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PRZYCZEPKO - WYWROTKI POLAR

DO QUADÓW (ATV) i TRAKTORÓW OGRODOWYCH
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LT 800
Uniwersalna wywrotka transportowa LT 800 jest przeznaczona do prac 
w ogrodzie. Zastosowanie  do jej produkcji najnowszych rozwiązań 
technolo-gicznych i najwyższej klasy materiałów sprawia, że LT 800 
wydajnością i trwałością znacznie przewyższa porównywalne cenowo 
produkty.  Dzięki dużej  250l pojemności i ruchomej  obrotowej  
konstrukkcji LT 800 doskonale sprawdza się przy transporcie ziemi, 
kamieni, liści, kwiatów  czy narzędzii.

LT 1200
Zamień swój traktor, quad lub inny ATV w uniwersalny sprzęt ogrodowy. 
Polar HD 1200 jest najpopularniejszą wywrotką wśród naszych klientów. 
Dzięki idealnym wymiarom, dużej ładowności, przechylnej obrotowejj 
konstrukcji  i małej wadze, bez problemu wykonasz  z nią każdą pracę 
w ogrodzie i poza nim. Wzmocnione dno i boczne panele są odporne 
na transport kamieni, drewna i innych ciężkich materiałów. HD 1200 
znacznie przewyższa  wytrzymałością i wydajnością inne porównywalne 
cenowo przyczepkii z tworzywa  i aluminium. Ładowność: 550kg

HD 1200TA
TA HD 1200 to najnowsza  wersja przyczepek HD 1200. Wyposażono ją 
w dodatkową parę kół, dzięki czemu doskonale sprawdza się  przy pracy 
w lesie, w gospodarstwie czy na budowie. Dwu osiowy układ jezdny 
gwarantuje stabilną i bezpieczną jazdę po każdym  terenie a  transport 
ciężkich materiałów jest dużo lżejszy i prostszy. Ładowność: 550kg

HD 1500
Polar HD 1500 to więcej niż zwykła jednoosiowa przyczepka. Dzięki 
wytrzymałym polietylenowym ścianom, grubej stalowej konstrukcji oraz 
100% odporności na korozję możesz nią przewozić dosłownie wszystko. 
Ładowność: 680kg
 

HD 1500TA
TA HD 1500 łączy w sobie uroki wytrzymałości, ładowności i 
niezrównanej stabilności. Ten 4 kołowy model wywrotek Polar poradzi 
sobie z transportem nawet w najtrudnieszych  warunkach.  Ładowność: 
680kg

INFORMACJE DODATKOWE
• Szybkozłączka ISO 50 (w każdym modelu za wyjątkiem LT 800)
• Gwarancja na wszystkie modele: 1 rok.

Więcej informacji www.voziky-polar.cz

Parametry/Typ LT 800 HD 1200 HD 1200TA HD 1500 HD 1500TA

ładowność (kg) 360 550 550 680 680

pojemność (l) 250 450 450 620 620

waga (kg) 27 49 82 58 92

wymiary wewnętrzne (mm) 1320x660x380 1570x790x460 1570x790x460 1830x1020x460 1830x1020x460

wymiary przyczepki (mm) 1790x840x610 2130x1140x790 2130x1140x790 2490x1370x790 2490x1370x790

rozmiar opon 410x170 460x220 460x220 460x220 460x220


