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Montana Tømmer/kombihenger 
Galvanisert helsveiset tømmerhenger for transport av 
ved, tømmer, byggematrialer etc.

Robust og solid bygget henger bygget på 70 mm 
hovedramme, klatrende pendelboggie som standard.

Lengde på henger samt lastebanker og frontgrind 
justeres trinnløst etter behov for optimal balanse.

Smørepunkter på boggie og roterende drag, brede dekk 
sørger for god bæreevne.

Nyhet: Ventilbeskytter og surreøye.

Kr. 8.200,-

Ekstrautstyr:

• Innleggsplan 4.900,-
• Kran 1.500,-
• Støttefot 600,-

Støttefot.
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Teknisk spesifikasjon tømmerhenger:

• Lengde 220–380 cm
• Bredde 131cm
• Egenvekt 180 kg
• Dekk 22x11-10
• Roterende drag, std 50 mm kulekopling

Teknisk spesifikasjon innleggsplan:
• Lengde 200 cm
• Bredde 120 cm
• Høyde 40 cm
• Egenvekt 60 kg
• Selvbærende konstruksjon
• Vannfast kryssfinér
 

Innleggsplan.

Kran.
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Teknisk spesifikasjon basis 
multihenger:
Kassemål
• Lengde plan 200cm
• Bredde 130 cm
• Justerbar totallengde

• Egenvekt 190 kg
• Nyttelast 1000 kg

Montana Vare- og 
elghenger boogie
Robust henger og plan som tåler tunge lass, 
solid og fast innfesting av plan til ramme. 
Varehenger boogie er bygget på samme ramme 
som vår velkjente Montana tømmerhenger med selvbærende 
plan i vannfast kryssfinér.

Teleskopfunksjon i drag, lengde og balanse på henger 
justeres trinnløst.

Uavhengig pendlende og klatrende boggie med
smørepunkter. Roterende drag og ventilbeskytter er standard. 

Den perfekte henger til all slags bruk, også som 
elghenger med eller uten ekstrautstyr.

Ekstrautstyr:

• Vinsjetårn 1.300,-
• Lastelem 1.200,-
• Støttefot 600,-

Kr. 10.900,-

Lastelem og vinsjetårn.
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Teknisk spesifikasjon basis 
multihenger:
Kassemål
• Lengde 150 cm
• Bredde 125 cm
• Dybde 50 cm

• Egenvekt 130 kg
• Nyttelast 500 kg
• Dekk 22x11-8

Montana Multihenger 
Flerfunksjonshenger med basisfunksjon i avtagbar 
frem- og baklem, tipp og manuell vinsj, der vinsjen 
betjener tipp foruten selvstendig funksjon.

Allsidige funksjoner er denne hengerens sterke side, 
og i basisfunksjon egner den seg for transport av varer, 
hageavfall, sagflis, jord/grusmasser etc, hvor man enkelt 
kan tippe av lasten med tippfunksjonen. 
Trenger man å transportere masser med større volum 
kommer skjøtegrindene til sin rett.

Hengerplanet kan låses i midtstilling slik at vinsjen kan 
frigjøres til å trekke objekter opp på planet (f.eks elg) 
med baklemmen som skliplate. 

Ved å ta av frem- og baklem kan man også enkelt 
transportere lange objekter.

Hengeren har solide hjul med kraftige hjullagre. 
Hengeroverflaten er pulverlakkert.

Ekstrautstyr:

• Grindsett 1.300,-
• Lunneutstyr 1.400,-
• Tømmersaks 600,-
• Støttefot 600,-

Nytt: Ventilbeskytter felg og vinsj er standard.

Kr. 7.000,-

Grindsett.
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Montana Lunnehenger 
Perfekt henger for utdragning av stokker i hele eller 
delte lengder fra skogen. Hengeren gjør utdragningen 
langt mer skånsomt mot kjøretøy og omgivelser enn å 
slepe stokker rett etter kjøretøyet fra tilhengerkroken 
iom. at lasten løftes opp fra bakken i ene siden og 
legges på en svingbar lastebom.

