


TRYSIL SNOW SYSTEM AS ble etablert 12. desember 2013. Selskapet er et datterselskap av Tepas Personal AS.

Selskapet er tuftet på videreføring av agenturer som tidligere er driftet av Norimport AS siden oppstarten i 2006. 
Den største delen av virksomheten er knyttet til produktutvikling og salg av norskprodusert utstyr for sporsetting 
og preparering av skiløyper.

TSS sin styrke er kunnskap om behov, produkter og marked, og satse videre på utvikling av den nisjen som finnes 
i de produktene vi representerer.

Vi har kontor og lager i samme bygg som den mekaniske bedriften Tepas Industrier AS som produserer utstyr for
TSS.

Tepaskonsernet eies av Hedmark fylkeskommune, Trysil Kommune og Engerdal kommune og har i dag ca. 60 
fast ansatte. Bedriften kan vise til god utvikling de senere årene, solid økonomi og omsatte i 2014 for ca. 80 mil-
lioner.

TSS har sin forretningsadresse i Trysil på Mosanden næringspark, ved foten av Trysilfjellet. Dette gir oss nærhet til 
brukere med ideelle og krevende områder for testkjøring av produkter.

Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss.

Kontaktinfo:
Trysil Snow System AS
Web: www.snowsystem.no
Adr: Vestsidevegen 51, 2420 Trysil
Tlf: (+47) 62 45 70 30
E-post: post@snowsystem.no

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, 
forsinket levering og prisendringer.
Noen produkter er bestillingsvare.
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Trysil Snow System AS er eneimportør i Norge 

av produkter fra Alpina Snowmobiles s.r.l

Alpina er produsent av verdens eneste 2-belte 

arbeidsscooter som er å regne som en mellomting 

mellom en vanlig snøscooter og en tråkkemaskin. 

Den første scooteren de produserte var en Alpina 

Mk2 superclass med en Hirth motor på 65 HK, -

- mye har skjedd siden den tid og Alpina jobber 

kontinuerlig med utvikling av sin arbeidsscooter.

Den som leveres i dag heter Alpina Sherpa 1,6

Ti - Vct og har en Ford motor på 115 hk. Er du på 

utkikk etter en solid og driftssikker arbeidsmaskin? 

Valget er enkelt.

4-takts 1,6 Ti-VCT Ford motor.

Den nye Alpina SHERPA er den eneste 
snøscooteren i verden med en 4 -takts motor på 
1596 ccm, som er godkjent etter Euro 5 krav.
Et godt hjerte for din arbeidshest. Det er slutt 
på all lukt av brent olje, og bråket av en to-takts 
motor.
Motoren er på hele 115 hk med dreiemoment på 155 
Nm ved 4150 RPM. Motoren er vannavkjølt, og 
har en stor radiator i fronten på scooteren,
med ECU-styrt vifte som sikrer god kjøling under 
alle forhold.
Dette gjør at snøscooteren holder en normal 
arbeidstemperatur selv ved maks belastning over 
lengre tid. Alpina har som mål og etterstrebe de 
til enhver tid gjeldene normer og regler, og kan 
reklamere med en motor som er driftssikker og 
miljøvennlig.
TCM (Torque Converter Monitor System) forteller 
deg ved hjelp av et elektronisk sensorsystem som 
viser deg hvilket moment konverteren arbeider med 
og anbefaler rett gir avhengig av hvordan du kjører. 
Dette gjør at du får minimal slitasje på maskinen og 
ikke minst drivreimen.

ATSS (Alpina Track Suspensjon System)
58 hjul er montert i de to fjærrammene som sørger 
for god kontakt med underlaget under alle forhold. 
Dette sikrer god fremkommelighet selv med tung 
last i ujevnt terreng. Alpina Sherpa har 2 belter på 
50 cm x 396 cm med en kamhøyde på 3,2 cm, en 
kombinasjon som gir godt grep og samtidig god 
flyteevne i mye løssnø.

Det er i utgangspunktet ikke behov for pigging 
av belte, men kan gjøres for å sikre grepet på isete 
underlag.

