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

Fautras Icelandic & Fautras Oblic Icelandic

”Hästarna åker mycket
bättre på diagonalen.
Dessutom finns det ingen bom att hoppa över.
Jag har valt till mellan-

Speciellt framtagen för islandshästar eller ponnyer

väggar då jag kör hings-

Bredd: 180

tar tillsammans.”

Höjd: 193 respektive 198 cm

- Profil inom Islandssporten

Totalvikt: 1300-3500kg (andra vikter möjliga för att passa just ditt körkort)
Plats för 2 till 6 islandshästar på diagonalen
Vagnen är mycket strömlinjeformad och låg och med fautras välkända vägegenskaper ger detta en mycket stadig och lättdragen hästtransport. De har öppningsbara ventilationsluckor på bakdörrarna och öppningsbara fönster i sidorna som
standard. Likaså reservhjul och sparkskydd.

Standardutrustning

Fautras Oblic Icelandic - på bild ser man tillvalet öppningsbar sida



Sparkskydd



Öppningsbara fönster



Reservhjul



Dörrar med step-up



Livstidsgaranti på golvskivan



8 års chassigaranti

Helt i glasfiber och stål
Alla fautras modeller görs i varmgalvat stål. Väl tilltagen tjocklek i
materialet gör att vagnarna tål
extrema påfrestningar från både
människa och hästar.
Stålkonstruktionen med sina hela
störtbågar kompletteras med en
mycket gediget glasfiberhölje.
Väggarna är skyddade med kraftiga sparkskydd.
Standardinredning - andra mellanväggar finns som tillval

Sadelkammare
Icelandic har en praktisk sadelkammare som är tillräckligt rymlig för att du skall
kunna gå in och hämta dina saker eller till exempel byta om. Sadelhängare för tre
sadlar och krokar är standard. Väggen går att ta ur vid behov.

Inredning efter dina önskemål
Som mellanvägg i denna modell sitter det bommar med plast som sparkskydd
nertill. Vill man avgränsa hästarna ytterligare går det att välja andra alternativ som
t. ex. Fautras-Techväggen som sitter i Fautras Oblic+.

Fautras med ramp

Sadelhängare för 3 sadlar

Att ha en fautras med ramp har varit näst intill omöjligt men nu återinförs detta
som ett tillbehör på denna modell. Rampen ligger dold under vagnen och dras ut
vid behov. Mycket praktiskt om man skall upp med en pirra eller maskin. Hästarna
kliver sällan på denna ramp men den sitter inte i vägen om man ännu inte helt
upptäckt fördelarna med step up.

I Fautras Oblic Icelandic kan du även välja till en ramp i fronturlastningen.

Tillval mellanvägg

Höjd kvalité
Fautras vagnar har sett
mer eller mindre lika ut
genom åren. Den första
vagnen som producerades 1991 har genomgått
några viktiga uppdateringar men alltid har de
väl fungerande dörrstängningarna följt med. Inget
fungerar så lätt och smidigt som denna containerstängning och då särskilt i våra svenska förhållanden med snö och kyla.
Fautras Icelandic har just
denna containerstängning
men nu helt i rostfritt.

Containerstängning i rostfritt på både bakdörrar och sadelkammare.

Golvskiva med livstidsgaranti
Denna golvskiva är standard i alla Fautras hästtransporter. Skivan är i 18mm tjock
polyetylen.
Golvet är helt genomgjutet utan luft eller andra material invändig. Detta gör att den
ger ungefär samma egenskaper som en träskiva. Ljuddämpning och svikt ger en
behaglig färd som ett aluminiumgolv inte kan ge din häst.
Fautras lämnar livstids garanti på golvskivan.

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

Beställ Nu!

Kontakta oss

Kunniga återförsäljare

Ring oss om du vill ha mer
information om våra tjänster
och produkter

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

Välkommen att bli en i Fautrasgänget!

Fautras Skandinavien AB
Torestavägen 2
635 10 Eskilstuna
016-741 83
info@fautras.se
Besök oss på vår webbplats:
www.fautras.se

