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Huomio! Kuljetettavien eläinten lukumäärä riippuu eläinten koosta, rodusta sekä 

paikallisista säädöksistä. Esitteessä esiintyvät eläinmäärät perustuvan tanskalaiseen 
lainsäädäntöön, ja niitä on siten pidettävä suuntaa antavina.

JYFA pidättää oikeuden muutoksiin, painovirheisiin ja mallistomuutoksiin.

YHTEYSTIEDOT 

JYFA Maskinværksted
Sjællandsvej 8A
DK-7330 Brande 

Puh.: + +45 97 18 35 65 
mail@jyfa.com
www.jyfa.com

Maanantai - torstai: 8.00 – 16:00 
Perjantai: 8:00 – 14:00
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PERHEYRITYS 
KOLMANNESSA 
POLVESSA 
Yrityksen nimi - JYFA on lyhenne sanoista Jysk 
Fabrik. Yrityksen perusti Viggo Kiilsholm vuonna 
1977 ja se toimi alun perin kalanviljelyteollisuuden 
toimittajana. Yrityksessä oli tuolloin kolme työnteki-
jää - yksi heistä oli Viggo Kiilsholmin vävy Preben 
Vestergård Tvermose, joka on nykyään JYFA:n 
toimitusjohtaja. 

Preben ja hänen vaimonsa Birgit tulivat yrityksen 
uusiksi omistajiksi vuonna 1980, ja pikkuhiljaa yritys 
alkoi kasvaa. Tuotantolinja laajeni kehittämällä ja 
valmistamalla maataloustuotteita, kuten esimerkiksi 
karjankuljetusvaunuja ja ruokintatarvikkeita. Vuon-
na 2008 Preben menetti vaimonsa Birgitin, joka 
johti siihen asti toimistoa. Prebenin nuorimmasta 
tyttärestä Iben Tvermosesta tuli hänen seuraajansa 
toimistoon. 

Yrityksen kasvun johdosta tuotantotilat Industri-
vejissa kävivät liian pieniksi. Sen johdosta v. 2012 
rakennettiin uudet tuotantotilat Brandeen Sjællands-
vej 8A:han. 

Nykyään yritys työllistää yli 20 henkilöä. JYFA:n 
tavaramerkki on korkealaatuiset galvanoidut Tan-
skassa valmistetut tuotteet. Yritys on saanut tästä 
suurta tunnustusta, minkä johdosta tuotetta viedään 
moneen maahan. JYFA:lla on jälleenmyyjiä Norjas-
sa, Ruotsissa, Hollannissa, Suomessa, Saksassa, 
Islannissa ja Latviassa, edustaen heitä Tanskan 
rajojen ulkopuolella.

Kaikki tuotteet valmistetaan Brandessa

Vuonna 2012 yritys laajeni ja muutti uusiin tiloihin Brandeen

Toimitusjohtaja: Preben Tvermose
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ARVOT

VASTUU
Takaamme tuotteidemme laadun, emmekä tee 

kompromisseja

Meillä on varaosia kaikkiin tuotteisiimme – myös 
tuotteisiin, jotka eivät enää kuulu tuotantoomme

LAATU
Kehitämme tuotteitamme päivittäiseen käyttöön 
vuosikymmenten kokemuksen ja tietämyksen 

avulla

Tarkoituksenamme on valmistaa tuotteita, jotka 
pitävät sinut tyytyväisenä monta vuotta eteenpäin

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS
Keskitymme kehittämään käyttäjäystävällisiä ja 

turvallisia tuotteita sinulle ja eläimellesi

VOIT LUOTTAA TUOTTEISIIMME

4 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65
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TUOTANTO  

5

Emme vain tarjoa 
parasta laatua 

ME TEEMME 
PARASTA 
LAATUA!!!

TANSKALAISTA SUUNNITTELUA

VALMISTETTU TANSKASSA  

TANSKALAISTA LAATUA

Valmistamme kaikki perävaunut tilois-
samme Brandessa, joten ne ovat 
100 % TANSKASSA VALMISTETTU-
JA. Näin varmistamme, että kaikki tuot-
teemme täyttävät korkeat laatuvaati-
mukset. Voimme ylpeänä todeta, että 
valmistamme markkinoiden korkea-
laatuisimpia tuotteita.

Seuraamme markkinoiden kehitystä 
tarkasti – kehitämme vaunujamme 
asiakkaiden vaatimusten mukaisiksi 
ja suunnittelemme uusia malleja tule-
vaisuuden tarpeisiin. Teemme tiivistä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa ja 
olemme aina muutaman askeleen la-
kimääräyksiä edellä.

Lisätietoa www.jyfa.com 
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Haluamme olla alamme parhaita. Sik-
si vaadimme tuotteiltamme paljon, ja 
vaadimme myös laadunvarmistukselta 
paljon

JYFA:n testikeskuksessa testataan kaikki vau-
nut 3 m leveyteen saakka

Tarjoamme sinulle parhaan ratkaisun

Kaikki vaunut testataan ja tarkastetaan ennen kuin 
ne poistuvat tehtaalta. Mitään ei lähde tehtaalta en-
nen kuin on varmistettu, että korkeat laatuvaatimuk-
set täyttyvät. Jarrut testataan testikeskuksessamme 
ennen toimitusta.
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VARAOSAT
Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita 
tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen avun – oli-
pa vaunusi sitten 5, 10 tai 15 vuotta vanha –  meillä 
on tarvitsemasi varaosa! 

Pidämme aina laajaa varaosavalikoimaa. Siinä 
tapauksessa, että meillä ei ole tarvitsemaasi osaa, 
valmistamme ja toimitamme sen nopeasti. 