Det er sklisikring og innfestingsøyer for lastsurring på den svingbare bommen, samt avtagbare 
tømmerstaker. Ved siden av fordelen å kunne transportere lange stokkelengder vil lunne- 
hengeren også kunne oppleves som mer fleksibel enn tømmerhengeren i svært ulendt terreng, 
mye pga. et lavere tyngdepunkt og en naturlig brems i nedoverbakke. Vinsj inkludert.

Teknisk spesifikasjoner:

• Bredde 125 cm
• Justerbar lengde
• Egenvekt 100 kg
• Dekk 22 x 11-8
• Roterende drag
• Ventilbeskytter felg
• Stubbe avviser

Teknisk spesifikasjon:
Kassemål
• Lengde ca 120 cm 
• Bredde ca 85 cm 
• Høyde ca 30 cm 

• Total-lengde ca 200 cm 
• Egenvekt 70 kg 
• Nyttelast 300 kg 

-  Reflekser bak 
-  Avtagbar frem- og baklem 
-  Manuell tipp m / solid lås 
-  Pulverlakkert ramme / drag 
-  Doble og tette hjullagre 
-  Alle sider og bunn i rustfritt 

materiale 
-  Støttefot som ekstrautstyr 

Kr. 4.000,-

Montana Varehenger
Varehenger en-akslet egner seg for alle typer ATV,
samt større sitteklipper og gressklipper. 

Kr. 6.500,-

Ekstrautstyr:

• Tømmersaks 600,-
• Støttefot 600,-
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Teknisk spesifikasjon:

• Sprede bredde ca 100 cm 
• Egenvekt ca 85 kg 
• Laste volum ca 300 liter 
• CE godkjent 
• Dekk kan pigges

Solid bygget sandspreder i pulverlakkert stål med smørepunkter 
på alle viktige steder, solid opplagring av matevalse og omrører/
klumpknuser.

Omrører valse er drevet av kjede fra matevalse og matevalsen er 
igjen drevet av begge hjulene, noe som gir meget sikker drift av 
matevalse.

Knaster på matevalsen sørger for jevn utlegging av sand, omrører 
med pigger sørger for god tilførsel til matevalse uten klumper etc.

Automatisk utløser ved rygging og frifunksjon ved transport. 

Trinnløs justering av ønsket utlagt sand / singel mengde.

Kr. 9.900,-

Sandspreder.

Sandspreder ATV og hagemaskin

Ekstrautstyr:
• Støttefot    600,-



Scooterslede.

Montana Scooterslede 950 Proff 
Kraftig forsterket vareslede med fjæring i drag og oppheng til skier 
samt justerbar demper og fjær. 

Galvanisert helsveiset ramme, bunn i vannfast kryssfinér.

Konstruert og tilpasset for krevende bruk og kjøring i næring 
eller proff bruk.

Vareboks på 280 ltr. i aluminium som ekstrautstyr, pris kr. 1.200,-

Tekniske spesifikasjon:
• Nyttelast 700 kg
• Egenvekt 75 kg
• Kassemål 190x95 cm
• Bredde ski 19 cm
• Plastbelegg ski
• Justerbar støtdemper

Stor og solid galvanisert vareslede med 
fjæring i drag og oppheng til skier samt 
justerbare dempere.

Helsveiset og galvenisert skrog, planbunn  
i 12 mm vannfast kryssfinér.

Vareboks på 280 ltr. i aluminium  
som ekstrautstyr, pris kr. 1.200,-

Kr. 5.000,-

Kr. 7.000,-

www.montanatrailers.no

Teknisk spesifikasjon:

• Nyttelast 500 kg
• Egenvekt 60 kg
• Kassemål 190x95 cm
• Bredde ski 19 cm
• Bunnplate i 12 mm  

vannfast kryssfinér
• Plastbelegg ski
• Justerbar støtdemper

Montana
Scooterslede 950 Std



Tømmer- og veddoning snøscooter 
Solid byggede ved- og tømmerdoninger som  
er like designmessing men er bygget for 700  
og 1200 kg belastning.

