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LT 800
Používá se na „lehkou“ práci. Ale to Vás nesmí zmást. 
Svým výkonem překonává srovnatelné výrobky. LT 800 
je optimální tažný vozík určený pro práci na zahradě. 
S kapacitou 250 l a s vyklápěcím rámem zvládne vše: 
od odvozu podzimního listí až po transport těžké zeminy
a kamení.

LT 1200
Změňte Váš rider, malotraktor nebo čtyřkolku 
v universální stroj, který utáhne vše. Polar HD 1200 je náš 
nejprodávanější vozík. Svou velikostí je ideální pro každý 
úkol. Zesílené dno a bočnice odolají při transportu kamení, 
dřeva, odvezou zahradní nářadí. HD 1200 zvládne to, co 
žádný obdobný hliníkový či plastový vozík.

HD 1200TA
HD 1200 TA je zcela nový vozík vybavený speciálním
setem pneumatik na vylepšeném ocelovém rámu. 
Ať pracujete v lese, na farmě nebo na staveništi, 
tandemové nápravy pomáhají vyrovnávat rovnováhu
velkých nákladů, vozík je stabilní a zaručuje 
bezpečnou jízdu na jakémkoliv terénu.

HD 1500
Polar HD 1500 není jen tak obyčejný vozík. Má zdrsněnou 
polyethylenovou výstelku a odolný ocelový rám. Odveze 
bez problémů kamení, dřevo, nářadí. Nekoroduje. HD 
1500 - to je skvělé vylepšení užitných vlastností pro Vaši 
čtyřkolku nebo malotraktor.
 

HD 1500TA
Kombinuje velkou tažnou sílu HD 1500, objem 620 l 
nákladu a tandemové zavěšení kol pro nepřekonatelnou 
stabilitu. Tento top model si poradí s jakýmkoliv nákladem 
i na nejtěžším terénu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• hlavice ke kulové spojce ISO 50
    (pro všechny modely kromě LT).

Více informací na www.voziky-polar.cz

parametr / typ LT 800 HD 1200 HD 1200TA HD 1500 HD 1500TA

nosnost (kg) 360 550 550 680 680

objem (l) 250 450 450 620 620

hmotnost (kg) 27 49 82 58 92

rozměr vany (mm) 1320x660x380 1570x790x460 1570x790x460 1830x1020x460 1830x1020x460

rozměr vozíku (mm) 1790x840x610 2130x1140x790 2130x1140x790 2490x1370x790 2490x1370x790

rozměr kol 410x170 460x220 460x220 460x220 460x220