Tilaa varaosasi suoraan 
numerosta:   

+45 97 18 35 65
MUISTA! Olet aina tervetullut tutustuma-
an ulkoilmanäyttelyymme Brandeen! 

Seuraa meitä kotisivuillam-
me ja Facebookissa!
- saat aina tuoreimmat uuti-
set!

Toimitamme tuotteitamme koko Eurooppaan

Lisätietoa www.jyfa.com 
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Tammikuusta 2021 alkaen, kaikkien JYFA-vaunujen mustat muoviosat on 
valmistettu kierrätysmuovista. JYFA-vaunuissa on aina pienet huoltokulut, 
mutta muoviosien ansiosta vaunut ovat lähes 100 % huoltovapaita. 

Rampilla varustettujen vaunujen rampeissa käytetään puuta, mutta vaunun sivu-
levyt ovat muovia. 

Olemme erittäin ylpeitä tuotteestamme, ja idämme vau-
nujen muovisia sivulevyjä erittäin ympäristöystävälli-
senä ratkaisuna.        

YMPÄRISTÖ 
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTANTO

8 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65
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Korkean laadun ansiosta tarjoamme sinulle 
eläinkuljetusvaunua, joka hyvin pidettynä 
kestää käytössä yli 20 vuotta minimaalisilla 
huoltokustannuksilla

Eläinten rauhallisuuden takaamiseksi vaunun sivut on 
varustettu avoverkoilla. Tämä antaa eläimille näky-
vyyden kuljetuksen aikana ja helpottaa myös eläinten 
lastausta

Lopputarkastus sisältää pitkän tarkastuslistan, jolla 
varmistetaan, että kaikki osat ja toiminnot on testattu

Valitsemalla galvanoidun eläinkuljetusvaunun, saat vau-
nun, jolla on pitkä käyttöikä ja pienet ylläpitokustannukset

JYFA-LAATUA
Valitsemalla JYFA-eläinkuljetusvaunun, saat vaunun 
jossa on huomioitu kaikki yksityiskohdat. Riippu-
matta siitä, minkä mallin valitset, tarvitsetko kul-
jetusta nautaeläimille, lampaille tai muulle karjalle, 
takaamme sinulle käyttäjäystävällisen, laadukkaasti 
rakennetun perävaunun, jolla on turvallista kuljettaa 
eläimiä!

Meillä on erittäin korkeat laatuvaatimukset – vain 
paras laatu kelpaa. Siksi valmistamme kaikki 
perävaunumme tiloissamme Brandessa, joten ne 
ovat 100 % MADE IN DENMARK. Olemme ylpe-
itä tuotteistamme ja ylpeitä saadessamme tarjota 
parasta mahdollista laatua. Varmistaaksemme, että 
tuotteemme täyttävät aina korkeimmat laatuvaati-
mukset, suoritamme kattavaa laadunvalvontaa 
koko prosessin ajan. Jokainen osa testataan ja 
tarkastetaan alusta loppuun. Yksikään perävaunu ei 
poistu tiloista ilman perusteellista lopputarkastusta. 

Eläinkuljetusvaunuja kehitettäessä tavoitteena ei ole 
pelkästään laadukkaiden vaunujen valmistaminen. 
Meille on erittäin tärkeää tehdä käyttäjäystävällisiä 
vaunuja, joilla on sinun ja työntekijöidesi turvallista 
kuljettaa eläimiä. Lisäksi suunnittelemme vaunut 
täyttämään parhaat olosuhteet eläimille – sekä kul-
jetuksen että lastauksen ja purkamisen aikana.

MIKSI GALVANOITU? 
Maalattujen eläinkuljetusvaunujen kohdalla jou-
dutaan tekemään useita huoltotoimenpiteitä vuo-
sien varrella. Galvanoitu vaunu sen sijaan ei vaadi 
huoltoa, eikä siitä aiheudu huoltokuluja. Tuotamme 
vain parasta laatua, siksi tuotteemme ovat täysin 
galvanoituja. 
Erotuksena muihin eläinkuljetusvaunujen valmista-
jiin markkinoilla, vaunumme on kokonaan galvanoi-
tuja, ei ainoastaan ulkopuolelta. 

Riippumatta siitä, minkä JYFA-mallin valitset, 
toimitamme vaunun, jossa on paras mahdollinen 
ruostesuojaus, mikä takaa sinulle eläinkuljetus-
vaunun, joka kestää vuosikymmeniä.
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MODUULIRAKENNE  
– ERINOMAINEN AISAPARI                                                                                                                

Mikäli vaunu on täysin hitsattu ennen galvanoin-
tia, vaunun rakenteen eläessä kuljetuksen 

aikana osien väliin aiheutuu halkeamia. Sen 
välttämiseksi vaunut valmistetaan moduuleina. 
Siten kaikki vaunumme koostuvat pohjarungo-

sta, etu-, taka- ja sivurungosta, jotka on pultattu 
toisiinsa. Tämän rakenteen ansiosta vaunu on 

erittäin pitkäikäinen.

JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65
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E I  M ITÄÄN V IKOJA

Tämä ei ainoastaan takaa vaunulle pitkää käyt-
töikää, vaan myös alhaiset ylläpitokustannukset. 
Olemme ylpeitä voidessamme todeta, että asiak-
kaillamme on ollut vaunujamme käytössä yli 20 
vuoden ajan erittäin pienillä ylläpitokustannuksilla. 
Asiakkaamme ovat jopa kokemuksiinsa perustuen 
antanut vaunullemme nimen ”Vaunu loppuiäksi”. 
Voimmekin ylpeänä todeta, että valitsemalla JY-
FA-vaunun, teet turvallisen ratkaisun vuosikymme-
niksi eteenpäin.