Art.nr: 10010

Sherpa
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Motor Ford Euro 5

Type 4 takt - 4  sylindret med VCT(variable camshaft timing)

Volum 1596 CCM

Antall ventiler 16

Sylinderblokk Aluminium

Sylindertopp Aluminium

Brenselssystem Elektronisk insprøytningssystem med elektronisk gasskontroll (Dbw)

Tenningssystem Elektronisk

Kjølesystem Vannavkjølt

Motorvarmer Standard

Anbefalt drivstofftype 95 Blyfri

El-start Standard

Eksossystem Med dual Lambda-probe og lyddemper

Maks HK (ved 6000 rpm) 115

Maks moment (ved 4150 rpm) 114lb-ft (155 Nm)

Primær variator 3 arms sentrifugalclutch

Transmisjon Alpina Power pluss med direkte drevsystem

Gir 2 (høy/lav) pluss revers

Belter High traction profile

Antall belter 2 

Beltelengde (mm) 3968

Beltebredde (mm) 500

Kamhøyde (mm) 32

Understell Selvavvatrende ATSS-Evo

Styring Composittski med ekstra brede HD-PE belegg-Styreskinner Carbide/koromant

Støtdemper Teleskpisk fjæring (5-6/8/145)

Bremsesystem (mm) Skivebrems Ø 10-1/2/266 - Servicebrems hydraulisk kalipper, selvjusterende

El- system Batteri  62AMP. /t  12V (1350W dynamo) 

Frontlykter Doble frontlykter med fire halogenpærer på 55W. (H11) og to parkeringslys på 5W

Kjørelys/bremselys Mini LED 0.19/1,38W

Motortempraturføler Standard

Elektronisk timeteller Standard

Elektronisk turteller Standard

Elektronisk speedometer merd tripteller Standard

Bensinmåler Standard

Kjørecomputer Standard

Elektronisk håndtaksvarmer Standard

Tyverialarm (programert startsperre) Standard

Setevarmer Standard

Høy vindskjerm Standard

Trekk-krok Standard

Hengerfeste (samme som på bil) Ekstrautstyr

Ryggstøtte Ekstrautstyr

ROPS Veltebøyle Ekstrautstyr

2 arbeidslys og strobe varsellampe Ekstrautstyr

Vinsj 3500lbs med brakett Ekstrautstyr

Ramme Pulverlakkert stålramme

Deksler Glassfiber

Totale lengde (mm) 3480

Totale bredde (mm) 1446

Lasteplattform (mm) 1270 x 680

Vi forebeholder oss retten til å forandre spesifikasjonene uten ytterligere informasjon.

Tekniske spesifikasjoner

2 arbeidslys og strobe
Art.nr. 10011

Hengerfeste for alpebuss
Art.nr. 10012

Ryggstøtte
Art.nr. 10013

ROPS veltebøyle
Art.nr. 10014

3 passasjerseter
Art.nr. 10015

Hydraulisk nødbrems
Art.nr. 10016

Vinsj med hurtigfeste
Art.nr. 10017

Styring av tilleggsutstyr
Art.nr. 10018

Sherpa Sherpa

Bruksområde

Alpina Sherpa er en multimaskin og kan regnes 
som en mellomting mellom en ordinær snøscooter 
og en tråkkemaskin. Den er hele 350 cm lang og 150 
cm bred med en totalvekt på 650 kg.

Alpina har kunder over hele verden som benytter 
Sherpa i sitt daglige arbeide og ser på maskinen 
som et uunnværlig redskap.

Sherpa kan benyttes til mange ulike formål:

Preparering av skiløyper er kanskje det maskinen 
blir brukt mest til her i Norge og sammen med en 
Groomer lager man de perfekte traséer for klassisk 
og fristil.

Johan Forssen har 2 Sherpaer som går i kon-
tinuerlig persontransport opp og ned fra fjellet i 
Tänndalen i Sverige.

Der brukes den til transport av varer og utstyr, 
samt trekking av borerigger.

Utkjøring av kunstsnø i Holmenkollen skianlegg 
hvor Sherpaen trekker en spesialbygd henger med 
totalvekt på over 3000 kg.

Rauma Røde kors bruker en Alpina i kombinasjon 
med SRK (Safe Rescue Kit) hvor de frakter skadde 
personer ned fra fjellet på en komfortabel og sikker 
måte.

Det er i utgangspunktet kun du og din fantasi som 
setter grensene for hva Sherpaen kan
brukes til.

Tilleggsutstyr

Når du bestiller din Alpina Sherpa kan du velge mellom en rekke tilvalg som ekstrautstyr til scoot-
eren.

