
Avestavagnens Tipping Trailers är en serie tippvagnar i olika storlekar som är 
framtagna för ett effektivt gårds- och parkarbete.  

Tippvagnarna är anpassade för transport av exempelvis grus, jord, löv, etc. 
men kan med fördel även användas för andra typer av arbete där transport 
ingår. 

Samtliga chassin och flaksidor i Tipping Trailer serien har en robust 
konstruktion i galvad plåt. Flakbotten är i alla modeller gjord av flakplyfa med 
en god beständighet och styrka.

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.
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L hydraulik i standardutförande 

Tipping trailer M med nätförhöjning 

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad



De två mindre modellerna, XS och S, är enkelaxlade vagnar med en 
manuell tippfunktion. Båda har vridbara drag med två draghöjder vilket 
gör det möjligt att dra vagnarna med både lägre och högre dragfordon. 

Den teleskopiska dragstången och de fällbara lämmarna, bak och fram, 
underlättar transport av längre föremål såsom exempelvis brädor och sly.  
Nätförhöjningar, i höjden 60 cm, för alla sidor finns att köpa som tillval, 
vilket är bra när man vill frakta större volymer av exempelvis löv och ris. 

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

TIPPING TRAILER
MODELL XS OCH S

Tipping Trailer     Modell XS    Modell S

Vikt (endast vagn)    75 kg    110 kg

Vikt (med grönytehjul)    90 kg    140 kg 

Längd     210-250 cm   260 - 310 cm

Bredd (inkl. hjul)    120 cm    130 cm

Flakvolym     0,375 m3    0,72 m3

Flakmått (invändigt)    150x100x25 cm   200x120x30 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk   400 kg    700 kg

Tippvinkel     45°    45°

Dragstång     Justerbar 40 cm   Justerbar 50 cm

TEKNISK SPECIFIKATION

TIPPING TRAILER VARIANTER BESKRIVNING ART. NR
VAGNVARIANTER

Tipping trailer XS Grass Komplett vagn med flak, små grönytehjul 20x10-8 och dragstång. 
Ca mått hjul: Diameter 45 cm bredd 25cm 15093

Tipping trailer XS Terrain Komplett vagn med flak, terränghjul 22x11-8 och dragstång. 
Ca mått hjul: Diameter 55 cm bredd 28cm 15094

Tipping trailer S Grass Komplett vagn med flak, stora grönytehjul 23x10,5-12 och dragstång. 
Ca mått hjul: Diameter 57cm och bredd 24cm 15095

Tipping trailer S Terrain Komplett vagn med flak, terränghjul 22x11-8 och dragstång. 
Ca mått hjul: Diameter 55 cm bredd 28cm 15096

TILLBEHÖR

Nätförhöjning Tipping 
trailer  XS Nätförhöjning, L150, B100, H60, halv överhängd baklucka 14269

Nätförhöjning Tipping 
trailer  S Nätförhöjning, L200, B120, H60, hel överhängd baklucka 14266

Stödhjul med snabbfäste
Stödhjul som enkelt monteras på vagn XS

Stödhjul som enkelt monteras på vagn S

15066

15101

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

Vagnen på bilden kan vara extrautrustad



TIPPING TRAILER VARIANTER BESKRIVNING ART. NR
VAGNVARIANTER

Tipping trailer M Grass Komplett vagn med flak, små grönytehjul 20x10-8 och dragstång. 
Ca mått hjul: Diameter 45cm och bredd 25 cm. 15097

Tipping trailer M Terrain Komplett vagn med terränghjul 22x11-8 och dragstång. 15098

TILLBEHÖR

Nätförhöjning Tipping 
trailer M Nätförhöjning, L200xB120xH60, hel överhängd baklucka 14266

Stödhjul med snabbfäste Stödhjul som enkelt monteras på vagn. 15101

Vinschfäste Vinschfäste för montering på vagnen 13096

Warn Provantage vinsch Användbar elvinsch, i de fall ATVn inte har en 
bakmonterad vinsch. Maxkapacitet: 1 134 kg 13426

Tipping Trailer M är större än S-modellen och har 
en lättklättrande robust boggikonstruktion. Vagnen 
finns i två utföranden, Grass och Terrain.

