GameCarrier XL

Modellen får enkelt plats i bagageluckan och är det självklara
valet för dig som behöver transportera vilt upp till 100 kg.

135 kg
Lastvikt

1 6 kg

Vagnens vikt

1 6 tum

Hjuldiameter

150 cm

Längd monterad

D I F F E R AT O R . S E

Hunteq GameCarrier
finns hos din jaktbutik
och på hunteq.se

Kort om Hunteq
Med 30 års erfarenhet av jakt
och viltvård grundades Hunteq.
Visionen är att förnya och
vidareutveckla hur vi bedriver
jakt och viltvård.

Våra nordiska förhållanden ställer
stora krav på utrustningen och
vi vänder oss till er som söker
produkter som är av hög
kvalitet, innovativa och smarta.

GameCarrier XXL

En större och mer robust modell för dig som behöver mer
lastyta och dragkraft för att ta transportera vilt över 100 kg.

225 kg
Lastvikt

19 kg

Vagnens vikt

20 tum
Hjuldiameter

200 cm

Längd monterad
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XL & XXL
GameCarrier

Hunteq GameCarrier – smidiga viltvagnar för
transport av vilt vid ensamjakt.
Nylonpresenning

Låg tyngdpunkt

Smart och slitstark. Förenklar
lastningen och gör
transporten skonsam.

ger stabilitet och säker
transport i olika terräng

Enkel att montera

Få delar och självinstruerande
montering gör hopsättningen enkel
även i mörker.

Välgjord ramkonstruktion

Vagnsbult med kraftiga vingmuttrar
gör att det går snabbt och enkelt
att montera vagnen i skogen.

Helgjutna gummidäck

Robusta däck och fälgar med kraftiga
ekrar gör vagnen extra hållbar.

Stora och breda hjul

gör att vagnen kan manövreras
över hinder i skog och mark.

Kraftig hjulaxel

Bockad fyrkantsprofil

Väldimensionerad och sammansatt av delar med god kvalitet.
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(Måtten visar GameCarrier XL)

Smidig att transportera

Den genomtänkta konstruktionen gör att
vagnen tar liten plats då den är ihopfälld.

Tidsbesparande och flyttbar

1

Vagnen är smidig att transportera och ryms
i en bagagelucka.

2

Enkel lastning av viltet Dra upp viltet på

bakre ramen och nyttja hävstångsprincipen, så
klarar du dig ensam vid lastning.

Lätt att dra

3

Välbalanserad konstruktion och stora hjul
gör att vagnen lätt kan dras av en person.
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gör ramen extra vridstyv
och stabil.

(Måtten visar GameCarrier XXL)

Smidig att transportera

Den genomtänkta konstruktionen gör att
vagnen tar liten plats då den är ihopfälld.