I tillegg til det som er listet opp under, kan vi spesialtilpasse etter ønske slik at du som kunde skal få 
en arbeidsmaskin tilpasset dine behov.
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“Transalp” er et transportsystem som kan 
konfigureres på mange ulike måter etter 
kun- dens ønske.
Baseplattformen er laget av standard 
stålchassis med en aluminiumsdørkplate. 
Galvaniserte stålski med komposittbelegg og 
styreskinne av hardmetall. 
Finnes i tre varianter, se eksempler under.

Vindskjerm for:
6 seters Alpebuss - Art.nr. 10022
9 seters Alpebuss - Art.nr. 10023

Ramme MIG-sveiset antirustbehandlet og pulverlakkert stålchassis
Tauekrok 50mm kulekobling med sikkerhetstropp
Plattformdimmensjon (mm) 1236 x 2393
Lasteplattform Anti-skli aluminiumsplate
Rekkverkshøyde (mm) 150 (front og bak)
Fjæring Linkarmer med gummibuffer
Ski Galvaniserte stålski med utskiftbart HDPE- plastbelegg.
Veltebøyle 3 x R.O.P. S.
Seter 3 + 3 avtagbare komfortstoler utstyrt med sikkerhetsseler
Vindskydd og tak Ekstrautstyr
Bagasjebrett (mm) 1236 x 400
Arbeidslys og varsellampe Ekstrautstyr
Sikkerhetsinfo Transalpe-bus må bare trekkes av en Sherpa utstyrt med original hengerkule og sikkhetsstropp. Transalpebus er konstruert med 

tanke på transport av 6 passasjerer og 100kg bagasje. Dette må fordeles 
mellom de fremre og bakre setene. Maks hastighet 25 km/t.

Transalpbus for 6 passasjerer - Art.nr. 10019

Ramme MIG-sveiset antirustbehandlet og pulverlakkertstålchassis
Tauekrok 50mm kulekobling med sikkerhetstropp
Plattformdimmensjon (mm) 1236 x 2393
Lasteplattform Anti-skli aluminiumsplate
Rekkverkshøyde (mm) 150 (front og bak)
Fjæring Linkarmer med gummibuffer
Ski Galvaniserte stålski med utskiftbart HDPE- plastbelegg.
Veltebøyle 3 x R.O.P. S.
Seter 3 + 3 + 3 avtagbare komfortstoler utstyrt med sikkerhetsseler
Vindskydd og tak Ekstrautstyr
Bagasjebærer Ekstrautstyr
Arbeidslys og varsellampe Ekstrautstyr
Sikkerhetsinfo Transalpe-bus må bare trekkes av en Sherpa utstyrt med original hengerkule og sikkhetsstropp. Transalpebus er 

konstruert med tanke på transport av 9 passasjerer bagasje som må fordeles mellom de fremre og bakre setene. Maks 
hastighet 25 km/t.

Transalpbus for 9 passasjerer - Art.nr. 10020

Ramme MIG-sveiset antirustbehandlet og pulverlakkertstålchassis
Tauekrok 50mm kulekobling med sikkerhetstropp
Plattformdimmensjon (mm) 1236 x 2393
Lasteplattform Anti-skli aluminiumsplate
Rekkverkshøyde (mm) 150
Fjæring Linkarmer med gummibuffer
Ski Galvaniserte stålski med utskiftbart HDPE- plastbelegg.
Sikkerhetsinfo Transalpe må bare trekkes av en Sherpa utstyrt med original hengerkule og sikkhetsstropp. Transalpebus er kon-

struert med tanke på transport av vare/metrialer opptil 830kg, må ikke brukes til persontrasport. Maks hastighet 25 
km/t.

Transalpbus for varer - Art.nr. 10021 

SaltsprederAlpebuss
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Saltkjelke

Problemer med løse løyper?

En transportkjelke fra Alpina med påmontert en 
saltspreder, konstruert av vår avdelingsleder i samarbeid 
med servicemekaniker Bjørn Wollum.
Denne farkosten sikrer nøyaktig og kontrollert salting 
av løyper.

Ettersom vi stadig får mildere vintre er det viktig med 
riktig utstyr til denne jobben for å bedre forholdene ved 
milde og utfordrende værforhold.
Sprederen er bygget slik at det er et transportbånd av 
gummi som mater saltet frem til en tallerkenspreder som 
igjen fordeler saltet ut.

