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BASPAKET - Täcker upp till 14 hästar i träning
Baspaketet är ett leasingförslag för dig som vill ha en vagnpark av högsta kvalite, 
som alltid är i toppskick. I Baspaket ingår en tävlingssulky och två speed-
carts. Genom att sulkyn är försedd med tillvalet två höjder räcker vagnen 
till en större bredd av hästar av olika storlekar. Detta baspaket täcker upp 
till 14 hästar i träning. Självklart kan vi skräddarsy ett leasingförslag som 
passar just dina behov. Kontakta oss för mer information.   

SAMMANSTÄLLNING BASPAKET:
1 st  GRAFSTRÖM SPRINT 
 Med två höjder, skalm- och ram 
 skydd.
2 st  SPORT CLASSIC SPEEDCART 
1 st  TÄVLINGSSELE BIO
1 st TRÄNINGSSELE LÄDER

1 st BREDBRÖSTARE

Totalsumma: 73.118 kr     -     Leasing 36 mån

Restvärde 7.319 kr    -    2.152 kr/mån
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I baspaketet ingår: 

1 ST GRAFSTRÖM SPRINT
Vår förstklassiga tävlingssulky som är en rik-
tig storsäljare. En av marknadens lättaste och 
slitstarkaste vagnar med hög kursstabilitet.  
Extrautrustning som ingår: Skalmfodral och 
ramskydd samt två höjder.

2 ST SPORT CLASSIC - SPEEDCART
Träningsvagnen som är lätt och välbalanserad, 
byggd för att klara av tuff körning och snabba 
jobb. Har ett välutprovat fjädringssystem som 
ger en bekväm körställning. Extrautrustning 
som ingår: En bredbröstare.
 

2 ST SELAR MED QUICK HITCH
I baspaketet ingår en lätt och smidig tävlings-
sele i bio och en slitstark träningssele i läder. I 
detta paket ingår dessutom en bredbröstare för 
träning med speedcart.

Endast

2.152 kr
per månad

72 kr/dag
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PROFFSPAKET - FÖR TRÄNAREN MED HÖGA KRAV
Proffspaketet är ett leasingförslag för dig som vill ha en vagnpark av hög-
sta kvalite, som alltid är i toppskick. I Proffspaket ingår en tävlingssulky, 
en speedcart och en tryckrockard samt två selar. Det ingår dessutom  
mycket extra utrustning som till exempel sulky- och hjulpåse, fotsteg med 
snabbkoppling och en trådlös pulsmätare med GPS.  Självklart kan vi 
skräddarsy ett leasingförslag som passar just dina behov. Kontakta oss 
för mer information.   

Sammanställning Proffspaket:

1 st  GRAFSTRÖM PEAK SPRINT FLEX

1 st  SPORT CLASSIC AIR SPEEDCART 

1 st POWER PRESSURE ROCKARD

1 st  TÄVLINGSSELE BIO

1 st TRÄNINGSSELE LÄDER

1 st BREDBRÖSTARE

1 st  DRAGLOKE

Frakt ingår inom Sverige

Totalsumma: 127.103 kr      -      Leasing 36 mån

Restvärde 12.710 kr    -    3.740 kr/mån

I Proffspaketet ingår: 

1 ST GRAFSTRÖM PEAK SPRINT flex
En USA-inspirerad tävlingssulky med slimmade 
skalmar som ger perfekt känsla. Sidostänger 
som standard gör att kusken lätt kan parrera 
hästens rörelser. Extrautrustning som ingår: 
Jänkarhjul, Sulky- och hjul-påse, tre höjder, 
fotsteg med snabbkoppling och eget namn på 
skalm.

1 ST SPORT CLASSIC air - SPEEDCART
Träningsvagnen som är lätt och välbalanserad, 
byggd för att klara av tuff körning och snabba 
jobb. Har ett välutprovat fjädringssystem som 
ger en bekväm körställning. Extrautrustning 
som ingår: Bredbröstare, hastighetssensor 
och  eget namn på skalm.

1 ST POWER PRESSURE - TRYCKROCKARD 

En tryckvagn för dig som kräver en ergono-
miskt anpassad arbetsplats. Fjädringssys-
temet, sitsen och korgen ger tillsammans en 
bra körkomfort. Tryckvagnen är utrustad med 
hydrauliska bromsar i ett slutet system med 
hand- och fotreglaget för enkel manövrering. 
Extrautrustning som ingår: Quick Hitch, 
pulsmätare och eget namn på skalm

Endast

3.740 kr
per månad

121 kr/dag
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