VOLUME STUTERI

Stuteriinredning & 1100kg i lastvikt

”Volume Stuteri” har 1100 kg lastvikt när förare (75kg) och bil är fulltankad.
Naturligtvis svensktillverkad av Xtreme Cargo AB. Vi har lång erfarenhet av att tillverka
hästlastbilar i avancerade och starka material. Generellt har vi därför den högsta ärliga
lastvikten! och riktigt bra med denna modell är att inredningen är flexibel och mittre
vägg kan tas bort med en enkel knapptryckning. Hästarna äter från golvet och de
reser mer fritt i hästdel. Innerdörrar för lätt åtkomst av hästar och de kan även ta sig
ut genom dörrarna bak. Förarhytten är gjord för 3 personer där passagerarryggstödet är
delat och nedfällbart (skrivbordsyta/fikabord) eller enkelstol där en passagerare sitter
bekvämare.

XTREME CARGO AB

VOLUME STUTERI

Stuteriinredning & 1100kg i lastvikt
Följande ingår i standardutrustningen:
Stark och snål motor på 145hk / 350Nm med dubbelturbo.
16 tums Aluminiumfälgar
Nordic Paket (Dieselvärmare till motor & förberedd med alla vätskor för kallt klimat)
Dubbelt passagerarsäte med nedfällbar rygg
Elytterspegel värmda med lång arm
Förarstol med armstöd + värme,
AC, Pollenfilter, ABS Låsningsfria bromsar
Varningsindikation bromsbelägg
ESP (Antisladd) & ASR (Antispinn)
Ställbar ratt med integrerad farthållare och färddator
2st 12V-uttag i instr.bräda,
3-punktsbälte med bältessträckare,
Krockkudde
Radio/MP3/AUXUSB/Bluetooth,
Automatisk låsning och Centrallås dörrar förarhytt,
Backkamera och Kamerabevakning med 5" LCD färgskärm.
Skiljevägg flyttbar i två lägen (längst in så Sto och föl kan åka öppet eller avskilja hästar)
Yttre bom i aluminium
Separata boxar där skiljevägg vid huvud kan vikas undan eller tas bort
Sparkskivor i ABS med folie,
Tre öppningsbara fönster & takluckor,
Diodbelysning och Takfläkt med styrning från förarhytt.
Dunlomat gummimattor i hästdel och på ramp. Gummimattor i förarhytt.
3 år Nybilsgaranti obegr. Körsträcka eller 3 år max 10 000mil. 6år rostskydd, 3 år
lackgaranti, assistans 3 år
Pris enligt ovan utrustning 535 000:- exkl. moms
Återförsäljare: Staby Gård Ridcenter, Linköping
www.stabygard.se sofia@stabygard.se
0708-70 27 28
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