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LT 800
Používa sa na „ľahkú“ prácu. Ale to Vás nesmie pomýliť.  
Svojim výkonom prekonáva porovnateľné výrobky. LT 800 
je optimálny ťažný vozík určený pre prácu na  záhrade.
S kapacitou 250 l a s vyklápacím rámom  zvládne všetko: 
od odvozu jesenného lístia až po  transport ťažkej zeminy
a kameňa.

LT 1200
Zmeňte Váš rider, malotraktor alebo štvorkolku na 
univerzálny stroj, ktorý utiahne všetko. Polar HD 1200 je 
náš najpredávanejší vozík. Svojou veľkosťou je ideálny pre 
každú úlohu. Zosilené dno a bočnice odolajú pri  transporte 
kameňa, dreva, odvezú zahradné náradie.  HD 1200 zvládne 
to, čo žiadny obdobný hliníkový  či plastový vozík.

HD 1200TA
Je celkom nový vozík vybavený špeciálnym setom 
pneumatík na vylepšenom oceľovom ráme. Či 
pracujete v lese, na farme alebo na stavenisku, 
tandemové nápravy pomáhajú vyrovnávať 
rovnováhu veľkých nákladov, vozík je stabilný 
a zaručuje  bezpečnú jazdu na akomkoľvek teréne.

HD 1500
Polar HD 1500 nie je len tak obyčajný vozík. Má  zdrsnenú 
polyetylénovú výstelku a odolný  oceľový rám. Odvezie bez 
problémov kamene, drevo,  náradie. Nekoroduje. HD 1500 
- to je skvelé  vylepšenie úžitkových vlastností pre Vašu 
štvorkolku alebo malotraktor. 

HD 1500TA
Kombinuje veľkú ťažnú silu vozíka HD 1500, objem 
620 l nákladu a tandemové zavesenie kolies pre  
neprekonateľnú stabilitu. Tento top model si poradí
s akýmkoľvek nákladom aj na najťažšom teréne.

PRÍSLUŠENSTVO  
• hlavica ku guľovej spojke ISO 50
    (pre všetky modely okrem LT).

Viac informácií na www.voziky-polar.sk

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

nosnosť (kg) 360 550 550 680 680

objem (l) 250 450 450 620 620

hmotnosť (kg) 27 49 82 58 92

rozmer vane (mm) 1320x660x380 1570x790x460 1570x790x460 1830x1020x460 1830x1020x460

rozmer vozíka (mm) 1790x840x610 2130x1140x790 2130x1140x790 2490x1370x790 2490x1370x790

rozmer kolies 410x170 460x220 460x220 460x220 460x220


