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Många fördelar med Fautras
När man väljer en Fautras får man inte bara bra garantier och en 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. Att åka diagonal utan bom framför sig är ett
mycket naturligt och säkert sätt att transportera häst. Gör dig och dina hästar en
tjänst och välj en Fautras.

”Min häst hoppade över
bommen varje gång jag

Fautras Oblic+

körde. I Fautras Oblic+2

Diagonallastat hästsläp med stor sadelkammare och plats för extra packning

åker han snällt, helt lugn

Bredd: 180

och nöjd!

Höjd: 225

- Åsa, Facebook mars 2018

Totalvikt: 1300-3500kg (andra vikter möjliga för att passa just ditt körkort)
Plats för 2-4 hästar. Upp till 7 islandshästar.
Vagnen har Fautras välkänt goda vägegenskaper dvs en mycket stadig och lättdragen hästtransport. Den har luftintag fram, öppningsbara fönster och öppningsbara
skjutluckor på bakdörrarna som standard. Likaså reservhjul och sparkskydd.

Standardutrustning bl a


Två stora framdörrar



Sparkskydd



Madrasseringar



Reservhjul



Dörrar med step-up



Livstidsgaranti på golvskivan



8 års chassigaranti

Helt i glasfiber 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 sina hela
störtbågar kompletteras med ett
mycket gediget glasfiberhölje. Väggarna är skyddade med kraftiga
sparkskydd.

Att lasta diagonalt
Många hästar som ”inte kan åka hästtransport” trivs fantastiskt bra i Oblic+. Detta
för att de tillåts stå på ett sätt där de kan fånga upp sin egen balans. Konstruktionen är dessutom väldigt stabil vilket ett flyktdjur som hästen uppskattar. Du väljer
om hästen ska stå med huvudet i färdriktningen eller om den ska åka med rumpan
före.

Inredning efter dina önskemål
Som mellanvägg i denna modell sitter Fautras-Techväggen som är både stark
och flexibel. Dess konstruktion är gjord så att hästen skall känna att den flexar och
upplever mer plats än den egentligen har. Väggarna är dessutom lätta att plocka i
och ur helt själv. Välj en vägg som är hård ner till golv för mer avgränsning eller en
bom med sparkskydd nedtill för mindre avgränsning mellan hästarna.
I Oblic+ har du en stor sadelkammare i fronten. Du kan välja till en packvägg och
fler sadelhängare baktill samt takräcke med stege om du fortfarande inte har plats
för allt.

Hög kvalité
Fautras vagnar har sett
mer eller mindre likadana
ut genom åren och man
har inte sparat in vikt genom att ta bort den karaktärisktiska störtbågen i
stål. 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 Promax har även den
sänkt golv för lägre i och
utlastning av din häst.
Och varför ändra en vinnare?

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 gör att den ger
ungefär samma egenskaper som en träskiva avseende ljuddämpning och svikt. Detta
ger en behaglig färd som ett aluminiumgolv inte kan ge din häst.
Fautras lämnar livstidsgaranti på golvskivan.
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 2000 kg upp till 3500kg beroende på modell. Mot ett pristillägg även andra totalvikter som passar din bil och körkort.
Hästtransporten är helt i genomgjuten glasfiber (inget trä)
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
Luftintag i fronten
Flertalet öppningsbara fönster
Taklucka
Fullstora framdörrar
In– och utvändiga uppbindningsöglor

Innerbelysning
Vadderade väggar
Höga sparkskydd
Reservhjul
Halkfri gummimatta
Låsbar kulhandske

Vikt

Längd

Längd

Bredd

Bredd

Höjd

Höjd

utvändigt

invändigt

utvändigt

invändigt

utvändigt

invändigt

Oblic+2

980kg

4,66m

3,45m

2,38m

1,80m

2,75m

2,25m

Oblic+3

1480kg

5,66m

4,45m

2,38m

1,80m

2,75m

2,25m

Oblic+4

1650kg

6,36m

5,15m

2,38m

1,80m

2,75m

2,25m

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

Kontakta oss
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

