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 Skal indregistreres. 

• Leveres med presenningtag og ruder 

efter behov 

• Leveres med hydraulisk sænkning 

• Der monteres bremser og lys på vognen 
(der kan også monteres indvendigt lys)  

 

Person-transportvogn i 

norsk hårnålesving 

Denne vogn er 6 x 2,50 m. 

  CN Agro A/S 

   CN Agro A/S -  Først med det bedste … 

CN Agro A/S 



Tekniske specifikationer: 

side 2 

•Leveres med presenningtag og 

ruder efter behov 

•Leveres med hydraulisk sænkning 

•Der monteres bremser og lys på 

vognen (der kan også monteres indvendigt 

lys)  
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Stålpladetag Kan også leveres med fast pladetag. 

CN Agro A/S –  

 Først med det bedste i 30 år … 



Indrettes med antal siddepladser efter ønske. 

 Muligheder vedr. siddepladser: 

I:   Langbænke med træsæder. 

II:  2-personers bænke med træsæder. 

III: Luksusstole med affjedring i stel  

      + polstring i sæde og ryg.  

    

Vognens indretning 
Længde: fra 4,5 til 7,0 m – Bredde: 2 eller 2,5 m. 

Ved indgangen er der, uanset sædetype, indrettet 4 sidepladser, 2 i hver side. 

Stolene kan slåes op og give plads til kørestole og give større frirum ved indstigning i vognen. 

side 3 

Vognen her er med polstrede langbænke. 

Der er mulighed for at få  

logo på stolerygge. 
Tekst på vognen 

efter ønske. 

       Monteret med koldskum&nappa 



Levering: 
 

Syns-processen  
 

Ved levering hos kunden er vognen klar til syn og indregistrering. 

Det er kunden selv, der skal sørge for syn og indregistrering i den lokale politikreds.  

Ved indregistrering påsættes nummerplader, og vognen er dermed godkendt til efterspænding af traktor. 

Traktoren skal være synet og med nummerplader. Det er vigtigt at bremserne er i orden og lyset virker. 

CN AGRO A/S    

                          www.cnagro.dk                                       e-mail: info@cnagro.dk 
Der tillægges leveringsomkostninger, der beregnes efter afstand og aftales ved køb.  . 

side 4 

Priser excl. Moms    Ret til prisændringer forbeholdes 

Vognen kan også leveres med polstrede 

langbænke, som på foto, - indhent pris. 

Safari i  

Norge 
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Leverings og syns-processen. 

 
Ved levering hos kunden er vognen synet og indregistreret. 

Ved indregistrering påsættes nummerplader og vognen er dermed godkendt til efterspænding af traktor 

 

Traktoren skal være synet og med nummerplader.  

Det er vigtigt at bremserne er i orden og lyset virker. 
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Ring eller kom på besøg, hvis du har spørgsmål. 

”Safari” Express 

Publikumsvogn V/høstdemonstration 

Vogn m/plexinds og fast tag Vogn m. plexirude og fast tag 

Mulighed for våbenkasse 

eller hundebur. 

Der medfølger 

Ildslukker og 

førstehjælpstaske. 

Godt for ældre og handicappede, 
 samt ideelt for barnevogne o.lign. 

når turist- vogne med 
hydraulik, kan sænkes helt 

til jorden. 
  