20
 VUOTTA VANHA

11

TALOUDELLISUUS & KÄYTTÖIKÄ
- TURVALLINEN SIJOITUS 
Riippumatta siitä, tarvitsetko suuren tai pienen 
eläinkuljetusvaunun, teet sijoituksen tulevaisuuteen. 
Muutamalla napsautuksella internetistä löydät useita 
erilaisia vaununvalmistajia. Kuitenkin - jos tarkastel-
laan yksittäisiä malleja, halvin ratkaisu ei aina ole 
paras - tai kannattavin pitkän aikavälin ratkaisu. Jos 
esimerkiksi valitset maalatun eläinkuljetusvaunun, 
saat perävaunun, jolla on lyhyt käyttöikä ja suuret 
ylläpitokustannukset. Perävaunumme ovat täysin 
galvanoituja ruostumisen estämiseksi ja valmistettu 
kestävistä profiileista, jotka ovat riittävän vahvoja 
kestämään voimakkaita ja painavia eläimiä.

Lisätietoa www.jyfa.com 

20 
VUOTTA
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ASIAKKAAMME 
SANOVAT 
”Kun lopetin eläintenpidon ja laitoin JYFA-vaununi 
myyntiin, se oli samassa kunnossa kuin ostaessani 

sen 15 vuotta sitten” 
Hans Rasmussen, Tanska

 
”Päädyin ostamaan JYFA-eläinkuljetusvaunun, 

koska tiesin – laadukkaasta työstä johtuen – että 
minulla on aina toimiva vaunu käytössäni” 

Verner Madsen, Tanska 

”Ostin maalatun vaunun, mutta muutaman vuoden 
kuluttu se oli täysin ruosteessa eikä toiminut odo-
tetusti. Siksi päätin hankkia JYFA-vaunun. Se on 

edelleen täydessä iskussa” 
Søren Andersen, Tanska

”Työntekijöideni tuottavuus on parantunut JY-
FA-vaunun myötä, koska se toimii -aina!” 

Jesper Holm, Tanska 

”Poikani jatkoi tilanpitoa minun jälkeeni – kuten 
myös JYFA-vaunun käyttöä. Se toimii edelleen 

täydellisesti 12 vuoden jälkeen” 
Niels Jørgen Østergård, Tanska

”Valitsin JYFA-eläinkuljetusvaunun – tärkeä inve-
stointi liiketoimintani kannalta” 
Kristian Thomsen, Tanska  

”Valitsin JYFA-eläinkuljetusvaunun, sillä tiesin sen 
pitävän arvonsa” 

Lasse Jensen, Tanska 

”Myin JYFA-vaununi 10 vuoden käytön jälkeen. Se 
oli edelleen samassa kunnossa kuin ostaessani 

sen. Hyvä sijoitus!” 
Jens Jørgen Daugaard, Tanska

12 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65
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JYFA VAKIOVARU-
STEET  
On vakiovarusteita, ja on JYFA-vakiovarusteita! 
JYFA-eläinkuljetusvaunu huokuu laatua ensim-
mäisestä päivästä alkaen. 

EI KAATUMISVAARAA
Ajaminen pellolla voi olla vaarallista. Usein pyörät 
putoavat kuoppaan tai ojaan ja pahimmassa tapauk-
sessa perävaunu saattaa kaatua eläimet sisällä. Siksi 
kaikissa vaunuissamme on kelkkana toimivat pohja-
kiskot, jotka kantavat vaunua pyörien ollessa kuopas-
sa. Tämän kelkana toimivan kiskon varassa vaunu 
on helppo vetää turvallisesti ylös - vahingoittamatta 
eläimiä tai perävaunua.

VARAULOSKÄYNTI (4-8 M -MALLIT) 
Kaikissa 4–8 m eläinkuljetusvaunuissa on va-
rauloskäynti oikealla puolella. Se palvelee sinun tai 
työntekijäsi hätäpoistumisväylänä vaaratilanteen 
uhatessa. Varauloskäynti ei sisälly rehu- eikä combi-
vaunuihin. 

RAMPPI 
Mikäli vaunu on varustettu rampilla, se on suunniteltu 
helposti avattavaksi ja suljettavaksi. Ramppi on varu-
stettu liukuesteillä eläinten kulun helpottamiseksi. 

VAUNUN PUHDISTAMINEN 
Kaikki eläinkuljetusvaunut on varustettu galvanoidulla 
lattialla, mikä on helppo puhdistaa käytön jälkeen. 

SIVULEVYT KIERRÄTYSMUOVISTA 
Kaikissa eläinkuljetusvaunuissa on mustat 12 mm 
sivulevyt, jotka on valmistettu kierrätysmuovista. 

TUPLAOVI TAKANA, TUPLALUKOILLA
Kaikki eläinkuljetusvaunut on varustettu tuplaovin ja 
tuplalukoin, mikä varmistaa, että eläimet eivät pääse 
ulos vaunusta kuljetuksen aikana, tai ennen kuin olet 
valmis päästämään ne. 

Yllä on mainittu vain joitain tarjoamiamme omi-
naisuuksia, joiden ansiosta saat käsityksen vau-
nun laadusta ja käyttäjäystävällisyydestä.     