Begge funksjonene justeres uavhengig for nøyaktig 
fordeling av saltet Justering skjer ved hjelp av et trinnløst 
justeringspanel som er montert lett tilgjengelig ved 
scooterens øvrige betjeningsorganer.

I kassen foran på kjelken står et 12V batteri som forsyner 
motorene, lysene og styringen med strøm. Dette batteriet 
lades opp ved hjelp av et aggregat som startes ved behov 
for vedlikeholdslading. Det er også lagt til rette for 
at strøm kan hentes direkte fra scooteren. Sprederen 
rommer 600 liter salt, men vi tilpasser dette etter 
behov og kapasitet på kjøretøy. Bildene viser utstyret 
til skiforeningen som benyttes til salting av løyper ved 
behov i nasjonalanlegget Holmenkollen. Ta kontakt med 
oss for en løsning tilpasset deres behov.

Ramme MIG-sveiset antirustbehandlet og 
pulverlakkertstålchassis

Tauekrok 50mm kulekobling med 
sikkerhetstropp

Plattformdimmensjon 
(mm)

1236 x 2393

Lasteplattform Anti-skli aluminiumsplate
Fjæring Linkarmer med gummibuffer
Ski Galvaniserte stålski med 

utskiftbart HDPE- plastbelegg.
Volum på saltspreder 600 liter

Saltkjelke 600 liter- Art.nr. 10193



SRK

Alpina har kommet med en ny type spormaskin, 
beregnet på bruk etter Alpina Sherpa. Den er utstyrt 
med kniver på sporsetter som ved hjelp av vibrator 
freser spor.
F-250 har 3 rader med fjærbelastede kniver, som 
sikrer god kutting av overflaten. Matten i bakkant på 
groomeren komprimerer og sletter snøen, slik at man 
oppnår et best mulig resultat etter preparering.
Knivene heises opp og ned elektrisk og styres fra 
et panel som monteres på snøscooteren. Den har 
påmontert hjul i bakkant som gjør at transport etter 
vei kan gjøres i hevet tilstand for å unngå slitasje på 
matte og kniver.

F-250 er den siste generasjonen av prepareringsutstyr/ 
spormaskin utviklet av Alpina for bruk i 
kombinasjon med Alpina snøscootere.

F - 250 er et effektivt og praktisk hjelpemiddel for 
preparering av løyper for både klassisk og fristil 
teknikk.
Kvaliteten på prepareringen blir nær den som oppnås 
ved bruk av løypemaskiner, men med en betydelig 
lavere anskaffelseskostnad og driftskostnad.

Ramme MIG-sveiset antirustbehandlet og pulverlakkert stålchassis
Prepareringsverktøy
Type Mekanisk, 3 rader med totalt 112 fjærbelastede hardmetallkniver
Bredde (mm) 1800
Dybde (mm) Elektrisk dybdejustering
Snøkam HD-PE
Total bredde (mm) 2500
Sporsetter
Type 12V DC elektrisk vibrator
Fresebredde (mm) 420
Fresedybde (mm) 45
Sporkomprimatorer UHMW polyethylen
CC sporvidde (mm) 220
Sporplate HD-PE
Bredde (mm) 540
Side flaps Standard
El system 12 V
Styring Display  - “can bus”

F- 250 leveres i to utgaver: 
Med 1 sporsetter     - Art.nr. 10025
Med 2 sporsettere    - Art.nr. 10026
Alpina F-250 Sporsetter   - Art.nr. 10024

Den nye SRK (Safe Rescue Kit) setter en helt ny standard for 
redningsmateriell. Sammen med en Alpina Sherpa gjør dette 
utstyret det mulig å foreta en effektivt og sikker redning av 
skadde mennesker i skibakken og på fjellet.

Utstyret er montert på tvers av snøscooterens lasteplattform. 
Den er konstruert slik at selve rammen som pasienten legges 
nedi er polstret med en vakuummadrass. Denne kan erstattes 
med backboard. Den er samtidig utstyrt med dempere som 
hindrer støt og vibrasjoner, som i mange tilfeller kan ha fatale 
følger ved eks. spinale skader.

SRK er gyrostyrt slik at den til enhver tid holder seg i 
horisontal stilling, uavhengig av terrenget det kjøres i. 
Over brettet er det montert en veltebøyle som kan utstyres 
med 2 arbeidslys og strobe varsellampe.

