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MOVA Djurvagnar
Det bästa för dina djur
MOVA djurvagn är konstruerad med väl genomtänkta detaljer med både lantbrukarens och
djurens bästa i åtanke. Vagnen är mycket tyst och har en patenterad lösning för höjning och
sänkning.
Etebra har produktutvecklat och konstruerat MOVA-vagnen helt enligt svenska förutsättningar.
Tillverkning sker i Western lokaler i Litauen, vilket garanterar samma höga kvalitet som Westerna
övriga vagnar.
Vid konstruktionen lades stor vikt vid vagnen totala golvyta och utförande för att bland annat
minska halkrisken och ljudnivån vid lastning och körning. Djuren kan enkelt gå av och på vagnen.
Det finns inga utskjutande delar eller vassa kanter som kan skada djuren. Vagnen är lätt att hålla
ren, vilket bidrar till bättre djurhygien.

Max last, ton
Längd inre, m
Bredd inre, m
Bredd hjulhus,m
Sidohöjd,m
Total längd, m
Total bredd, m
Egenvikt, kg

DTV5

DTV6

DTV7

DTV9

5,5
5,05
2,43
1,62
1,3
6,5
2,68
2 900

6,5
6,55
2,43
1,62
1,3
8,25
2,68
3 400

7,8
7,55
2,43
1,62
1,3
9,25
2,68
3 900

9,2
9,1
2,43
1,62
1,3
10,8
2,68
5 500

MOVA Djurvagnar
MOVA’s fördelar för dig
•

Drag som ger bra vändradie

•

•

Hydrauliska trumbromsar på alla hjul

•

Tyst och halksäker vagn

•

God sikt in i vagnen från traktorn

•

Patenterad lösning för höjning och sänkning

•

Stort låsbart fack på vänster sida, för

•

Kolvstången skyddad i sitt inre läge vid körning

•

Hydraulisk låsning av hjulaxeln i körläget

•

Stora och kraftiga vägdäck

•

Golv av 50 mm plank och 14 mm armerad

Stänkskydd för djuren från traktorns
hjul

grimmor, verktyg, mm
•

Stort fack på höger sida för borste,
skyffel, mm

•

gummimatta

Vinklade hjulhus, underlättar lastning
samt rengöring

•

Snabblåsning av bakdörrar och framdörr

•

Plats för reservhjul på framgaveln

•

Lätt utbytbara väggskivor av 15 mm plyfa

•

Högt placerade baklyktor med skydd

Drag som ger bra vändradie

Tyst och halksäker vagn för
lugna transporter.

Dubbelverkande kolv som är i
sitt inre läge vid körning

Halkfritt golv av 50 mm plank
och 14 mm armerad gummimatta

Vinklade hjulhus för lättare
lastning och rengöring

Låsbart fack för verktyg,
stängseltillbehör, mm

MOVA Djurvagnar
Tillvalsutrustning
Vill du öka flexibiliteten och möjligheterna ytterligare finns det en mängd tillval du kan
göra för att anpassa vagnen efter just dina behov. Här nedan visas några exempel, för fler
alternativ hör med din säljare.

Fångstgrindar för lättare lastning

Galvade krokar för
upphängning av
fångstgrindar

Bakre drag

Dubbel mellangrind vid
hjulhus, eller valfri stolpe

Hel mellangrind

Figursytt presenningstak

Fler tillval & utrustningar:
•
•
•
•
•

Innerbelysning, 2 st LED-lampor
Sidobelysning, LED
Gult blixtljus
Reservhjul
Hållare för reservhjul

Etebra Maskin & Vagn AB
Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

•
•
•
•
•

Gummitätning mellan golv och vägg
Vevbart stödben
Scharmüller kulkoppling 80 mm
Vindplåt som täcker öppningen i framväggen
Framdörr med snabblåsning, hö eller vä sida

Kontakta oss för
mer info om
utrustning

