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Mikä on Snowdog?

Snowdog vs Moottorikelkka / Mönkijä

Compact B13ME
2749 €, sis. alv

Standard B13ME
2899 €, sis. alv

Standard B13MER pakilla
3399 €, sis. alv

Snowdog on omintakeinen, laajakäyttöinen ja luotettava 
kone, joka on tarkoitettu kaikissa olosuhteissa käytettäväksi, 
olkoon kyseessä jäällä, lumessa, polulla tai pellolla ajaminen.

Suunniteltuna metsästyksessä, kalastuksessa ja ulkoilussa 
käytettäväksi, Snowdogista on edullinen vaihtoehto moottori-
kelkalle tai maastoajoneuvolle. Rakenteen tilatehokkuuden ja 
yleiskäyttöisyyden ansiosta kuljettaja voi kätevästi istua 
pulkassa, jossa on runsaasti tilaa tavaran ja varusteiden 
kuljettamiseen. Kun käyttää Snowdogin eli Lumikoiran 
kaltaista konetta, kova työ muuttuu hauskaksi seikkailuksi.

Edullisuus 
1/3 

moottori 
kelkan hintaa. 

Turvallisuus 
Enimmäisno-
peus 20 mph 
(30 km/h). 

Tilatehokkuus 
Mahtuu maasto-
auton tai lava-

auton perään eikä 
vie paljon tilaa 
autotallista. 

Kevyt paino 
Paino 120-150 kg. 
Erittäin pieni paine 

maaperän 
pinta-alayksikköä 

kohti. 

Teho 
13,5 hv:n mallin 

vetokyky on
 jopa 200 kg 

lumessa. 

Taloudellisuus 
Polttoaineen 

kulutus 
keskimäärin 

1,8 l/h 

Yleiskäyttöisyys 
Koneella pääsee 

kulkemaan syvässä 
lumessa, jäällä, 

korkeassa 
ruohikossa ja 
metsäpoluilla. 
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Compact B13ME
2749 €, sis. alv

Standard B13ME
2899 €, sis. alv

Standard B13MER pakilla
3399 €, sis. alv

Kevyet SnowDog moottorikelkat 
työhön tai vapaa-aikaan TehoKoneelta

Moottori, teho, tilavuus:  Briggs&Stratton, 
 13.5, 420cc
Pituus*Leveys*Korkeus, cm: 127*61*76
Telan leveys ja pituus, cm:  51*241
Paino:  133 kg
Maksimikuorma:  45 kg
Maksimi vetokuorma:  150 kg
Polttoainatilavuus:  6,6 litraa
Keskimääräinen 
polttoaineen kulutus:  3,3 l/h
Voimansiirto:  Variaattori + ketju
Sähkökäynnistys +
Levyjarru +
Led valo +
12v ulosotto +

Maksimi vetokapasiteetti voi vaihdella alustan ja 
pidon muuttuessa.

Moottori, teho, tilavuus:  Briggs&Stratton, 
 13.5, 420cc
Pituus*Leveys*Korkeus, cm: 147*61*76
Telan leveys ja pituus, cm:  51*284,5
Paino:  140 kg
Maksimikuorma:  50 kg
Maksimi vetokuorma:  200 kg
Polttoainatilavuus:  6,6 litraa
Keskimääräinen 
polttoaineen kulutus:  3,3 l/h
Voimansiirto:  Variaattori + ketju
Sähkökäynnistys +
Levyjarru +
Led valo +
12v ulosotto +

Maksimi vetokapasiteetti voi vaihdella alustan ja 
pidon muuttuessa.

Moottori, teho, tilavuus:  Briggs&Stratton, 
 13.5, 420cc
Pituus*Leveys*Korkeus, cm: 147*61*76
Telan leveys ja pituus, cm:  51*284,5
Paino:  140 kg
Maksimikuorma:  50 kg
Maksimi vetokuorma:  200 kg
Polttoainatilavuus:  6,6 litraa
Keskimääräinen 
polttoaineen kulutus:  3,3 l/h
Voimansiirto:  Variaattori + ketju
Sähkökäynnistys +
Levyjarru +
Led valo +
12v ulosotto +
Pakki +

Maksimi vetokapasiteetti voi vaihdella alustan ja 
pidon muuttuessa.

Kotiin toimitus Etelä-Suomi: 179 € , Lappi: 290 €. Myös Svea rahoituksella esim. 36 kk alkaen 106 € / kk 
Nyt Joensuusta kaikkialle Suomeen toimittettuna.
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Ota kaikki hyöty Snowdogista
kattavilla lisävarusteilla!

Nyt Joensuusta kaikkialle Suomeen toimittettuna.

Ahkio kytkentä-
koukkuineen
225 €, sis. alv

Pulkan pohjassa on neljä jalasta, 
jotka pitävät sivuluisut kurissa.

Kääntyvä
istuin ahkioon

169 €, sis. alv

Istuimessa on kaikki mukavampaan 
ajoon, kuten kääntölaite, 

hylly pienille esineille ja juomapulloteline.

Tankorukkaset
78 €, sis. alv

Tuulenpitävät tankorukkaset 
huippulaatuisesta kankaasta, joka on 

kolmikerroksinen ja vedenpitävä. 

Maastopyöräpolkulana 
465 €, sis. alv

Yksinkertainen ja käyttövarma
polkulana, jolla teet polun

paksurenkaisia pyöriä varten.

Tankolaukku
(sähkölämmitteinen)

86 €, sis. alv

Vedenpitävässä laukussa voidaan 
pitää kaikkea pientä ja tärkeää.
Laukussa on läpinäkyvä tasku 

navigaattorille.

Yhden hengen 
perävaunu (seisottava)

675 €, sis. alv

Jos haluat käyttää Snowdogia muuhunkin
kuin työntekoon, tällä hauskanpitoon 

ja urheiluajoon.

Latuhöylä 
415 €, sis. alv

Latuhöylä X-country on tarkoitettu 
hiihtoladun tekemiseen, painaa lumeen 

tehokkaasti hiihtouran ja tasoittaa pinnan.

Liukutelasto 
syvänlumen ajoihin

330 €, sis. alv

Suunniteltu varta vasten jalaksiin 
asennettavaksi parempaa jäällä 

kulkemista varten. Toimitus 2 kpl.

Tavaraperävaunu
1050 €, sis. alv

Suunniteltu kuormien
vetämiseen ympäri vuoden, 

varustettu kätevällä ja pehmeällä 
istuimella, jonka takana on tavaratila. 


