
TINGER T   
UNIVERSELL FLYTANDE SLÄPVAGN



300 KG LASTKAPACITET

MÅNGA TILLBEHÖR

Tusentals ATV, fyrhjulingar, skoter, och 
bilägare berömer släpvagnarna Tinger T för 
sin mångsidighet.
Den universella Tinger-vagnen bjuder 
många möjligheter för sina ägare - jakt eller 
fiske, arbete på landet eller en picknick med 
familj och vänner. En robust stålram och ett 

MER ÄN BARA EN SLÄPVAGN 

chassi i 10 mm tjock högdensitetspolyeten 
HDPE* gör släpet till en pålitlig följeslagare 
i varierande terränger under många år. 
Även vid full belastning reds det inte 
vattenhinder. Detta gör Tinger T till ett unikt 
och pålitligt redskap i cross-country terräng.

KOMPATIBEL MED ALLA ATV

FLYTER MED FULL LAST  



ÖVERLÄGSEN VID JAKT OCH FISKE

FÖRSTÄRKT STRUKTUR

300 KG LASTKAPACITET

2 M3 LASTVOLYM

Släpvagnen Tinger T är ett pålitligt redskap 
för jägare och fiskare.
Med förstärkt ram, slagtåligt och vattentätt 
chassi tar sig Tinger T genom skog och 
kärr, dessutom över vatten med 300 kg last.
Du tar lätt med dig din fångst och last i de 
imponerande 2 m3 rymliga lastutrymmet.

Toppramen med slitstarkt avtagbart kapell 
ger dig skydd vid dåliga väder. Tinger T 
används som ett tält för 3 personer när du 
vill tillbringa natten in det vilda.
Universella Tinger T är ett funktionellt 
redskap för jägare!



 TAKRÄCKE

LÅGTRYCKSDÄCK

Tinger T lastsläp är hållbara och rymliga. 
Med lastkapacitet på över 300 kg de är 
utmärkta för transport av grödor, 
byggmaterial och verktyg.
Tillförlitlighet och hållbarhet garanteras 
genom att den förstärkta stålramen skyddas 
med en polymerpulverbeläggning och det 
robusta men lätta HDPE-chassit.

GÅRDSASSISTENTEN 

Högdensitetspolyeten HDPE tål stötar, 
vatten och sol. Den kommer aldrig att 
korrodera och bibehåller sina egenskaper 
inom temperaturintervallet -40 till 40 grader 
Celsius.

SVETSAD STÅLRAM

KORROSIONSRESISTENT HDPE  



ETT SLÄP FÖR ALLA

MJUKA VIKBARA SÄTEN

VATTENTÄTT CHASSI

RYMMER UPP TILL 8 PERSONER

FÖRVANDLAS TILL ETT TÄLT

Släpet Tinger T är en smart lösning för 
utomhusaktiviteter.
Den rymliga släpvagnen håller 8 personer 
vid camping och rymmer alla dina 
förnödenheter och last för friluftsliv.

Hardtoptak med räcken ger ytterligare 
utrymme för extra last eller en liten motorbåt! 

De vadderade sätena ger behaglig färd och 
metallramen med sin monterbara topp 
skyddar dig från oväder. Släpet kan enkelt 
omvandlas till ett tält för att tillbringa natten. 
Njut av friluftslivet med vännerna och låt 
Tinger T bjuda på komforten.



FAMILJEN UPPSKATTAR DEN

Tinger T4 är avsedd för extrema förhållanden. 
De särskilda lågtrycksdäcken tar släpet 
genom all terräng och vattenhinder.
Ge det bästa till dig själv och dina nära under 
resande fot. Om det behövs ställer du om 
släpet från en bekväm paviljong till ett 
fullstort tält för 3. Omställbara säten, hardtop 

och vattentätt kapell ger den perfekta platsen 
för en lugn och skyddad övernattning var du 
än är. Koppla släpet till en ATV eller bilen, 
lasta det och kör till platsen, lasta av din 
utrustning och gör om släpet till en rofylld 
paviljong. Bara funktion och bekvämlighet.



