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•Hızlı değiştirme süresi ve kolay montaj

•Engebeli arazi ve kar üzerinde rahat sürüş

•Temas alanının yüksekliği sayesinde araç tabanı korunur

•Tüm araçlara montaj için uygundur

http://www.pthproducts.com
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Arazi ve pist için sağlam palet tahrik sistemi



Kar püskürtme 
makinelerinin 
kurulumu...

...veya dağ 
evlerine ulaşım

Kayak alanları, dağ evleri, kurtarma 
ekipleri vb. için ideal

• PTH tracks özellikle zor erişilen araziler için uygundur
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• Dağ evlerine konforlu şekilde ulaşım veya kayak alanında her türlü onarımlar 
için ilgili noktalara rahatça arazi aracı veya traktörle ulaşım
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Farklı araçlarda montaj ve kullanılabilirlik



PTH kar paletleri 
sayesinde araç 
tabanı korunur

Kar üzerinde, 
kuru veya 

çamurlu yollarda 
kullanım

Kış ve yaz sezonu için

• Kuru yollarda da kalkışta sorun olmaz
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• Özellikle çok nemli alanlarda zemin hasarı büyük temas alanı sayesinde 
önlenir

• Eşsiz formu sayesinde aracın ağırlığı eşit olarak dağıtılır ve "kayma" olmaz
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Kayaklı koşu yollarının hazırlanması kolaylaşir



Kolay ve hızlı 
hazırlama

Çekici araç için ek onarım maliyetleri 
yoktur

• Kolay ve hızlı hazırlama

• Kayaklı koşu yollarının ve pistlerin PTH kar paletli çekici araçlarla 
hazırlanması pist araçlarına uygun maliyetli bir alternatif teşkil eder

• Pist araçları ile ilgili tüm tedarik ve bakım masrafları ortadan kalkar 
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PTH kar paletleri kolayca takılır



Aracınızı 1 takım PTH kar paletiyle 
donatın

• Montaj, lastik değiştirme işlemi gibi yapılır - 4 palet için yaklaşık 1 saat 
zamana ihtiyacınız olur

Adaptör plakaları

Kolay ve hızlı 
montaj
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• Bir takım PTH kar paletini farklı araçlara monte edebilirsiniz, sadece adaptör 
plakalarına ihtiyaç duyarsınız
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PTH tracks - Sürüş zevki sunar
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T e k n i k   
Özellikler 

PTH Tracks (PTH Kar Paletleri)PTH Tracks (PTH Kar Paletleri)

Dizayn Sağlam çelikten üretilmiş güçlü dişliler 

Yükseklik 800 mm 

Genişlik 420 mm

Uzunluk 1300 mm

Ağırlık 4 x 165 kg

Azami hız 65 km/h

Destek yükü 4 x 3 ton

Teknik değişiklik hakları saklıdır



Profiteam Holzer Ges.m.b.H.
Lechen 14
A-8692 Neuberg/Mürz (Avusturya)
Tel.	   +43 (0) 3857 80 530-0
Faks:    	  +43 (0) 3857 80 530-4
E-posta:  office@profiteam-holzer.at

www.pth-tracks.com
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