SRK er også påmontert holdere for pasienten og 
redningsteamets ski og utstyr. Synlighet er også viktig under 
slike oppdrag, det medfølger derfor utstyr som monteres på 
snøscooteren som varsler mennesker i skibakken/fjellet. Har 
bedriften konsesjon/lov til å benytte blått varsellys, monteres 
dette på utstyret i tillegg til sirene for å oppnå bedre synlighet. 
Utstyret kan enkelt tas av og på etter behov, dette gjør at 
scooteren lett kan benyttes til flere formål.

Når man velger den nye SRK fra Alpina kan alle 
redningsteam foreta en sikker, skånsom og effektiv transport 
av skadde personer. Ihht. flere tester foretatt i samarbeid 
med profesjonelle redningsteam er SRK`s utførelse unik 
sammenlignet med alternative løsninger på markedet.
 
 

Vekt: 52 kg
Lengde: 240 cm
Bredde: 60 cm
SRK: leveres med ROPS og varselflagg som standard.
Ekstrautstyr: Sirene, blått varsellys og arbeidslys.

Spesifikasjoner:  

SRK Rescue kit med veltebøyle  - Art.nr. 10027
Sirene og blålys                         - Art.nr. 10028
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Løypeutstyr



Trysil Snow System AS er ledende importør 
og produsent av utstyr for sporsetting i 
Skandinavia. Vårt produktsortiment er bygget opp 
slik at du som kunde skal kunne finne et - 

- produkt som passer akkurat deg og ditt 
behov. Enten det er til hobbybruk, eller til mer 
profesjonell løypepreparering. Gjør som oss: 
“Sett spor etter deg”

Løypeutstyr
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TSS Groomer Light 150 - Art.nr. 10183
TSS Groomer Light 210 - Art.nr. 10184

Dette er den nye “Folkegroomeren” og vi har under 
produktutviklingen hatt fokus på at produktet skal ha 
god kvalitet, være brukervennlig og ha lav vekt som igjen 
gjør at produktet er anvendelig for de fleste snøscootere og 
ATV-er.

Groomeren har en omkringliggende aluminiumsramme 
med snøsamlere i front som justeres sideveis og til ønsket 
høyde enkelt ved å løsne på et håndtak.
Knivseksjonen består av to rekker med y-kniver som 
sørger for god kutting av overflaten. Disse heves og senkes 
etter behov.

Er det behov for renovering eller slodding av løypene, 
senkes knivene ned i overflaten og river opp, glatter til og 
groomermatten komprimerer den løse snøen.

Knivseksjonen har fjærer med justering som beskytter 
utstyret mot store belastninger.

Kan leveres med sveiv som manuell utgave for hev og 
senk. Groomeren leveres med 12 v actuator (sylinder) som 
standard, og denne styres enkelt fra førerplassen med en 
vippebryter.

Kan også leveres med fjernstyring – Art.nr. 20264

Spesifikasjoner 210: 
Vekt: 140 kg
Bredde på knivseksjonen: 132 cm
Bredde på ramme: 152 cm
Den totale bredden: 210 cm

Spesifikasjoner 150:   
Vekt: 120 kg
Bredde på knivseksjonen: 75 cm
Bredde på ramme: 93 cm
Den totale bredden: 150 cm



Sporsetter for Groomer Light 
- Art.nr. 10185

Sporsetteren leveres komplett med innfestning 
til Groomer. Gummidempere avstemmer 
trykket horisontalt og vertikalt. Sporsetterarmen 
monteres på den tverrgående bjelken bak på 
groomeren, den justeres enkelt trinnløst sideveis 
ved å løsne på 2 hjul. Sporsetteren presses ned 
mot underlaget med ved hjelp av 1 stk. Liftomat 
gassdempere på 1000N, i tillegg har sporsetteren 
påmontert 2 søkende kniver som river opp i 
forkant av sporkomprimatorene og sørger for 
stabile og gode spor.

Sporsetterne har en enkel og solid konstruksjon. 
Sporkomprimatorene er produsert i polyetylen 
(for å hindre ising). Knivene som sitter foran 
sporkomprimatorene er produsert i syrefast stål. 
Standard spordybde er 3,5 cm.
Styrefinnene på siden av sporsetteren er med på å 
sikre god stabilitet for et perfekt resultat.