Pohjakiskot

Galvanoitu luistamaton lattia

Galvanoitu lattia ja sivut nopeaan ja helppoon puhdi-
stamiseen

Hätäuloskäynti
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4M RUOKINTAVAUNU 

TUOTE NRO 15000
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 4 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 5,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,72 m

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12
RUOKINTAPAIKKOJA 20 kpl (6 kpl molemmilla sivuilla, 4 

kpl molemmissa päädyissä)
LISÄVARUSTEET • Lukkoaita, säädettävä (6 eläintä 

per sivu)
• Leveä portti takana
• Katto
• Galvanoitu ruutukuvioinen lattia
• Lattia käsitelty säilörehua varten
• Säilörehusuppilo 
• Ramppi

4 m Ruokintavaunu on ideaali valinta, mikäli tarvitset 
suuren, siirrettävät ruokintapöydän karjalle. Helppo 
siirtää pellolta toiselle. 

YLI 20 ELÄIMELLE
- LISÄVARUSTEENA LUKKOPARRELLA 
Tämä malli on varustettu 4-paikkaisella ruokinta-aid-
alla päädyissä sekä 6-paikkaisella ruokinta-aidal-
la sivuilla. Ruokintapaikkoja on siis yhteensä 20 
eläimelle. Mikäli haluat ottaa eläimiä kiinni, vaunun 
toinen tai molemmat sivut voidaan varustaa 6-paik-
kaisella lukkoaidalla. 

VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu
 √ Irrotettava sininen vetoaisa
 √ Rengaskoko 11,5/80x15,3/12 
 √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot 
 √ Tukijalka

 
REHUNTÄYTTÖVAIHTOEHDOT 
Valitse itsellesi paras vaihtoehto! 
Vaunuun voidaan lisätä rehua useilla eri tavoilla – 
riippuen minkä mallin valitset. 

Ylhäältä
Mikäli valitset katolla varustetun vaunun, voit lisätä 
rehua ylhäältä. Yksinkertaisesti vain siirrä katto 
sivuun ja lisää rehua.

Ruokinta-aidat
Mikäli valitse mallin, jossa on ruokinta-aidat kaikilla 
sivuilla, suuri takaportti on erittäin kätevä lisävaru-
ste.

Huomio! Tämä malli ei sovellu 
eläinten kuljetukseen!
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JYFA AUTON PERÄVAUNU

JYFA Auton perävaunu soveltuu viljelijälle, jonka 
tarvitsee kuljettaa muutamia eläimiä esim. teurasta-
molle tai näyttelyyn. 

JYFA-vaunu on tyyppihyväksytty henkilöautolla ve-
dettäväksi ja on Tanskan tieliikennelain ja eläinsuo-
jelulain mukainen. 

Vaunun kokonaispituus on 4,5 m ulkoleveyden 
ollessa 2,54 m. Sisäkorkeus on 2,13 m ja sisäleveys 
1,97 m. Vaunun omapaino on 1530 kg ja koko-
naispaino 3500 kg.

Vaunun kaikki yksityiskohdat on tarkkaan ja loppuun 
saakka mietittyjä. Vaunu soveltuu nautakarjalle, 
hevosille, sioille ja lampaille. Vaunu on täysin gal-
vanoitu ja varustettu kestävillä, kierrätetystä muo-
vista valmistetuilla sivulevyillä. Lattiassa on pitävä 
galvanoitu alumiinilevy ja ramppi koostuu kahdesta 
osalta käytön helpottamiseksi. Traileri on varustet-
tu sinisellä pressukatolla, joka voi olla avattuna tai 
suljettuna kuljetuksen aikana.

Vahva galvanoitu rakenne varmistaa pitkän käyt-
töiän ja pienet ylläpitokustannukset. 
 

TUOTE NRO 20000
KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 4,5 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,54 m

VAUNUN SISÄLEVEYS 1,97 m

SISÄKORKEUS 2,13 m

KÄYTTÖTARKOITUS Soveltuu naudoille, hevosille, 
sioille, lampaille

KOKONAISPAINO 3.500 kg.

OMAPAINO 1.530 kg.

KUORMAPAINO Max 1.970 kg.

VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu
 √ Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa 
 √ Tuplaovet takana, tuplalukot 
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt
 √ Kaksiosainen ramppi, 12 mm puiset botex-levyt 

liukuestein 
 √ Alumiinilevy lattiassa
 √ Rullattava näkösuoja sivuilla ja päädyissä
 √ Sininen katto 
 √ Työntöjarru 
 √ Tukipyörä

Soveltuu ne-livetoautoille, henkilö- 
ja paket-
tiautoille
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ELÄINKULJETUSVAUNU
Tämä on rampilla varustettu eläinkuljetusvaunu, saatavilla 3, 4, 5 tai 6 m pituisena. Valitsitpa minkä mallin 
hyvänsä, saat laadukkaan ja käyttäjäystävällisen vaunun! Vakuutamme, että vaunu kestää hyvin pidettynä 
– ei vain 3, 5 tai 10 vuotta – vaan vähintään 20 vuotta tai yli.

VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu 
 √ Irrotettava sininen vetoaisa
 √ Tuplaovet takana tuplalukoilla
 √ Hätäuloskäynti (4-6 m mallit)    
 √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt         

liukuestein 
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot 
 √ Tukijalka

Helppokäyttöinen ramppi liukue-
steillä

TUOTE NRO 25000

TUOTE NRO 23000
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TUOTENIMI 3M Eläinkuljetusvaunu 4M Eläinkuljetusvaunu 5M Eläinkuljetusvaunu 6M Eläinkuljetusvaunu

TUOTE NRO 23000 24500 25000 26000
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 3 m 4 m 5 m 6 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 4,4 m 5,4 m 6,4 m 7,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m 2 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,67 m 2,72 m 2,85 m 2,85 m

LATTIAN PINTA-
ALA 5,8 m2 7,8 m2 9,8 m2 11,8 m2

ELÄINTEN 
LUKUMÄÄRÄ n. 3- 5 n. 4-6 n. 6-8 n. 7-9

RENGASKOKO 10,0/80x12/10 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
LISÄVARUSTEET • Katto

• Takavalot
• Katto
• Takavalot
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

TUOTE NRO 24500

TUOTE NRO 25000

TUOTE NRO 24500

TUOTE NRO 25000
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VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu  
 √ Irrotettava sininen vetoaisa (5-6 m mallit) Hit-

sattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7-8 m 
vaunut) 

 √ Tuplaovet takana, tuplalukot 
 √ Hätäuloskäynti
 √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt liukue-

stein (tilattaessa hydraulisella nostolla/laskulla, 
vaunu on ilman ramppia) 

 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmiste-
tut sivulevyt

 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot   
 √ Tukijalka

LEVEÄ ELÄINKULJETUSVAUNU 
Mikäli tarvitset leveän ja tilavan vaunun, leveä malli on oikea valinta! Riippumatta minkä mallin valitset, voit 
varustaa vaunun lisävarusteilla vastaamaan tarpeitasi. Tässä vaunussa on takaramppi vakiovarusteena, 
mutta lisävarusteena voidaan valita hydraulinen nosto/lasku helppoon lastaukseen ja purkuun. Tässä mal-
lissa on sisäänrakennetut pyöränkotelot kokonaisleveyden ollessa 2,55 m.

Hydraulisissa vaunuissa lastauskorkeus on 13 cm

TUOTE NRO 30500

SUURI JA TILAVA ELÄINKUL-JETUSVAUNU
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TUOTENIMI 5M Leveä 
Eläinkuljetusvaunu

6M Leveä 
Eläinkuljetusvaunu

7M Leveä 
Eläinkuljetusvaunu

8M Leveä 
Eläinkuljetusvaunu

TUOTE NRO 30500 30600 30700 30800

VAUNUN LAVAN PITUUS 5 m 6 m 7 m 8 m
KOKONAISPITUUS SIS. 
VETOAISAN 6,4 m 7,4 m 8,4 m 9,4 m

VAUNUN SISÄLEVEYS 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m
VAUNUN 
SISÄLEVEYS FROM 
PYÖRÄKOTELOSTA 
PYÖRÄKOTELOON

1,65 m 1,65 m 1,61 m 1,61 m

VAUNUN ULKOLEVEYS 2,55 m 2,55 m 2,55 m 2,55 m

LATTIAN PINTA-ALA 10,7 m2 13,1 m2 15,5 m2 17,9 m2

ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ n. 6-8 n. 8-10 n. 9-12 n. 11-14

LATAAMISKORKEUS

Kun varustettu 
hydraulisella 
nostolla/laskulla, 
lastauskorkeus on 13 
cm

Kun varustettu 
hydraulisella 
nostolla/laskulla, 
lastauskorkeus on 13 
cm

Kun varustettu 
hydraulisella 
nostolla/laskulla, 
lastauskorkeus on 13 
cm

Kun varustettu 
hydraulisella 
nostolla/laskulla, 
lastauskorkeus on 13 
cm

RENGASKOKO 400/60x15,5/14 400/60x15,5/14 385/55 R19,5 385/55 R19,5
LISÄVARUSTEET • Katto

• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Hydraulinen nosto/

lasku 
• Rullattavat näkösuo-

jat edessä ja molem-
milla sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Hydraulinen nosto/

lasku 
• Rullattavat näkösuo-

jat edessä ja molem-
milla sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Hydraulinen nosto/

lasku 
• Rullattavat näkösuo-

jat edessä ja molem-
milla sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Hydraulinen nosto/

lasku 
• Rullattavat näkösuo-

jat edessä ja molem-
milla sivuilla

TUOTE NRO 30700

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500



20 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 6520 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65



21Lisätietoa www.jyfa.com 

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500

TUOTE NRO 30500
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VAKIOVARUSTEET
 √ Katto
 √ Takavalot
 √ Tupla-aidat vaunun keskellä 
 √ Hydraulinen nosto/lasku 
 √ Täysin galvanoitu 
 √ Jarrut (ilmajarrut)
 √ Käsijarru
 √ Irrotettava sininen vetoaisa (5-6 m vaunut) Hit-

sattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7-8 m 
vaunut) 

 √ Tuplaovet takana, tuplalukot 
 √ Hätäuloskäynti
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmiste-

tut sivulevyt
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot   
 √ Tukijalka

DE ELÄINKULJETUSVAUNU   
SUUNNITELTU TÜV-SÄÄDÖSTEN MUKAISIKSI
Vaunu on suunniteltu erityisesti Saksan markkinoille TÜV-hyväksytyksi Saksan maanteille 40 km/h.

