VS

ATV-UTV VS 300 T

Vozík sklopný ke čtyřkolkám
Anhänger für ATV
Trailer for ATV
Tažený sklopný vozík je výborným pomocníkem při převážení různých druhů nákladů jako například
posečená tráva, kůra, stavební materiál nebo palivové dřevo. Vozík je manuálně sklopný, má výsuvné
a zcela odnímatelné zadní čelo. Designové provední vozíku a vysoká funkčnost, jsou přednosti tohoto
vozíku.
Der Anhänger ist ausgezeichneter Helfer beim Transportieren verschiedenster Lasten wie z.B.
gemähtes Gras, Rindenmulch, Baumaterial oder Brennholz. Der Anhänger kann mit der Hand gekippt
werden und hat herausschiebbare und voll abnehmbare Rückwand. Das gelungene Aussehen und
hohe Funktionsfähigkeit sind Vorzüge dieses Anhängers. Der Anhänger kann mit Zapfen an die
Öse gängiger Rasentraktoren und mit Anschlussgelenk an die Anhängerkupplung an ATV oder
UTV angeschlossen werden.
The collapsible drawn cart is another from the series of lawn tractor and ATV-UTV accessories.
The cart is a great help in transporting various types of loads, such as grass clippings, mulch, building
materials or firewood. The cart is manually tiltable, it has an extendable and fully removable rear
panel. The design and high functionality are the strengths of this cart. The cart is connectable to
common types of lawn tractors from the pin to the eye of the lawn tractor, and common types
of ATV-UTVs, by connection from the mounting joint (iron) to the tow ball of the ATV.

Vozík sklopný ke čtyřkolkám

Vozík je velmi oblíbeným doplňkem ke čtyřkolkám díky svému
všestrannému využití. K vozíku lze objednat více druhů kol.
Jeden z nejběžnějších vzorků pneumatik je travní dezén, který
využijete zejména na travnatých plochách a zpevněných
asfaltových či dlážděných cestách. Kola jsou uložena ve valivých
ložiskách. Pro nerovný a terénně náročný povrch,
Doporučujeme vozík vybavit raději koly šípovými. Tato kola jsou
nejvíce vhodná pro vozíky připojené k terénním čtyřkolkám
či terénním travním traktorům. Kola se šípovým dezénem jsou
uložena ve valivých ložiskách se vzorkem pro lepší svahovou
a průjezdnou možnost, využít vozík v těžkém terénu.

1

Kolo
Das Rad
Round

Odjímatelné čelo
Abnehmbare end
Removable end

Anhänger für ATV

Durch seine vielseitige Nutzung ist der Anhänger beliebtes
Zubehör für ATV und UTV. Zum Anhänger können
verschiedene Räder bestellt werden. Reifen mit Rasendessin
werden häufig, besonders auf Rasenflächen und befestigten
Asphaltflächen oder gepflasterten Wegen benutzt. Die Räder
sind in Wälzlagern gelagert. Bei unebenem und
anspruchsvollem Terrain empfehlen wir Pfeilräder. Diese Räder
sind besonders für Anhänger hinter ATV oder
Terrainrasentraktoren geeignet. Räder mit Pfeildessin sind
in Wälzlagern gelagert. Dieses Dessin ist für Fahren am Hang
geeignet, der Anhänger kann auch in schwerem Terrain
benutzt werden.
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The cart is a very popular accessory to ATV-UTVs thanks to its
versatile use. Several types of wheels can be ordered
for the cart. One of the most common tire tread patterns is
turfgrass, which is mainly used for lawns and paved asphalt and
cobbled roads. The tires are mounted in roller bearings. For
uneven and challenging off-road surfaces, we recommend
equipping the cart with herringbone wheels. These wheels are
most suitable for carts attached to ATVs or off-road. The wheels
with herringbone tread are mounted in roller bearings with
a tread for better climbing ability and transit possibilities, use
of the cart in rough terrain.

Výběr z více druhů dezénu kol - šípový, travní, Alltrain
Celková hmotnost 45 kg
Balení vozíku: karton 120x50x33 cm

Technické parametry

Připojení
Anschluss
Connection

Zajištění
vyklápění korby
Sichern rumpf
Ensuring hull

Trailer for ATV

Wahl zwischen mehreren Arten von
Laufrädern - zickzack, Gras, Alltrain
Gesamtgewicht 45 kg
Verpackung LKW: Karton 120x50x33 cm
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Choice of several types of tread wheels - chevron,
grass, Alltrain
Total weight 45 kg
Packaging Truck: Cardboard 120x50x33 cm

Technische Daten

Technical Data

ATV-UTV VS 300 T

Šíře korby v mm

Die Breite des Rumpfes / mm

The width of the hull (mm)

800

Délka korby v mm

Rumpflänge / mm

Depth of hull (mm)

1200

Hloubka korby v mm

Tiefe des Rumpfes / mm

Total length with drawbar (mm)

300

Celková délka s ojí v mm

Gesamtlänge mit Deichsel / mm

Total length with drawbar (mm)

1800

Šíře s koly v mm

Breite mit Rädern / mm

Width with wheels (mm)

900

Výška s koly v mm

Höhe mit Rädern / mm

Height with wheels (mm)

800

Nosnost v kg

Kapazität / kg

Capacity / kg

300
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