TROTSA VINTERN

SKIDMODUL

KOMPATIBEL MED ALLA ATV

BRETT URVAL AV TILLBEHÖR

Tinger TS är en pålitlig följeslagare och 
assistent under snörika vintrar. Du kan 
använda Tinger TS med alla snöskotrar från 
alla tillverkare. Skidmodulen gör att du kan 
färdas i djup snö vid höga hastigheter 
samtidigt som det hårda och vattentäta 

chassit i 10 mm lätt och slitstark HDPE håller 
vätan ute. Den slitstarka avtagbara toppen 
skyddar dig från vind och snö. Mångsidigheten 
med Tinger T underlättar - du kan enkelt 
förvandla Tinger TS med skidmodulen till en 
hjulförsedd Tinger T4 och tillbaka!



Den rymliga släpvagnen håller 8 personer vid camping 
och rymmer alla dina förnödenheter och last för friluftsliv.



Du kan använda det mångsidiga släpet Tinger T med 
fyhjulingar, skotrar, ATV och andra terrängfordon. Det 
är avsett för användning under extrema förhållanden 

Tinger T4 är utrustad med 4 lågtrycksdäck som gör 
det möjligt att ta sig fram i alla typer av terränger och 
vatten. Chassit på Tinger T4 är tillverkat i lätt, slitstarkt och 
slagtåligt högdensitetspolyeten, HDPE. Med 300 kg 
lastkapacitet är den användbar för de flesta uppgifterna 
oavsett om det är jordbruk, jakt, fiske eller fritid. Den stora 
och rymliga släpvagnen rymmer 8 personer vid camping. 
Om det behövs ställer du om släpet till ett fullgott tält. Du 
kan utrusta släpet med en skidmodul för vinterföre och 
skydda dig mot vind, snö och regn under det 
vattenavvisande avtagbara kapellet.
T4 är pålitlig vad du än gör: jakt, fiske, arbete eller fritid. 

Tvåhjuliga Tinger T2 kommer till ett lägre pris samtidigt som det 
behåller mångsidigheten och effektiviteten från den större modellen T4. 
Släpets konstruktion gör att det kan användas med alla typer av 
terrängfordon: ATV, snöskotrar och fyrhjulingar. Det kan lastas med 300 
kg i sitt generösa lastutrymme på hela 2 m3. Och det är lika lätt att 
montera ett tält, en skidmodul och en hardtopram som på T4.

Vinterfiske och jakt har aldrig varit så bekvämt. Tinger TS är designad 
för tuffa snöiga vinterförhållanden och är kompatibel med skotrar från 
alla tillverkare. Skidmodulen till släpet gör att du kan färdas i alla 
vinterfören med snöskoter. Den väderbeständiga, monterbara toppen 
skyddar dig och din last från både vind och snö. Utvidgad användning: du 
kan enkelt konvertera Tinger TS till Tinger T4! Byt skidmodulen till 
4-hjulssatsen och använd släpet hela året.

 

GÅRDSASSISTENTEN 

TINGER T4 

TINGER T2 

TINGER T4 

Mer än en släpvagn 

Ett pålitligt redskap i varje situation

Stå emot vintern med full komfort 

och alla väder - på vintern, våren, sommaren och 
hösten. Du väljer dina tillbehör efter årstid behov och 
önskemål, kort sagt det du behöver.
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GÅRDSASSISTENTEN 

TINGER T4 MÅTT

EXTRA TILLBEHÖR

KROPPEN FÄRG

ÖVERST FÄRG

TINGER T2 TINGER TS 
Längd
Bredd
Höjd utan ram
Höjd med låg ram
Höjd med higt ram
Vikt
Kapacitet
Hjulstorlek
Antal hjul material
Ram

• mjuka säten

• uppsättning ytterligare platser för säng (1650x1510 mm )

• hög ram med hardtop

• top, svart / grön

• täck svart | grön

• skidmodul

• däck och fälg ( storlek 25x12-9 )

2 700 mm
1 565 mm
780 mm
1 160 mm
1 780 mm
170 kg
300 kg
AT 25x12-9
10 mm
hög styrka svetsad stålkonstruktion med polyeter pulver sprutas beläggning

2 700 mm
1 565 mm
780 mm
1 160 mm
1 780 mm
140 kg
300 kg
AT 25x12-9

2 700 mm
1 565 mm
780 mm
1 160 mm
1 780 mm
110 kg
300 kg
-




