ÅTM-vagnens starka sidor
Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM?

Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen
klarar såväl bistra väglag och krävande klimat som tunga laster. Vår långa erfarenhet av
vägar i norr har lett fram till ett smidigt och följsamt släp med mycket god väghållning.
Alla våra släpvagnar är bromsade, så säkrare och bättre släpvagn får man leta efter.

Skyddad belysning
Baklyktor, bromslyktor, blinkers,
reflexer och skyltbelysning är
infällda i en kraftig ramp.

Kraftiga lämlås

Stötkant
En utmärkande ÅTM-detalj.
Den mönsterskyddade Vprofilen i underkant tar upp
stötarna vi tippning.

Stadig skeppa
Skeppan är helsvetsad och
självbärande med kraftiga balkar
både på längden och på tvären.
Detta gör vagnen mycket stabil.
Golvet tål extrem punktbelastning.

Skyddad kabel
Huvudkabel av specialmaterial
som inte spricker vid extrem kyla.

Inkapslad eldragning
Kablar och kopplingar inkapslade i balken bakom ljusrampen ökar
elsystemets livslängd och skyddar för fukt och stenskott, men är
ändå lätt åtkomliga genom en öppning bakom registreringsskylten.

Har du funderingar på hur stort och tungt du får dra?
Fråga din återförsäljare för aktuell information.

Stålkantat flak
Golvet som är tillverkat i combiplywood med
filmwira har stålförstärkning baktill. Detta för att
minska slitage från t ex skotermedar vid lastning.

Aluminiumkåpor
Kåporna har generöst tilltagen lasthöjd, är
aerodynamiska, ordentligt tätade, låsbara
och försedda med kraftiga gångjärn.

Kraftiga skärmar
Skärmar som inte kroknar.
Håller att stå på vid lossning
och lastning.

Tipp
Samtliga vagnar i Snow serien
har skruvtipp som standard
för att underlätta vid lastning.
Champ modellerna med enkel
axel kan utrustas med tipp.

Långa dragbalkar
Det långa V-draget ger en mjuk och
följsam gång som skonar både dragbil, släpvagn och last. Konstruktionen
gör också släpet extra lätt att backa.

ÅTM Champ - En vinnare i alla lägen
ÅTM Champ är elegans och smidighet förenad
med styrka och uthållighet.
Välj en champ du också!
Champ är den av våra släpvagnar som hamnar
högst upp på tålighetsskalan. Den står pall för det
mesta och bryr sig föga om väder, last och bråkiga
väglag. Det gör den till ett självklart val för alla professionella användare som kräver lite, eller rättare
sagt, mycket mera. En riktigt gedigen företagsvagn
helt enkelt.
Kraftiga lämlås på fram

Krokar för surrning av

Flakmåttet är anpassat för transport av bland an- och baklämmen.
lasten finns runt hela
nat byggskivor, kortare virke och mindre maskiner.
vagnen.
Modellen finns att få i tre olika flakstorlekar med
tre olika totalvikter; 750 kg, 1 000 kg och 1 300 kg.
Samtliga modeller kan utrustas med både tipp och Modellprogram
kåpa.
ÅTMChamp finns i 3 olika totalvikter och 3 flakstorlekar.
Med en kåpa kan du öppna både fram- och baklämmen utan att demontera kåpan vilket ger en
fördel vid transport av långa föremål.

ÅTM Snow - På väg till friheten
Skotervagnarna i snowserien vill vi påstå vara
marknadens bredaste och finessrikaste program
för transport av skotrar och dess tillbehör.

Utvalda modeller med
inbyggda hjulhus.

Modellprogram

185

185

210

427

ÅTM Snow finns i 4 olika totalvikter och 4 flakstorlekar.

380

Släpet tål uppkörning av riktigt tunga maskiner och
vissa av modellerna har dessutom inbyggda hjulhus,
för att utnyttja släpets fulla bredd. Kanske inte så
konstigt att det är vi som hjälper de bästa skoteråkarna med transporten.

Skruvtipp på samtliga
skotervagnar.

370

Snow är försedd med en tålig, aerodynamisk aluminiumkåpa med lås. En kåpa som även kan förses
med lastbågar för ytterligare lastutrymme. Den invändiga lasthöjden är extra generös tilltagen vilket
gör det möjligt att även lasta maskiner som kräver
högre höjder. En annan nämnvärd finess är att Snow
är försedd med skruvtipp som förenklar lastningen
och lossningen. När du är färdiglastad är det bara att
åka iväg på tur.