TUOTE NRO 31600

TÜV-
HYVÄKSYTTY
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TUOTENIMI 5M DE 
Eläinkuljetusvaunu 

6M DE 
Eläinkuljetusvaunu 

7M DE 
Eläinkuljetusvaunu 

8M DE 
Eläinkuljetusvaunu 

TUOTE NRO 31500 31600 31700 31800
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 5 m 6 m 7 m 8 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 6,4 m 7,4 m 8,4 m 9,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS FROM 
PYÖRÄKOTELOSTA 
PYÖRÄKOTELOON

1,65 m 1,65 m 1,61 m 1,61 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,55 m 2,55 m 2,55 m 2,55 m

LATTIAN PINTA-ALA 10,7 m2 13,1 m2 15,5 m2 17,9 m2
ELÄINTEN 
LUKUMÄÄRÄ n. 6-8 n. 8-10 n. 9-12 n. 11-14

LATAAMISKORKEUS 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm
RENGASKOKO 355/60 R18 355/60 R18 385/55 R19,5 385/55 R19,5
LISÄVARUSTEET • Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Rullattavat näkösuojat 
edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Rullattavat näkösuojat 
edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Rullattavat näkösuojat 
edessä ja molemmilla 
sivuilla

HYDRAULINEN NOSTO/LASKU
Hydraulinen nosto/lasku tarjoaa useita hyötyjä päi-
vittäisessä käytössä. Lastauksen tai purun aikana 
vaunun lasku alas mahdollistaa eläimen kävelyn 
suoraan vaunuun. Lastauksen jälkeen vaunu no-
stetaan ylös. Tämä toiminto mahdollistaa lastaajalle 
ja eläimille turvallisen lastaushetken, mutta vaunu 
voidaan myös jättää alaslaskettuna laitumelle rehua 
sisällään, jolloin eläimet ehtivät tottua vaunuun tun-
teakseen olonsa turvalliseksi lastauksen ja kuljetuk-
sen ajaksi.

Lastauskorkeus on 13 cm
TUOTE NRO 31800
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VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu  
 √ Irrotettava sininen vetoaisa
 √ Tuplaovet takana, tuplalukot 
 √ Hätäuloskäynti
 √ Ramppi takana, 12 mm puiset botex-levyt liukue-

stein 
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot  
 √ Tukijalka

PIENI ELÄINKULJETUSVAUNU 
Tämä malli on erittäin kätevä pienille tiloille tai vähäisempään eläintensiirtotarpeeseen. Vaunussa on 
pyöränkotelot kuormatilan sisäpuolella kokonaisleveyden ollessa vain 2,35 mm! Pienestä kokonaisleve-
ydestä huolimatta kuormatilan leveys on silti 2 m, minkä ansiosta vaunussa on runsaasti tilaa eläimille.

PYÖRÄNKOTELOT KUORMA-
TILAN SISÄPUOLELLA KOKO-
NAISLEVEYDEN OLLESSA VAIN 
2,35 M!

TUOTE NRO 40000
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TUOTENIMI 4M Pieni 
Eläinkuljetusvaunu 

5M Pieni 
Eläinkuljetusvaunu 

TUOTE NRO 40000 40500
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 4 m 5 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 5,4 m 6,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m 2 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,35 m 2,35 m

LATTIAN PINTA-
ALA 7,5 m2 9,5 m2

ELÄINTEN 
LUKUMÄÄRÄ n. 4-6 n. 5-7

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16
LISÄVARUSTEET • Katto

• LED lights 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto 
• LED lights 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuo-

jat edessä ja molem-
milla sivuilla

TUOTE NRO 40000

TUOTE NRO 40000
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3 YHDESSÄ 

PAKETISSA KA
IK

KI
 S

AMASSA VAUNUSSA

VARUSTETTU RAMPIL
LA

VAKIOVARUSTEET 
 √ Täysin galvanoitu
 √ Irrotettava sininen vetoaisa
 √ Leveä portti takana  
 √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot 
 √ Tukijalka

COMBI-VAUNU 
Yleisvaunu useimpiin käyttötarkoituksiin! Combi-vaunu on monikäyttöinen vaunu, jolla voidaan tehdä 
muutakin kuin vain kuljettaa eläimiä. Tämä vaunu on täydellinen valinta, mikäli tarvitaan vaunua eläinten 
ruokintaan, kiinniottamiseen ja kuljettamiseen. Rakensimme vaunun vastaamaan kaikkia näitä tarpeita. 
Vaunuun voidaan valita vakiona olevat ruokinta-aidat, tai lukkoaidat yhdelle tai molemmille sivuille.

TUOTE NRO 34000

TUOTE NRO 33000

TUOTE NRO 33000
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TUOTENIMI 3M Combi-vaunu 4M Combi-vaunu 5M Combi-vaunu 6M Combi-vaunu 

TUOTE NRO 33000 34000 35000 36000

VAUNUN LAVAN PITUUS 3 m 4 m 5 m 6 m
KOKONAISPITUUS SIS. 
VETOAISAN 4,4 m 5,4 m 6,4 m 7,4 m

VAUNUN SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m 2 m

VAUNUN ULKOLEVEYS 2,67 m 2,72 m 2,85 m 2,85 m 

LATTIAN PINTA-ALA 5,8 m2 7,8 m2 9,8 m2 11,8 m2

ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ n. 3-5 n. 4-6 n. 6-8 n. 7-9

RENGASKOKO 10,0/80x12/10 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
RUOKINTAPAIKKOJA 18 kpl (5 kpl 

molemmilla sivuilla, 
4 kpl molemmissa 
päädyissä)

20 kpl (6 kpl 
molemmilla sivuilla, 
4 kpl molemmissa 
päädyissä)

24 kpl (8 kpl 
molemmilla sivuilla, 
4 kpl molemmissa 
päädyissä)

28 kpl (10 kpl 
molemmilla sivuilla, 
4 kpl molemmissa 
päädyissä)

LISÄVARUSTEET • Säädettävä lukkoaita 
(4 tai 5 eläintä mole-
mmilla pitkillä sivuilla) 

• Yksi sivu ruokin-
ta-aidalla 

• Katto

• Säädettävä lukkoaita 
(6 eläintä molemmilla 
pitkillä sivuilla)

• Katto
• Ramppi 
• Takavalot

• Säädettävä lukkoaita 
(8 eläintä molemmilla 
pitkillä sivuilla)

