DJURTRANSPORTVAGNAR

Vagnarna är byggda för marklastning av boskap såsom nötkreatur, svin, hästar och får.
Våra högkvalitativa djurtransporter är avsedda för brukare som söker ett snabbt, smidigt
och säkert sätt att transportera sina djur.
INGEN RAMP
Vagnen är enkel att sänka ner till marknivå
för lastning och lossning. Konstruktionen
saknar ramp, vilket innebär mindre stress för
djuren. Detta sparar inte bara tid utan även
Dina nerver.
INREDNING AV VAGNEN
Vagnen kan inredas med mellangrindar och
fasta väggar, helt enligt kundens önskemål.
KROKAR FÖR DRIVNINGSGRINDAR
Ett par in- och utfällbara krokar finns på varje
sida, för transport av upp till 6 drivningsgrindar.
ENKEL RENGÖRING
Tack vare spalten mellan golv och vägg som
går runt hela vagnen, blir rengöringen enkel.

ar och kopplingar för att säkerställa en hög
och jämn kvalitet. Vid transport är hydraulsystemet mekaniskt låst och inget tryck
finns i slangarna.
YTBEHANDLING OCH FÄRG
För att våra vagnar ska vara långvarigt
beständiga mot den aggressiva miljö som
gödsel och urin utgör, är ytbehandlingen
viktig. Vi har därför valt att använda Hempels
produkter. Vagnarna grundmålas först med
en epoxibaserad primer för att därefter lackeras med en två-komponents polyuretanfärg. Denna beläggning har en god resistans
mot korrosion och och rengöringen underlättas tack vare den.
LEVERANSTID
Vagnarna tillverkas efter beställning.

LÄNGDER
SMART HYDRAULIK
Vagnarna produceras i fyra standardlängder.
Vagnens hydrauliska system gör det enkelt
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LANTBRUKSKONSULT AB

SPECIFIKATION
Modell DINA

TRV 510

TRV 635

TRV 760

TRV 885

Invändig längd m

5,00

6,25

7,50

8,75

Total längd m

6,60

7,85

9,10

10,35

Däck

400/60-15,5

Maxlast TON

6

400/60-22,5
9

Invändig bredd m

2,35

Utvändig bredd m

2,40

Chassityp

Hydraulisk höj och sänkbar

Bakgrind

2-delad slagport

Innergrind

2-delad slagport

Avdelningar

2

Bottenplåt mm

4

Väggplåt mm

1,5

Bromssystem

hydruliskt

Lyse blinkers

ingår

Reflexer

ingår

Färg vagn

grön

Färg kapell

gul

Dragögla

roterande

Stödben

mekaniskt

STANDARDUTRUSTNING
• Belysning
• Bromsar
• Kapell
• 1 innergrind
EXTRAUTRUSTNING
• Drag för efterföljande vagn
• Annan färg
• Lastgrind i sidan, fram
• Skjutdörr (för svin)
• Innerväggar
• Extra innergrindar
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