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Många fördelar med Fautras
När man väljer en Fautras får man riktigt bra garantier och en hållbar hästtransport. Upplevelsen i vagnen och den tysta gången gör att hästarna trivs under färd
och gärna kliver på vid nästa tillfälle. Dörrarna bak är lätta att stänga och öppna
utan tunga lyft och inga svårnådda överluckor. Detta och mer får man när man köper en Fautras hos någon av våra noga utvalda återförsäljare.

”Den bästa hästtransport
jag nånsin använt. Både

Fautras Provan

för mig och hästarna. En

Vårt ”vanliga” hästsläp

slitvarg som jag ska ha

Bredd: 164

livet ut!”

Höjd: 225

- Citat Eva om sin Provan

Totalvikt: 1300-2600kg (andra vikter möjliga för att passa just ditt körkort)
Plats för 2 hästar
Provan har Fautras välkänt goda vägegenskaper, dvs en mycket stadig, tyst och
lättdragen hästtransport. Den har luftintag fram och öppningsbara skjutluckor på
bakdörrarna som ventilation (europapatent Fautras). Likaså reservhjul och sparkskydd.

Standardutrustning
•

En stor framdörr

•

Sparkskydd

•

Madrasseringar

•

Reservhjul

•

Dörrar med step-up

•

Livstidsgaranti på golvskivan

•

8 års chassigaranti

Helt i glas-fiber
och stål
Alla fautras hästtransporter görs i varmgalvat
stål. Väl tilltagen tjocklek i materialet gör att vagnarna tål extrema påfrestningar från både trafik
och hästar.
Stålkonstruktionen med sin hela störtbåge bak
kompletteras med en mycket gediget glasfiberhölje. Väggarna är skyddade med kraftiga sparkskydd.

Inredning efter dina önskemål
Som mellanvägg i denna modell sitter Fautras-Techväggen som är både stark
och flexibel. Dess konstruktion låter hästen känna att den kan bredda sig och
upplever mer plats. Inredning är dessutom lätt och enkel att plocka i och ur helt
själv.
I Provan kan du välja mellan tre olika utföranden på bom bakom hästen. Det
populära AidSystem i Premium som du själv stänger och öppnar bakom din
häst är det mest populära alternativet. Du kan även välja Classic som har
”Säker urlastning” som är vanlig bom med tillägget bred nylonrem som du kan
öppna framifrån.

AidSystem
En lika enkel och hållbar som genialisk konstruktion som tillåter dig att öppna
och stänga bommen bakom hästen framifrån. Den breda madrasserade bommen är även skönare för hästen att ha mot rumpan.

Hög kvalité
Fautras hästtransporter
har i stort sett likadana ut
genom åren och man har
aldrig sparat in vikt genom att ta bort den karaktäristiska störtbågen och
andra detaljer i stål. Varför ändra en vinnare?
Den första vagnen som
producerades 1991 har
genomgått några viktiga
uppdateringar men alltid
har de väl fungerande
dörrstängningarna, containerlåsen, följt med.
Inget fungerar så lätt och
smidigt som denna och
då särskilt i våra vintersvenska förhållanden
med is, snö och kyla.
Fautras Provan har sänkt
golv i bakkant för lägre i
och utlastning av din
häst. 26cm högt är insteget.

Containerstängning i rostfritt på både bakdörrar och sadelkammare.

Golvskiva med livstids garanti!
Golvskivan är i polyetylen och är standard i alla Fautras hästtransporter. Skivan är
18mm tjock.
Golvet är helt genomgjutet utan luft eller andra material invändig. Detta ger den
fantastiska livslängden och ger ungefär samma egenskaper som en träskiva avseende ljuddämpning och svikt. Detta för en behaglig färd som ett aluminiumgolv inte
kan ge din häst.

Fautras lämnar livstidsgaranti på golvskivan. Den är gjort av återvunna PET-flaskor
och har en livslängd på 400 år i saltvatten.

Golvskivan skyddas av en 10mm halkfri gummimatta.
Om olyckan skulle vara framme är den enkel att byta,
något som är nästan omöjligt med en hellimmad matta.

Du väljer totalvikt i hela hundratal 1300 kg upp till 2000kg. Mot ett pristillägg upp till
2600kg eller andra totalvikter som passar din bil och körkort.

Hästtransporten är i genomgjuten glasfiber (inget trä och sparsamt med aluminium)
5 färger + stripes i valfri färg. Välj färg enligt RAL (ej metallic) mot pristillägg.
Individuell underhållsfri fjädring
Golvskiva i polyethylen med livstids garanti mot röta
8 års chassigaranti
Fällbara frambommar, utlösbara utifrån
Fullstor framdörr
Step up med sänkt insteg
Invändiga uppbindningsöglor
Utvändiga uppbindningsöglor
Stort framfönster med galler
Hingstgaller
Innerbelysning
Vadderade väggar
Höga sparkskydd
Automatiskt stödhjul
Reservhjul
Halkfri gummimatta
Låsbar kulhandske

Mått och vikt
Vikt: 880kg
Totalvikt: 1100-2000kg
Längd invändigt: 3,05m
Längd utvändigt: 4,27m
Bredd invändigt: 1,64m
Bred utvändigt: 2,20m
Höjd invändigt: 2,25m
Höjd utvändigt: 2,65m

Kontakta oss

Kunniga återförsäljare
Vänd dig till oss eller någon av våra kunniga återförsäljare. Här kan du lita på att du
får rätt uppgifter, rätt hästtransport och alltid ett trevligt bemötande.

Ring oss om du vill ha mer
information om våra produkter och tjänster
Fautras Skandinavien AB
Torestavägen 2
635 10 Eskilstuna
016-741 83
info@fautras.se
Besök oss på vår webbplats: www.fautras.se
@fautrashästtransporter