• Katto 
• Ramppi 
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 

• Säädettävä lukkoa-
ita (8 tai 10 eläintä 
molemmilla pitkillä 
sivuilla) 

• Katto 
• Ramppi 
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 

TUOTE NRO 34000

TUOTE NRO 33000

TUOTE NRO 35000
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COMBI-VAUNU HYDRAULIIKALLA 
Tämä vaunu on muutakin kuin kaikki ominaisuudet samassa paketissa – tällä vaunulla saat nauttia to-
dellisesta luksuksesta! Vaunu on ideaali valinta eläinten ruokintaan, kiinniottamiseen sekä kuljetukseen. 
Vaunussa on vakiona hydraulinen nosto/lasku, sekä stressitön lastaus ja purku. Tämä malli on 4, 5 tai 6 m 
pituisena, lisävarusteena on saatavilla lukkoaidat, katto, valot sekä jarrut.

VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu 
 √ Irrotettava sininen vetoaisa
 √ Leveä portti takana
 √ Hydraulinen nosto/lasku 
 √ Ruokinta-aita kaikilla sivuilla
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot  
 √ Tukijalka

TUOTE NRO 54000

TUOTE NRO 56000

HYDRAULI IKALLA 

KA
IK

KI Y
HDESSÄ PAKETISSA

TUOTE NRO 56000

3 YHDESSÄ 

PAKETISSA 
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TUOTENIMI 4M Combi-vaunu 
Hydrauliikalla

5M Combi-vaunu 
Hydrauliikalla

6M Combi-vaunu 
Hydrauliikalla

TUOTE NRO 54000 55000 56000

VAUNUN LAVAN PITUUS 4 m 5 m 6 m
KOKONAISPITUUS SIS. 
VETOAISAN 5,4 m 6,4 m 7,4 m

VAUNUN SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m

VAUNUN ULKOLEVEYS 2,72 m 2,85 m 2,85 m 

LATTIAN PINTA-ALA 7,8 m2 9,8 m2 11,8 m2

ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ n. 4-6 n. 6-8 n. 7-9

LATAAMISKORKEUS 13 cm 13 cm 13 cm

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
RUOKINTAPAIKKOJA 18 (5 molemmilla sivuilla, 4 

päädyissä)
22 (7 molemmilla sivuilla, 4 
päädyissä)

26 (9 molemmilla sivuilla, 4 
päädyissä)

LISÄVARUSTEET • Säädettävä lukkoaita (5 
molemmilla sivuilla) 

• Katto 
• Takavalot

• Säädettävä lukkoaita (7 mo-
lemmilla sivuilla) 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 

• Säädettävä lukkoaita (9 mo-
lemmilla sivuilla) 

•  Katto 
•  Takavalot
•  Jarrut (hydrauliset) 

TUOTE NRO 54000

TUOTE NRO 56000 TUOTE NRO 56000
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VAKIOVARUSTEET 
 √ Täysin galvanoitu 
 √ Irrotettava sininen vetoaisa (4-6 m vaunut) 

Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa (7 m 
vaunut) 

 √ Tuplaovet takana, tuplalukot 
 √ Hätäuloskäynti
 √ Hydraulinen nosto/lasku 
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt 
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka
 √ Pohjakiskot 
 √ Tukijalka

UUSI HYDRAULINEN 
ELÄINKULJETUSVAUNU 
Uuden hydraulisen eläinkuljetusvaunun ansiosta eläinten lastaus ja purku on yhtä juhlaa. Lastatessasi eläi-
miä, lasket vain vaunun alas ja avaat takaportit, jolloin eläimet kävelevät vaunun sisään. Sen jälkeen vain 
suljet portit ja nostat vaunun ylös. Niin helppoa eläinten siirtoa kuin vain voi olla!

TUOTE NRO 76000

TUOTE NRO 76000
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TUOTENIMI 4M Uusi Hydraulinen 
Eläinkuljetusvaunu 

5M Uusi Hydraulinen 
Eläinkuljetusvaunu 

6M Uusi Hydraulinen 
Eläinkuljetusvaunu 

7M Uusi Hydraulinen 
Eläinkuljetusvaunu 

TUOTE NRO 74000 75000 76000 77000
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 4 m 5 m 6 m 7 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 5,4 m 6,4 m 7,4 m 8,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m 2 m

VAUNUN 
ULKOLEVEYS 2,72 m 2,85 m 2,85 m 2,85 m

LATTIAN PINTA-ALA 7,8 m2 9,8 m2 11,8 m2 13,8 m2
ELÄINTEN 
LUKUMÄÄRÄ n. 4-6 n. 6-8 n. 7-9 n. 8-11

LATAAMISKORKEUS 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
LISÄVARUSTEET • Katto  

• Takavalot 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset)  
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto 
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä  
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Lukkoaita
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 
• Rullattavat näkösuojat 

edessä ja molemmilla 
sivuilla

TUOTE NRO 76000

TUOTE NRO 74000



32 JYFA Maskinværksted – puh. +45 97 18 35 65

VAKIOVARUSTEET
 √ Täysin galvanoitu  
 √ Irrotettava sininen vetoaisa (4-6 m vaunu) Hitsat-

tu galvanoitu vetoaisa (7 m vaunu)                               
 √ Tuplaovet takana tuplalukoilla
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt 
 √ Hätäuloskäynti
 √ Hydraulinen nosto/lasku 
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50 mm vetosilmukka 
 √ Pohjakiskot 
 √ Tukijalka 

TUOTENIMI 4M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

5M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

6M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

7M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

TUOTE NRO 94000 95000 96000 97000
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 4 m 5 m 6 m 7 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 5,4 m 6,4 m 7,4 m 8,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m 2 m

KORKEUS 2 m 2 m 2 m 2 m

LATAAMISKORKEUS 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
LISÄVARUSTEET • Katto

• Takavalot
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset)  
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset)  
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

HYDRAULINEN 
ELÄINKULJETUSVAUNU 
Vahva galvanoitu eläinkuljetusvaunu sioille! Tämä hydraulinen eläinkuljetusvaunu on vahvarakenteinen 
pitkällä käyttöiällä. Lastauskorkeus on vain 10 cm, minkä ansiosta se soveltuu sioille erinomaisesti. 

