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REDSKABER  
TIL DIN POLARIS

Vi har et bredt udvalg af både 
redskaber og udstyr, som kan  
monteres på din ATV eller UTV.  
Alle redskaber i vores sortiment er af 
høj kvalitet og har samtidig en  
størrelse, der egner sig godt til at  
arbejde sammen med din POLARIS. 

Redskaberne fastgøres med  
kugletræk og er derfor lette at af- og 
påmontere. 

Vi hjælper naturligvis med at finde de 
redskaber, der kan hjælpe dig til at  
optimere det daglige arbejde.

Læs mere på www.POLARIS.dk
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Faunamaster Seeder 
- En multifunktionel såmaskine 

Faunamaster Seeder er en multifunktionel såmaskine i 
en kompakt størrelse. Der medfølger en såtabel, så du 
nemt og hurtigt kan få indstillet maskinen.  
Arbejdet kan foregå i dybder fra 0-80 mm og udlægning 
af gødning kan ske i en og samme arbejdsgang.

Model Faunamaster Seeder 105 Faunamaster Seeder 180

Mål L2190  B1450  H1060 mm L2300  B2190  H1130 mm

Egenvægt 260 kg 410 kg

Sårækker 7 (Alle justerbare) 12 (alle justerbare) 

Rækkeafstand 7 rækker  150 mm
3 rækker  350 mm
2 rækker  525 mm

12 rækker  150 mm
6 rækker   300 mm
3 rækker   600 mm

Arbejdsbredde 105 cm 180 cm

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Slagleklipperne fra Chapman Machinery er god til  
vedligeholdelse af marker, enge eller park-områder.  
Den stærke Honda motor sikrer høj ydeevne og lang  
levetid. Slagleklipperen fås i 1,2 og 1,5 meters  
klippebredde. 

Model FM120 PRO FM150 PRO

Egenvægt 325 kg 345 kg

Antal hammer slagler 22 26

Motor 23 HK Honda

Modkniv På begge modeller

Tankkapacitet 10 l.

Slagleklipper FM120 PRO
Slagleklipper FM150 PRO
- Forskellen er klippebredden 

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Baneplaner 250MG RR 
- God til at planere ridebaner 

Baneplaneren fra Chapman bruges af professionelle 
ryttere som Cathrine Dufour. Det er et solidt redskab, der 
kan trækkes efter din POLARIS ATV eller UTV.  
Det er hurtigt og nemt at justere arbejdsdybden.  
Målene er: L2397mm  B2300mm  H1108mm

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Fodervogn TGF350 
- Leverer en præcis mængde 

Fodervognen fra Chapman har elektronisk kontrol-boks 
med åben/luk af spjæld og tænd/sluk for spreder. 
Der er ikke behov for brug af værktøj til justering af 
doseringer.
Uanset vind og vejr, sikrer de IP67 godkendte elektroni-
ske komponenter samt presenningen, at du får udført 
arbejdet.
Til montering på UTV findes model MGF350. 

Model TGF350

Egenvægt 160 kg

Kapacitet (Standard) 350 L

Kapacitet (m. større beholder) 550 L

Frihøjde trukket med  ATV 350 mm

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Tipvogn DT100 
- Pålidelig og solid tipvogn

Tiptraileren fra Chapman kan hjælpe dig med det tunge 
arbejde. Med en kapacitet på 1 ton, kan traileren bruges til 
at flytte både sten, jord, møg og meget mere. 
Tiptraileren fra Chapman kommer med et unikt  
låsesystem monteret i bagklappen.  
Kombineret med en tippevinkel på 50 grader, giver det en 
problemfri aflæsning.

Der findes tilbehør  til dette redskab.

Mål L2722mm  B1416mm  H950mm

Ladmål L1647mm  B1050mm

Egenvægt uden last 335 kg

Volumen 1,7m3

Tippevinkel 50 grader
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Tipvogn FT100 
- Med flad bund og aftagelige sider 

Tiptraileren fra Chapman kan hjælpe dig med det tunge 
arbejde. Med en kapacitet på 1 ton, kan traileren bruges til 
at flytte både sten, jord, møg og meget mere. 
Tiptraileren med flad bund og aftagelige sider giver stor 
fleksibilitet ved af- og pålæsning. Den har hydraulisk 
tippe-funktion. 

Mål L2716mm  B1416mm  H997mm

Ladmål L1620mm  B1238mm

Egenvægt uden last 360 kg

Volumen 1 m3

Tippevinkel 50 grader

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Markstrigle TH200 
- Luft til dit græs

Med markstriglen TH200 fra Chapman kan du hurtigt få 
løsnet og fjernet gammel plantemateriale, som mos eller 
dødt græs.
Det giver lys og luft til at nyt græs kan komme op. Det er 
nemt at indstille “aggressiviteten” på tænderne. Der er 
tre forskellige indstillinger og et brugervenligt håndtag til 
at betjene redskabet med.

Arbejdsbredde 2000 mm

Egenvægt 170 kg 

Antal tænder 40 styks 

Justering af højde Trækstang 

Frihøjde 170 mm
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Ballevogn BT500 
- Slip for slæbet

Denne vogn løser problemet med håndtering af de store 
tunge baller i hestestalde, på marker og mindre landbrug.
Som standard har denne vogn el-spil med fjernbetjening 
til af- og pålæsning. En dobbelt-akslet konfiguration er 
standard på en ballevogn fra Chapman, hvilket giver en 
jævn bugsering. Denne vogn er et glimrende alternativ til 
store læssemaskiner. 