Løypeutstyr Løypeutstyr
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Spesifikasjoner:   
Vekt: 30 kg
Lengde: 70 cm
Bredde: 60 cm
Spordybde: 3,5 cm
Sporbredde: cc 17 cm  



Tilleggsutstyr

Hjulsett - Art.nr. 10157 

Det nye hjulsettet har 2 stk. hjul på hver arm, dette 
gjør at utstyret blir mer stabilt under transport, samt 
at bæreflaten blir større slik at man også kan benytte 
hjulsettet på lett snødekt mark.

Fjernstyring for Groomer - Art.nr.  20264

Systemet sender på 2.4 GHz. - godkjent over hele 
verden- med 16 kanaler. Lynx kommuniserer med din 
PC eller PLC med seriell kommunikasjon (RS232, 
RS485, Modbus) og tilpasses via programmering.

Settet leveres komplett med ledninger, mottager og 
sender med 3 separate kretser for hev og senk.
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Svanehals - Art.nr. 10007

Svanehalsen er produsert med tanke på vektfordeling og 
optimal svingradius. Dette gir god manøvreringsevne 
under alle forhold og man oppnår med dette et bedre 
prepareringsresultat. Med en svanehals bak, får du en 
langt mindre svingradius enn du ville fått uten.
Svanehalsen anbefales til bruk sammen med TSS 
Groomer 150 og 210.

Valg av lengde på drag

Til Kompaktor 200 og 250 er det mulig å velge et 
lengre drag.

Standard drag som leveres til dette utstyret er 0,5 m, 
hvis man av ulike grunner har et behov for lengre 
drag, eks. hvis utstyret skal trekkes av ATV, kan det 
være lurt å velge et lengre drag.

Drag 0,5 m – Art.nr. 10064

Drag 1,5 m - Art.nr. 10065

Kompaktor

Vi har valgt å produsere vår godt utprøvde 
kompaktor i aluminium, dette har vi gjort slik at de 
som har lettere snøscootere også skal ha muligheten 
til å trekke utstyret etter sin snøscooter. Styrken er 
opprettholdt, men vekten er nesten halvert ved bruk 
av aluminium. Kompaktoren er produsert med tanke 
på hurtig komprimering/preparering av nysnø. Stor 
rullediameter gjør at den fungerer godt selv under 
krevende forhold med mye snø. Kompaktoren har 
påmontert et glattebrett som enkelt heises opp eller 
ned ettersom man ønsker. (Låses hurtig med en 
ringsplint) Glattebrettet trykkes ned mot underlaget 
ved hjelp av 2 gassylindrer slik at brettet automatisk

holder seg i riktig posisjon i forhold til terreng og 
kompatoren. Dette sikrer optimal komprimering og 
er med på og fordeler snøen bak rullen som gir jevne 
og gode forhold.

Rammen er konstruert for å beskytte alle bevegelige 
deler Kompaktoren har feste for manualvekter om 
man trenger å øke belastningen ved krevende forhold.

Drag med justerbart trekkøye. 1,5 m drag for ATV 
Utskiftbar snøkam i Polyuretan. Hurtiglås av 
glattebrett. Alle aluminiums deler er pulverlakkert. 
Hvis man ønsker å trekke en sporsetter etter 
kompaktoren kan scooterkrok monteres.

Modell TS-200 - Alu - Art.nr. 10005
  
Vekt: 51 kg
Bredde på rullen: 165 cm
Diameter på rullen: 70 cm
Bredde på rammen: 180 cm
Totale bredde: 200 cm

Modell TS - 250 - Alu - Art.nr. 10006 
  
Vekt: 78 kg
Bredde på rullen: 215 cm
Diameter på rullen: 70 cm
Bredde på rammen: 230 cm
Total bredde: 250 cm 

Denne kompaktoren har avskraper som standard, 
rullen holdes ren for snø.  
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Kompaktor



Kompaktor

Kompaktor modell  TS200

Modell TS-200 - Art.nr. 10005  
Vekt: 84 kg
Bredde på rullen: 165 cm
Diameter på rullen: 70 cm
Bredde på rammen: 180 cm
Totale bredde: 200 cm

Modell TS-250 - Art.nr. 10006   
Vekt: 114 kg
Bredde på rullen: 215 cm
Diameter på rullen: 70 cm
Bredde på rammen: 230 cm
Total bredde: 250 cm 

Ny kompaktor produsert i stål - et rimeligere og enklere 
alternativ. Vi har tatt det beste fra vår tidligere velutprøvde 
modell av kompaktor, men forenklet konstruksjonen noe. 
Kompaktoren har påmontert et glattebrett som enkelt heises 
opp eller ned ettersom man ønsker. (Låses hurtig med en 
ringsplint) Glattebrettet trykkes ned mot underlaget ved hjelp 
av 2 gassylindrer slik at brettet automatisk holder seg i riktig 
posisjon i forhold til terreng og kompatoren. Dette sikrer 
optimal komprimering og er med på og fordeler snøen bak 
rullen som gir jevne og gode forhold. Kompaktoren har feste for 
manualvekter om man trenger å øke belastningen ved krevende 
forhold.

