
TYP 4T 6T 8T 12T 16T 20T 4T compact 

Lyftkapacitet 4 ton 6 ton 8 ton 12 ton 16 ton 20 ton 4 ton 

Innerlängd (d) 3,50m 4,00m 5,00m 6,00m 6,50m 6,70m 3,00m 

Innerbredd (e) 1,70m 1,80m 1,85m 1,95m 1,95m 2,20m 1,30m 

Längd (b) 5,30m 6,00m 7,00m 8,00m 8,50m 8,70m 3,25m 

Ytterbredd (f) 2,10m 2,30m 2,95m 3,10m 3,10m 3,30m 1,85m 

Lyfthöjd (c) 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm 

Dragstång (a) 2,5-4m 3-5m 3-5m 3-5m 3-5m 3-5m 2,5-4m 

Stöttor 4st 6st 6st 6st 6st 6st 4st 

Höjd stöttor (m) 0,15-1,2 0,15-1,4 0,15-1,4 0,2-1,4 0,2-1,8 0,2-1,8 0,15-1,2 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Hydraulvagnen distribueras och marknadsförs i Sverige av Dyviks Varv AB 

Effektiv och säker hantering är fundamentalt för alla 
som hanterar båtar. Det gäller i lika hög grad varv, 
marinor, båtklubbar, båthandlare, tillverkare och 
verkstäder. 



Idag är hanteringen allt viktigare och mer omfattande. Det ska gå snabbt, 

rationellt och säkert. För att kunna optimera ytorna krävs en smidig vagn 

där båten tar platsen och inte utrustningen styr. 

Enmanshanterad och skonsam  

Den enkla manövreringen och att 

hydrauliken lyfter rakt upp eller ner 

innebär att båten hamnar exakt där 

vagnen står. Därför klarar en man 

hanteringen själv. Avpallningen sker 

på bock eller med fördel på  

SeaQuip-stöttor.                         

Stora anliggningsytor, enkelt 

justerbara stöttor gör både 

hanteringen enkel och skonsam mot 

båtarna. 

Smidig att dra 

Med det teleskopiska draget och 

den korta vagnlängden blir vagnen 

lättmanövrerad även på små ytor 

och i trånga utrymmen. Traktor eller 

lastare är bra att dra med, men en 

vanlig fyrhjuling fungerar på plana 

ytor. 

Beprövad konstruktion 

Vagnen är den mest förekommande 

i Frankrike och idag finns det drygt 

400 vagnar ute i arbete. 

Manuell, hydrauluttag eller elpump 

Den manuella pumpen sitter 

monterad på främre delen av 

chassit för att ge en god överblick. 

Vill man ansluta till hydrauliken går 

en by-passventil att montera, men 

det går även att montera en 12V-

pump. Slaglängden på den 

manuella pumpen är annars fullt 

tillräcklig. Tillvalsutrustning 

Effektivitetslyft 

Vår hydrauliska båtvagn har i vår 

egen verksamhet under de fyra 

senaste åren inneburit ett enormt 

effektivitetslyft tack vare den enkla 

hanteringen och det breda 

användningsområdet. 

Kraftig helgalvad konstruktion 

Chassit består av en U-formad ram i 

kraftig helgalvad fyrkantsbalk som 

gör vagnen stabil och stadig även 

med tung last. Hydraulcylindrar och 

slangar ligger väl skyddade i balken. 

Fullutrustad 

Vagnen levereras fullutrustad med 

hydraulik och stöttor färdig att 

använda till ett pris från 115.000 kr 

exklusive moms för 4-tonsvagnen. 

Vidare information finns på 

www.dyvik.se 

Bypasskoppling för maskinhydraulik 

Sidostötta med skruvjustering 

V-frontstötta 

Elhydraulpump 12V 

Frontbalk skjutbar 

Kölhängslen, par 

Väglysen, parkeringsbroms 