Galvanisert og helsveiset ramme samt plast- 
belagte ski.

Demper i drag, solid innfesting av ski, lange 
tømmerstaker, surreøyer og svingkrans er  
standard.

Tekniske spesifikasjon:
• Egenvekt ca 35 kg
• Nyttelast ca 200 kg
• Justerbar støtdemper
• Bredde 95-115 cm

Tekniske spesifikasjon 
modell 700:
• Bredde ski 13 cm
• Nyttelast 700 kg
• Egenvekt 58 kg 
• Justerbar lengde

Tekniske spesifikasjon 
modell 1200:
• Bredde ski 18 cm
• Nyttelast 1200 kg
• Egenvekt 75 kg
• Justerbar lengde
• Kraftig bygget proff modell

 Modell 1200: 

Kr. 7.500,-

 Modell 700: 

Kr. 6.000,-
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Kr. 5.400,-

Pakkslede 
snøscooter 
Praktisk pakkslede med 
galvanisert og helsveiset 
ramme, solid drag med 
demper.

Justerbare høyde og 
bredde, plastbelagte ski 
med styrejern.

2 stk solide plastbokser à 
55 kg medfølger.



Isriver snøscooter
Isriver er ett must på snøscooter, spesielt for dem 
som kjører på harde underlag.

Produsert i rustfri spennwire med utbyttbar slitespiss i 
carbidstål.

River opp is og snø til beltet som kjøler slidene og 
hindrer dem fra å smelte, samt gir kjøling til motor og 
radiator via snø fra belte.

Leveres parvis og monteres i ramme/understell på 
hver side.

Beskyttelse plater 
produsert i High Impact 
Plastic, meget slitesterkt 
og fleksibelt produkt med 
livstid garanti.

Beskytter bunn av tilhenger 
mot oppskraping og lar 
styrejern under ski gli 
lett, er ikke glatte å gå på 
grunnet rillet overflate.

Leveres i sett på 8stk 
plater med str 75 x 22cm 
som er nok til 6m lengde, 
monteringsdetaljer 
medfølger.

 Pr. sett: 

Kr. 1000,-
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Glideskinner tilhenger

 Pr. par: 

Kr. 900,-
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Montana Kjørebruer 
Sammenleggbare kjærebruer i aluminium for  
ATV, MC, gressklipper, snøfreseer etc.

Solide, lette og tar liten plass sammenlagt.

Kjørebruene leveres parvis, de er CE godkjente  
og festestropper medfølger.

Teknisk spesifikasjon:
• Lengde 228 cm
• Bredde 28 cm
• Belastning 680 kg pr par
• Vekt 7,25 kg pr stk

 Pr. par: 

Kr. 1.500,-

Kjørerampe 
snøscooter
Foldbar rampe i aluminium  
for påkjøring til bil og tilhenger  
med snøscooter og ATV.

Rampen er CE godkjent og 
festestropper medfølger

For bruk til snøscooter  
anbefales glidesko montert.

Teknisk spesifikasjon:
• Lengde 200 cm
• Bredde 125 cm utslått
• Belastning 680 kg
• Vekt ca 18 kg

Utstyr: Glidesko sett 

Kr. 600,-

Kr. 1.800,-



NO-3370 Vikersund 
Tlf: 905 91 396
www.maskinutvikling.no                  

Forhandler:

Sporsetter skispor

PROFF sporsetter til snøscooter som setter 
skispor etter internasjonale krav og mål.

Solid helsveiset produkt i stål og pulverlakkert, med 
sideslådd, justerbare vekter og avtagbare lodd.

Roterende dragøye med demping, solid innfesting 
av drag og skrapestål under er standard.

Utstyrt med styre/sidestål under for rette spor  
etter scooter.

Tekniske spesifikasjoner:
• Egenvekt m/lodd 70 kg
• Totallengde 190 cm m/drag
• Totalbredde m/sideslådd 106 cm
• Bredde og lengde hoved del 60 x 78 cm

Kr. 9.200,-

Utstyr: Ballastbrakett

Kr. 600,-

Ansvarlig importør: 


