
REMORCA BASCULANTĂ POLAR

TRACTABILĂ DE VEHICULE PE 4 ROŢI (ATV)
ŞI TRACTOARE DE GRADINĂ
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LT 800
În pofi da faptului că LT este conceput pentru sarcini uşoare, 
performanţele sale înalte sunt comparabile cu cele ale 
competi torilor. LT 800 este alegerea opti ma pentru grădinarit. 
Bena cu capacitatea de 250 l si latura inclinată din spate 
poate transporta orice, de la frunze la gunoi de grajd si pietre.

LT 1200
Transformaţi ATV-ul sau tractorul de gradină într-un mijloc 
de transport care sa corespundă tuturor cerinţelor. Polar HD 
1200 este cel mai solicitat si totodata cel mai bine vândut 
uti laj. Dimensiunea sa este perfectă, pentru toate scopurile. 
Cu suprafaţa portantă semnifi cati v  consolidată şi laturi 
exterioare ce rezistă cu uşurinţă pietrelor, lemnelor de foc si 
ustensilelor de grădină. HD 1200 este mult mai practi c, stabil 
şi efi cient decât orice remorcă confecţionată din aluminiu sau 
plasti c.

HD 1200TA
HD 1200 TA este remorca de ulti mă generaţie, cu un extra 
set de anvelope pe un şasiu conceput şi realizat în întregime 
din oţel. În ti mpul uti lizării sale prin păduri, la fermă sau pe 
şanti er, tandem-ul axelor sale echilibrează perfect greutatea 
încărcăturilor menţinând remorca în stabilitate şi siguranţă 
pe orice drum.

HD 1500
Polar HD 1500 nu este doar o remorcă.. Datorită suportului 
ridat din polieti lenă şi a structurii sale din oţel, poate căra 
stânci, buşteni sau de fapt: orice. Nu va coroda sau ruginii 
niciodată. HD 1500 este accesoriul perfect ATV-ului sau 
tractorului de gradină.

HD 1500TA
HD 1500 TA îmbină soliditatea suportului ridat al HD 1500 
cu o capacitate mărită de încărcare, de 620 l şi suspensie pe 
roţi tandem, ajungând la perfomanţe de stabilitate maxima a 
remorcării. Acest model poate căra orice încărcătură pe cel 
mai difi cil teren. 

OPTIONALE
• Kit de cuplare ISO 50
(pentru orice model Polar, exceptând LT 800)

mai multe informaţii pe: www.voziky-polar.cz

Parametrii / model LT 800 HD 1200 HD 1200TA HD 1500 HD 1500TA

Capacitate de încărcare (kg) 360 550 550 680 680

Volumul de încărcare (l) 250 450 450 620 620

Greutate(kg) 27 49 82 58 92

Dimensiunea benei (mm) 1320x660x380 1570x790x460 1570x790x460 1830x1020x460 1830x1020x460

Dimensiunea remorcii (mm) 1790x840x610 2130x1140x790 2130x1140x790 2490x1370x790 2490x1370x790

Dimensiunea anvelopei 410x170 460x220 460x220 460x220 460x220
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