FRIHET FÖR TVÅ HÄSTAR

Längd invändigt, totalt:
Bredd invändigt, totalt:
Höjd invändigt, totalt:
Längd mellan bommar:
Höjd mellanvägg:

312/224 cm
171 cm
230/247,5 cm
172,5 cm
127,5 cm

Hyr
eller köp
hos oss!

Möjlighet
till avbetalning
vid köp
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granngarden.se/hasttransport

HÄSTTRANSPORT





436 cm
235 cm
270 cm

5 års fabriksgaranti
20 års golvgaranti
Fullutrustad i grundutförande
Säkerhet som standard
Totalvikten går att välja från 1 400 kg till 2 500 kg.
Hela transporten är byggd i aluminium och
glasfiber (inget organiskt material, ingen fukt)
• Säkerhetsdrag som hindrar vagnen från att vobbla
(låsbart)
• Säkerhetsbommar lossas utifrån med
fastmonterat vred
• Sex stabiliserande säkerhetsstag



Längd utvändigt, totalt:
Bredd utvändigt, totalt:
Höjd utvändigt, totalt:

•
•
•
•
•
•



1 400–2 500 kg
495–1 595 kg
905 kg



Totalvikt:
Lastvikt:
Tjänstevikt:

Transportera hästen tryggt och säkert!
Fråga personalen om specifikation och pris.

granngården.se
Tel 0771-222 444

granngården.se
Tel 0771-222 444

HÄSTTRANSPORTER HOS GRANNGÅRDEN
– transportera hästen tryggt med Clear Round
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Kvalitet som standard

För ett långt och tryggt ägande ingår 5 års
fabriksgaranti!

• Byggd helt i aluminium och glasfiber
• Golv med dubbla aluminiumskikt med

20 års golvgaranti
Inte nog med att golvet är mycket stabilt och
hållbart, det är tillverkat av inner- och ytterskikt
i aluminium med en oorganisk isolering i mellan ytterskikten. Den helgjutna golvmattan är 8
mm tjock. Konstruktionen gör släpet tystare och
även varmare på vintern.

Säkerhet som standard


5













Tillsammans med leverantören har vi utvecklat
Clear Round till en unik hästtransport som ska
vara trygg och säker för dig och din häst under
många år framöver. När man köper en Clear
Round så får man en komplett hästtransport
redan i grundpriset – all inclusive helt enkelt.

Låt oss presentera Clear Round!



När man gör en felfri runda inom ridsporten så
kallas det Clear Round. Alla som har ridit en
Clear Round vet vilken bra känsla som infinner
sig. Just den här känslan vill vi ska infinna sig
när du reser med din häst i nya Clear Round
hästtransport!

Vi vill även vara säkra på att varje Clear Round
ägare är skyddade om något oförutsett skulle
inträffa. Därför levereras Clear Round med hela
5 års fabriksgaranti och 20 års golvgaranti. Vi
tror nämligen inte bara på att bygga våra hästtransporter med omtanke, utan även på att bygga
relationer och långsiktighet.

 

Nu tar vi vår satsning på Häst och Ryttare vidare! Vi är stolta och glada över att kunna introducera det kanske viktigaste tillbehöret till din
häst – en trygg och säker hästtransport.

5 års fabriksgaranti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Både ramp- och dörrfunktion

Tonat och öppnings- Lås till sadelkammare och
bart sidofönster
hästutrymme

granngården.se
Tel 0771-222 444

Säkerhetsdrag från Knott
Draglås
Lås till sadelkammare och hästutrymme
Tre stabiliseringsstag per sida
Säkerhetsraster i de bakre stabiliseringsstagen
Säkerhets- och snöskydd mellan ramp
och golv
Säkerhets- och paniksystemet till de
invändiga bommarna
Tredje högt bromsljus
Termometer för att säkerställa rätt
temperatur
Säkerhetskit med bl.a. första förband,
reflexväst, reflexgrimma och
punkteringslagning

•
•
•
•
•
•
•
•

oorganiskt isoleringsmaterial i mellan
(kan ej ta till sig fukt)
Sidofönster tonade och öppningsbara
Taklucka öppningsbar med myggnät
Chassi byggt för totalvikter ända upp till
3 000 kg
Chassi certifierat för 100 km/h
(endast utomlands)
Sadelkammare
Sparksskydd i metall
Vadderade inv sidosektioner
Golvmatta, heltäckande och förseglad

Detaljer som gör allt enklare
• Valbar totalvikt: 1 490 kg till 2 500 kg
• Aluminiumfälgar
• Kombibakramp: både ramp- och
•
•
•
•
•
•

dörrfunktion
Automatiskt stödhjul
Belysning i sadelkammare och hästutrymme
Sadelhållare utsvängbar i sadelkammare
Träns- och grimhållare och krokar
i sadelkammare
Spegel i sadelkammare
Dokumenthållare i sadelkammare

Träns- och grimhållare

Aluminiumfälgar

Stabilt och hållbart golv

granngården.se
Tel 0771-222 444

Spegel i sadelkammare

Säkerhetsdrag från Knott

