Clear Round Meeting
Safe Back Landing
Unik säkerhetshylla som skyddar
hästens rygg vid krock.

Lätt och stark
Rullstark hästdel byggd med
material från flygindustrin.

4-hjulsdrift som tillval
Alltid bra, extra praktiskt halva året.

Långa garantier

Hemligheten bakom Clear Rounds unika lastvikt kommer
från flyget. Golv, väggar och tak är tillverkade i fiberkomposit från flygindustrin, vilket ger drastiskt förbättrad stabilitet, hållbarhet och säkerhet samt 50 procent lägre vikt än
konventionella lösningar.
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Vi lättar på vår hemlighet







Vid en krock komprimeras hästen nedåt, vilket ofta skapar
svåra frakturer i ländryggen. I Clear Rounds bilar finns en
förstärkt vägg med en säkerhetshylla som lutar i 45 grader
och vilket motverkar kompression och skyddar hästens rygg.






Safe Back Landing





Meeting passar perfekt om du åker på tävlingar över flera
dagar. Här finns plats för all utrustning du behöver, och med
bädden som tillval kan du även sova över.



 

5 års fabriksgaranti.
10 års karrossgaranti.

Clear Round Meeting, en smart hästlastbil med möjlighet till övernattning



Finansiering
Företag från

2 853 kr/mån ex. moms

Privat från

3 578 kr/mån inkl. moms

Ränta 3,75 %. Kontant 20 %. Amorteringstid 60
mån. Restvärde 65 %.

Hästlastbilar Tranås: clearround.se Hästlastbilar Mariestad: fa-trailer.se
Hästtransporter: granngarden.se/hasttransport

Standard

Extrautrustning

Fabriksgaranti

5 år

Fyrhjulsdrift

90 kg

Karrossgaranti

10 år

4-sittshytt

100 kg

Chassi

Peugeot Boxer
(Renault kan väljas)

Dragkrok för dragvikt
2 500 kg

35 kg

Effekt

165 hk
(Renault: 180 hk)

Automatisk brandsläckning

15 kg

Totalvikt

3 500 kg

Lastvikt

1 100 kg

Tjänstevikt

2 400 kg

Längd utvändigt

600 cm

Bredd utvändigt

212 cm

Höjd utvändigt

305 cm

Längd invändigt
hästdel

275 cm

Aluminiumfälgar med
året-runt-däck, 15”

Bredd invändigt
hästdel

198 cm

Broms- och körfältsassistans

Höjd invändigt
hästdel

238 cm

Bredd på
instegsramp

172 cm

Fällbar bädd i sadelkammare
med 230V-uttag m.m. (15 kg)
Renault med automat och 180 hk.
Vikt + 90 kg. Längd utvändigt +25 cm.

Tilläggspaket

Dimljus
Navigation
Multifunktionsratt
Stolar i alcantara med
carboninlägg

Växellåda, manuell, 6-vxl
ABS, ASR, ESP
Airbag förare och passagerare
Farthållare

Komfort
(160 kg)

Klimatanläggning

Termometer i hästdel
med digital visning i bildelen
Takfönster stort, öppningsbart

Hingst-/avskiljningsgaller demonterbart

Väggar, tak, golv isolerade i fiber-kompositmaterial från flyplansindustrin

Tjockare golvmatta
tålig för broddar

Golvmatta limmad hela golvet i gummi,
tåligt för broddar

Safe Back Landing

Backkamera
Belysning i hästdel
med lugnande färg
och reglerbar ljusstyrka

Lastutrymme över förardel

En vikbar säkerhetsvägg vid insteg,
och en vikbar säkerhetsvägg mellan hästarna

Ventilator i tak
Kamera i hästdel

3 sittplatser (5 som tillval)

Skyddsduk över säkerhetsvägg,
lätt att ta ner för tvätt

LED-belysning

Trav

Sulkyhållare

(8 kg)

Selhängare

Island/ponny

Sulkyhållare

(5 kg)

Selhängare

Western

Plats för större sadlar

(5 kg)

Externa fästen
för hästen

Hästlastbilar Tranås: clearround.se Hästlastbilar Mariestad: fa-trailer.se
Hästtransporter: granngarden.se/hasttransport

146 cm
600 cm
84 cm

70 cm

275 cm
205 cm

93cm

198cm

243 cm
172 cm

Skräddarsy foderbordet

Höjden på foderbord kan anpassas
till stor eller liten häst utan extra kostnad.

240 cm
305 cm

192 cm
305 cm

243 cm
172 cm