TUOTE NRO 96000

TUOTE NRO 96000TUOTE NRO 96000
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TUOTENIMI 4M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

5M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

6M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

7M Hydraulinen 
eläinkuljetusvaunu 

TUOTE NRO 94000 95000 96000 97000
VAUNUN LAVAN 
PITUUS 4 m 5 m 6 m 7 m

KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISAN 5,4 m 6,4 m 7,4 m 8,4 m

VAUNUN 
SISÄLEVEYS 2 m 2 m 2 m 2 m

KORKEUS 2 m 2 m 2 m 2 m

LATAAMISKORKEUS 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/12 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16 13,0/65x18/16
LISÄVARUSTEET • Katto

• Takavalot
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset) 
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset)  
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

• Katto
• Takavalot
• Jarrut (hydrauliset)  
• Tupla-aidat vaunun 

keskellä 

ERIKOISLISÄVA-
RUSTEET
Lisävarustelistan lisäksi tarjoamme laajan valikoi-
man erikoisvarusteita. 

Yli 30 vuoden kokemus maatalouskoneiden val-
mistuksessa antaa meille mahdollisuuden tuottaa 
täydellinen tuote tarpeisiisi. Yhdessä se on mahdol-
lista! 

Pieni valikoima suuria mahdollisuuksia: 

6M Leveä eläinkuljetusvaunu varustettuna lukkoaidoin ja 
irrotettavin sisäaidoin

Kumipinnoite

Me kuuntelemme 
asiakkaitamme. 

Yhdessä voimme luo-
da täydellisen tuot-

teen tarpeisiisi! 
Sisävalot
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VAKIOVARUSTEET  
 √ Täysin galvanoitu 
 √ Hitsattu (ei irrotettava) galvanoitu vetoaisa
 √ Rengaskoko 11,5/80x15,3/18 
 √ Ovi takana, kaksoislukituksella 
 √ Ovi edessä, lukituksella (hätäpoistumistie) 
 √ 12 mm kierrätetystä mustasta muovista valmi-

stetut sivulevyt
 √ Vihreä pressukatto, ikkunat kaikilla sivuilla 
 √ Galvanoitu lattia 
 √ Ø50mm vetosilmukka 
 √ Penkki molemmilla sivuilla 
 √ Hätäpysäytyspainike vaunun sisällä 
 √ Tukijalka 
 √ Jarrut (hydrauliset)  
 √ Valot ja heijastimet 
 √ Yksiportainen kulku ulos

METSÄSTYSVAUNU / TURISTIVAUNU 
Tämä ihmisten kuljetukseen tarkoitettu vaunu tarjoaa mukavan kyydin matkustajille! Olemme ajatelleen 
jokaista yksityiskohtaa, joiden ansiosta vaunu ei ole vain kestävä ja pitkäikäinen, vaan myös käytännöllinen 
ja mukava käyttää pitkälle tulevaisuuteen.
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Tämä vaunu on suunniteltu ensisijaisesti mat-
kustajien kuljettamiseen. Vaunu on täysin gal-
vanoitu ja vaunun sivut on varustettu mustalla 
ympäristöystävällisellä muovilla – ei ainoastaan 
ruostumista vastaan, vaan takaamaan 100 % 
huoltovapauden. Vahva rakenne tekee vaunusta 
täysin maastokelpoisen. 

Materiaalivalinta tekee vaunusta käytännöllisen 
ja pitkäikäisen, jonka lisäksi se on markkinoiden 
ympäristöystävällisin. Lattia on varustettu liukumat-
tomalla galvanoidulla teräslevyllä. 

Poikkeuksena muihin vastaaviin vaunuihin markki-
noille, olemme sijoittaneet penkit pitkittäin vaunun 
sivuille. Tämä antaa matkustajille enemmän jalkati-
laa oikoa jalkojaan matkan aikana sekä tilaa matka-
tavaroille penkkien edessä. 

Vaunu on varustettu kahdella ovella, yksi vaunun 
takana ja yksi vaunun edessä. Molemmat ovat on 
lukittavia, jolloin vaunuun jätettävät arvotavarat ovat 
turvassa. Katto ja vaunun sivut ovat vihreää pres-
sua, joka sulautuu ympäristöön huomaamattomasti. 
Lisäksi pressussa on muovi-ikkunat kaikilla sivuilla, 
joista näkee hyvin ulos matkan aikana. 

Vaunun sisäpituus on 6 m, kokonaispituuden ollessa 
7,5 m. Sisätilan leveys on 2 m.

TUOTE NRO 110600

SISÄPITUUS 6 m

SISÄLEVEYS 2 m 

SISÄKORKEUS 2,20 m
KOKONAISPITUUS 
SIS. VETOAISA 7,5 m

ULKOLEVEYS  2,10 m

RENGASKOKO 11,5/80x15,3/18
MATKUSTAJIEN 
LUKUMÄÄRÄ  23 istumapaikkaa
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