Även om vagnen är fylld med grus eller jord tippas 
den lätt med en vinschvajer monterad bak på din 
ATV. Önskar du fylla vagnen med större volymer 
av exempelvis löv eller ris finns nätförhöjning som 
tillbehör, vilket gör vagnen än mer användbar. 
Vagnen är en robust flakkärra för transport av 
tyngre material på gården, såsom grus och jord. 
Den teleskopiska dragstången tillsammans med 
det vridbara draget med två draghöjder gör vagnen 
mycket flexibel. Stödhjul finns att köpa som tillval. 

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

TIPPING TRAILER
MODELL M

TEKNISK SPECIFIKATION

Extrautrustad M, med nätförhöjning

Tipping Trailer   Modell M

Vikt (endast vagn)  200 kg 

Vikt (med grönytehjul)  230 kg

Längd    260-310 cm

Bredd (inkl. hjul)   130 cm 

Flakvolym   0,72 m3

Flakmått (invändigt)  200x120x30 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk 900 kg

Tippvinkel   45°



Tipping Trailer L Hydraulic är vagnen för dig som 
dagligen transporterar, lastar och tippar större 
och tyngre massor. Vagnen är främst anpassad för 
ATV:er men kan även kopplas till andra dragfordon. 
Tack vare sin kraftiga konstruktion och driftsäkerhet 
har vagnen snabbt blivit populär inom bland annat 
kommun och parkförvaltning. 

Tipping Trailer L Hydraulic är utrustad med en 
kraftig hydraultipp som kan tippa flaket i 63 graders 
vinkel. Fällbara lämmar både bak och på sidorna gör 
den mycket praktisk vid olika typer av lastning och 
lossning. Hydraulaggregatet drivs av ström från ett 
eget batteri. 

Modellen L har liksom de mindre modellerna i 
serien en teleskopisk dragstång, ett vridbart drag 
och två draghöjder vilket gör den flexibel för de 
flesta situationer.  

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

TIPPING TRAILER
MODELL L HYDRAULIC

TEKNISK SPECIFIKATION
Tipping Trailer   Modell L

Vikt (endast vagn)  275 kg

Vikt (med grönytehjul)  335 kg

Längd     260-310 cm

Bredd (inkl. hjul)   130 cm

Flakvolym   0,72 m3 

Flakmått (invändigt)  200x120x30 cm

Rekommenderad lastvikt dagligt bruk 1400 kg

Tippvinkel   63°

Dragbom   Justerbar 50 cm

TIPPING TRAILER VARIANTER BESKRIVNING ART. NR
VAGNVARIANTER

Tipping trailer L, elektriskt 
hydraulaggregat, 
Grass

Komplett vagn med elektriskt hydraulaggregat, flak, fällbara lämmar, 
spridarlucka, dragstång och stora grönytehjul 23x10,5-12. 
Ca mått hjul: Diameter 57 cm bredd 24cm.

15099

Tipping trailer L, elektriskt 
hydraulaggregat, 
Terrain

Komplett vagn med elektriskt hydraulaggregat, flak, fällbara lämmar, 
spridarlucka, dragstång och terränghjul 22x11-8. 
Ca mått hjul: Diameter 55 cm bredd 28cm. 

15100

TILLBEHÖR

Nätförhöjning Tipping 
trailer L Nätförhöjning, L200, B120, H60, hel överhängd baklucka 14266

Stödhjul med snabbfäste Stödhjul som enkelt monteras på vagn. 15101

Extra underhängd baklucka Underhängd baklucka för lastning av gods. 14263

Fjärrkontroll med mottagare Fjärrkontroll och signalmottagare för radiostyrning av hydraultipp. 14265