Drag med justerbart trekkøye.
1,5 m drag for ATV Utskiftbar snøkam i Polyuretan. Hurtiglås av 
glattebrett.
Alle ståldeler er pulverlakkert.

Hvis man ønsker å trekke en sporsetter etter kompaktoren kan 
scooterkrok monteres.
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Løypeutstyr

Spesifikasjoner:   
Vekt: 35 kg
Lengde: 78 cm
Bredde: 60 cm
Spordybde: 3,12 cm
Sporbredde: cc 17 cm

Sporsetterløft - Art.nr. 10155

Å kunne løfte sporsetteren, slik at den ikke legger 
spor er viktig for et godt løyperesultat. Eks. ved bratte 
nedoverbakker, svinger og der det er store ujevnheter i 
terrenget er det ofte bedre å ikke legge spor.

Ekstrautstyr:  Vekt (12 kg) - Art. nr. 10093
Sporsetteren kan belastes med inntill 4 vektplater

Enkel sporsetter - Art.nr. 10009

Denne sporsetteren kan nyttes til små så vel som større 
prepareringsarbeider. Sammen med et langt drag er dette en 
stabil og god sporsetter som setter jevne og gode spor, selv i 
krappe svinger.

Sporsetteren har en enkel og solid konstruksjon. 
Sporkomprimatorer under sporsetteren er produsert i 
polyetylen for å hindre ising. Knivene som sitter foran 
sporkomprimatorene er produsert i rustfritt stål og skjærer 
seg gjennom overflaten. Standard spordybde på 3,12 cm, 
sidestyringen på sporsetteren er med på å sikre god stabilitet 
som gir et perfekt resultat. 

Stavkompaktor - Art.nr. 10059

Stavkompaktoren er et tilvalg på enkel sporsetter og gjør at 
man får preparert en bredere trase utenfor selve skisporet. 
Stavkompaktoren har formen som en vinge, og er 
produsert i galvanisert stål med opplagring i plastforinger. 
Som det fremgår av bildene så kan man velge å folde inn 
vingene om de ikke skal benyttes, eller ved frakt av
sporsetteren. Stavkompaktoren ligger med et bestem trykk 
ned mot underlaget som sletter og komprimerer snøen 
som befinner seg utenfor selve sporsetteren.
Dette gjøres ved hjelp av en gassdemper som sitter 
montert mellom stavkompaktoren og sporsetteren. 
Det er hele 5 ulike innstillinger på denne funksjonen slik 
at trykket justeres etter behov og ønske.
Den totale bredden på sporaggregatet blir 130 cm med 
stavkompaktoren montert i utfoldet possisjon. 



Ny løypeslodd. Vi har tatt det beste fra vår tidligere 
velutprøvde løypeslodd 120 og forandret lengde, bredde, 
samt antall skjær i slodderammen.

De utskiftbare slitestålene med tenner river godt i isete 
underlag og gjør raskt overflaten om til løs snø.
Skjærene har en optimal plassering og fordeler den løse 
snøen i slodden og fyller i ujevnheter. Ønsket høyde
og avstanden til underlaget som regulerer hvor mye 
skjærene tar med seg av snø og is justeres enkelt med 
skiene som sitter i front av slodden. Det er totalt 9 
innstillingsmuligheter og justeringen gjøres ved at man 
trekker ut en ringsplint, velger ønsket høyde for så å 
sette splinten tilbake når skien er satt i ønsket posisjon. 
Snøkammer er montert under den bakre pannen for 
optimal komprimering, dette bidrar til at man raskere 
får snøen til å fryse igjen og skape en hard overflate.
Denne slodden egner seg godt til preparering av 
scooterleder og større prepareringsoppdrag på harde 
allerede komprimerte underlag.