Vinklad bakläm för enkel på Säkerhetsstag för kåpan.
och avkörning av fordon.

330

Snow är som gjord för skotertransport. En utmärkt
vagn som bjuder fullt skydd för skotrar, långbandare,
pulkor och annan utrustning till skoterturen. Kyla och
bistert klimat bekommer den inte överhuvudtaget,
något som vi norrlänningar vet med säkerhet.

185

Aluminumkåpor från ÅTM

Stora rymliga aluminiumkåpor för alla storlekar och behov.
Ibland kan det vara nog så viktigt att skydda sin last och med hjälp av en kåpa så löser du det problemet
i ett nafs. Som ett komplement till våra gedigna släpvagnar tillverkar vi även gedigna kåpor i aluminium.
Konstruktionen är stadig, lätt att handskas med och bjuder på en generöst tilltagen inre lasthöjd.
Kåporna är aerodynamiska, ordentligt tätade, låsbara och försedda med kraftiga gångjärn. Gasfjädring
förenklar öppningen och låsstag gör att kåpan inte slår igen av misstag. Finns att få för eftermontering
till alla marknadens storlekar.
Lasthöjden på kåporna är ca 140cm
(120cm för 24 serien) men går
att få specialbyggt för dina
ändamål.

Tillbehör

Nätlämmar
Kraftiga och varmförzinkade
nätlämmar. Det perfekta tillbehöret då du ska köra sopor
eller andra skrymmande laster.
Passar till: ÅTM Champ

Förhöjningslämmar
Förhöjningslämmarna är
tillverkade i varmförzinkad
stålplåt och kan lätt monteras
och demonteras. Lämhöjden
är 400mm och kan med fördel
användas som distans till kapell
eller kåpa. Passar till ÅTM Champ

Fotsteg
Fotsteg i stålplåt. Hålad för
säkrare grepp. Skyddar även
skärmen mot påkörning.
Passar till: Samtliga modeller
(förutom Inline serien)

Reservhjulshållare
En reservhjulshållare som monteras på sidan av vagnen. Med
låsfunktion för hjulet. Ett måste
för dig som kör långt.
Passar till: Samtliga modeller

ÅTM Pro

ÅTM Pro - Proffsens självklara val
Med den kunskap och erfarenhet vi har kan vi
erbjuda riktiga proffsvagnar för just ditt
specifika användningsområde.
ÅTM Pro är en skräddarsydd, kundanpassad
vagn. Ett bra alternativ för dig som är ute efter
en stor vagn för tunga, avvikande transporter.

Spiralkabel
Utbytbar och avtagbar spiralkabel för vagnens elförsörjning.
Passar till: Samtliga modeller

Verktygslåda
Kraftig låda i plast som fästes
på dragbalkarna.
Passar till: Samtliga modeller

Kanske är du ute efter en biltransport, boggie,
kombitrailer eller någon annan vagn. Oavsett
storlek och önskemål kan du alltid räkna med en
följsam vagn med väldigt god väghållning.
Långt, brett, högt, med eller utan tipp och kåpa,
Pro finns att få i de mest varierande former.
Med en kåpa kan du öppna både fram- och baklämmen utan att demontera kåpan vilket ger en
fördel vid transport av långa föremål. Flakmåttet
anpassar vi helt enkelt efter dina behov.

Skärmavbärare
Skärmavbärare fungerar som ett avlastande stag som skyddar
skärmarna vid påkörning.
Passar till: Samtliga modeller (förutom Inline serien)

Modellprogram
ÅTM Pro finns specialbyggs efter dina ändamål.
För mer information se vår hemsida www.tiab.com

Återförsäljare
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1000Kg
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5310 Tipp

3310
Twin

210

4613
4613 Tipp

5313
5313 Tipp

Samtliga SNOW modeller är utrustade med skruvtipp

1300Kg

427
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BIG TWIN
3913
Inline XL
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3710
Twin XL
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Flakstorlek (cm)

330

300

250

Flakstorlek (cm)

140

330

Modellprogram ÅTM Snow

Modellprogram ÅTM Champ

3313
Twin

3713
Twin XL

3813
BIG TWIN
Inbyggda hjulhus