Arbejdsbredde 1700 mm

Egenvægt uden læs 220 kg 

Maksimal ballevægt 900 kg

Maksimal ballediameter 1500 mm

Maksimal ballelængde 1500 mm

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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De effektive børster på en Chapman Paddock Cleaner kan 
samle både hestepærer og andet skidt op fra  
græsarealer, pladser og gangarealer.
Paddock cleaneren fra Chapman har en stor beholder, så 
du kan dække et større areal. Når du er klar til at læsse af, 
aktiverer du den elektroniske tømningsfunktion.

Arbejdsbredde 1200mm

Vægt uden indhold 300 kg 

Volumen beholder 550 liter

Motor Honda

Dæktype 19x7x8”

Paddock Cleaner PC120 
- Effektiv opsamling
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Model RM120 RM150

Egenvægt 175 kg 205 kg

Arbejdsbredde 1,2 m. 1,5 m.

Antal blade 3

Klippehøjde 25-200mm

Rotor RPM 2500

RM-serien fra Chapman har tre rotorer, som hver har tre 
bevægelige blade. Et rotoromdrejningstal (RPM) på 2500 
giver et utrolig godt klipperesultat.  

Med en rotorklipper fra Chapman er det muligt hurtigt og 
nemt at justere klipperens angrebsvinkel. 

Rotorklipper RM120 PRO 
Rotorklipper RM150 PRO 
- Forskellen er klippebredden 
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Model Rive

Egenvægt 46 kg

Arbejdsbredde standard 1,5 m

Arbejdsbredde med sidefløje 2  m

KT Rive
-En kraftig rive med flere funktioner

Danskproduceret rive med en kraftig konstruktion og 
flere anvendelsesmuligheder. Du kan blandt andet bruge 
den til at rive gårdspladsen og som en harve.  
Denne rive kan justeres i højden på to punkter, og det 
betyder, at rivens angrebsvinkel giver det bedste resultat 
uanset underlaget, den skal arbejde på. 

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Model Strigle

Egenvægt 46 kg

Arbejdsbredde  (standard) 1,5 m

Arbejdsbredde med sidefløje 2 m

KT Strigle
- Efterlader en løs og pæn overflade

Dansk produceret strigle med en kraftig konstruktion.
Denne ATV strigle kan benyttes på forskellige underlag, 
men bliver oftest brugt som gårdspladsstrigle.
Den arbejder godt på grusarealer,der ikke er så fastkørte.
Striglen går ikke så dybt ned som ATV riven, men den 
efterlader til gengæld en løs og pæn overflade - og du 
undgår at trække sand og urenheder med op af gruset.

Der findes tilbehør  til dette redskab.



16

80-liter sprøjte  
bag på UTV.

50-liter  
sprøjte  

bag på ATV.

KUHN Sprøjter
- Lynhurtig montering 

Med en KUHN sprøjte bliver ukrudstbekæmpelse i svært 
terræn en leg. KUHN sprøjter monteres på ATV og UTV 
med en montageplade, hvor POLARIS Lock And Ride 
låsesystemet bruges. Det gør det nemt og bekvemt at 
påmontere sprøjten og skifte til andre redskaber efter 
behov.

Tankkapacitet på 50 eller 80 liter

Foldbar bom på 2 eller 4 meter

Op til 10 liter/minuttet max. 3 bar

Tanken har en stor åbning og er nem både at fylde og rengøre

1,2 meter lang teleskop-lanse med 5 meter slange

Bommen kan justeres i højden

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Fan Jet Spreder
- God centrering på spredningen

Fan Jet kommer med en professionel kontrolboks, der 
giver mulighed for nem justering af disc-hastigheden. 
Så bliver det nemt at styre spredematerialet. Fan Jet 
sprederen har en trinløs indstilling af spredebilledet i  
begge sider. Dette giver en god centrering på  
spredningen.

Fås i to størrelser: 65 og 130 liter (Maks. 50 og 100 kg)

Op til 24 meter bredde på spredningen

Trinløs justering af dosering

Dobbeltskod sikrer korrekt dosering af store mængder

Spredemotor drevet af 12V

Ekstraudstyr: Special-omrører, der bruges hvis  
spredematerialet danner bro i beholderen

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Lerduekaster 
- Kast direkte fra din ATV

Gør træningen til en leg på din POLARIS med en  
lerduekaster fra Bowman. Det er nemt og hurtigt at skifte 
position for skydningen.
Maskinen fra Bowman opgraderes nemt ved tilkøb af 
nikke-konsol. Denne giver en mere realistisk træning, da 
duerne aldrig kommer samme sted.

Genlader på 0,9 sekunder

Nem justering af vinkel

Med påmonteret sikkerhedsring

Kastelængde på op til 90 meter

Standard med rør til standardduer og medi-duer

Der findes tilbehør  til dette redskab.
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Ladpresenning til UTV 
- Nem at af- og påmontere på ladet

En solid stålkonstruktion med presenning giver dig 
mulighed for at have et lukket ladrum på din Ranger UTV. 
Kan man fordel anvendes i alle sammenhænge, hvor 
noget skal transporteres eller opbevares i læ for vind og 
vejr. 
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Polaris forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, og tager forbehold for eventuelle trykfejl. 

Vi gør opmærksom på at billeder kan være vist med ekstraudstyr.

DU KAN BRUGE  
DIN POLARIS  

TIL MERE END DU TROR...

Polaris forbeholder sig retten til at ændre specifikationer, og tager forbehold for eventuelle trykfejl. 
Vi gør opmærksom på, at billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Udgivet Februar 2022

WWW.POLARIS.DK


