp Energiklipp 105 mm 15840

Risbalja Kontakta Avestavagnen vid intresse
Kontakta  

Avestavagnen 
för info

Stakar Extra banke med stakpar till Taiga.  
(standardvagn levereras med 6 st stakar).

16543

Extra  
sorteringsstake Extra stake som sätts i befintliga stakar. Säljs styckvis. 16505

Hydraulisk  
tippsatsflak Tippflakinsats hydraulisk komplett. 

Kontakta  
Avestavagnen 

för info

Lyftbalk Förenklar byte mellan flak och timmervagn
Kontakta  

Avestavagnen 
för info

Gripskopa Gripskopa 60 L med snabbkoppling. Svart pulverlackad. 14235

TILLBEHÖR

Avestavagnen/Unimet AB
Högboleden 47, 774 61 Avesta

0226-763 000, info@avestavagnen.se
www.avestavagnen.se