Leddet drag med vribart trekkøye. 
Juster- og utskiftbare slitestål.
Enkel høydejustering på ski. 
Utskiftbare meier/slitestål bak. 
Snøkammer i polyuretan
Alle ståldeler er pulverlakkert.

Løypeslodd Løypeslodd

Løypeslodd 120 - Art.nr. 10004

Slodden er konstruert med tanke på renovering, 
sletting og komprimering av traséer. De utskiftbare 
slitestålene med tenner river godt i isete underlag og 
gjør raskt overflaten om til løs snø. Skjærene har en 
optimal plassering og fordeler den løse snøen i slodden 
og fyller i ujevnheter. Ønsket høyde og avstanden til 
underlaget som regulerer hvor mye skjærene tar med 
seg av snø og is justeres enkelt med skiene som sitter i 
front av slodden. Det er totalt 9 innstillingsmuligheter 
og justeringen gjøres ved at man trekker ut en 
ringsplint, velger ønsket høyde for så å sette splinten 
tilbake når skien er satt i ønsket posisjon. Snøkammer 
er montert under den bakre pannen for optimal 
komprimering, dette bidrar til at man raskere får snø 
til å fryse igjen og skape en hard overflate.

Denne slodden egner seg godt til preparering av 
både løypetraséer for langrenn, men benyttes også av 
mange hundekjørerklubber for preparering av leder og 
scooterklubber til slodding av scooterleder.

Leddet drag med vribart trekkøye. 
Juster og utskiftbare slitestål.
Enkel høydejustering på ski. 
Utskiftbare meier/slitestål bak. 
Snøkammer i polyuretan.
Alle ståldeler er pulverlakkert.

Spesifikasjoner:   
Vekt: 110 kg
Standardbredde: 130 cm
Lengde: 220 cm
Total lengde inkl. drag 300 cm

Spesifikasjoner:   
Vekt: 180 kg
Standardbredde: 150 cm
Lengde på ramme: 300 cm
Total lengde inkl. drag 410 cm
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Løypeslodd 150 - Art.nr. 10008

Enkel høydejustering, låses med ringsplint.



Sporfres     Sporfres

Skitrack Standard/Pro

Skitrack standard er et supert hjelpemiddel for deg 
som har behov for å frese opp spor. Fresen kan enkelt 
trekkes med en vanlig arbeidsscooter.
Fresen er drevet av en 13 HK motor og har en 
ergonomisk utforming på fresevalsen som gjør at den 
er enkel å trekke, samtidig som den setter gode spor.

Skitrack Pro er en videreutvikling av Skitrack Std. 
I tillegg til selve sporfresen har man muligheten til 
variabel sporavstand. I tillegg har den et glattebrett 
som kan felles ned slik at man ikke setter spor der
dette er ønskelig. Fresen styres elektrisk fra scooteren, 
og er drevet av en 16 HK motor. Fresen kan enkelt 
trekkes med vanlig arbeidsscooter.

Motorkraft [hk] 13
Bredde på ramme [mm] 1135
Total lengde [mm] 2300
Totale vekt [kg] 158
Starter   snorstart
Sporutsletter   mekanisk
Sporjustering   Nei
Bensintank [l] 8
Driftstid (pr. tank) [t] 2
Bensintype   Blyfri

Standard - Art.nr. 10092
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Scan koden for 
å se video av 
Skitracken i bruk

Fresen har påmontert snøkam (finnish matte) bak og på sidene slik at overlappingen blir så nøyaktig og fin 
som mulig. Traktormodellene kan utstyres med HMV eller triangel hurtigkobling.

Fresen har en spesialkonstruert fresevalse med tenner som gjør at fresen mater snø fra midten og ut mot 
sidene, dette for å jevne til sporene etter hjul eller belter.

Akselen og tennene er sveiset på i en slik vinkel at de hindrer at fresen hopper ved stor motstand, som ved 
oppfresing av hard såle. Fresen kan leveres i breddene 1.2/1.6/2.0/2.4 meter, og kan utstyres med 1 eller 
2 sporsettere. Den leveres komplett med tverrbjelke som gjør justering av sporsetter sideveis til en enkel 
oppgave. Fresen leveres komplett med kraftoverføringsaksling eller hydraulikkslanger.

Tornado løypefres

For montering etter traktor, redskaps-
bærer eller standard tråkkemaskin.
Den har to driftsmuligheter:

- PTO (kraftoverføringsaksel)

- Hydraulisk drift fra maskin.

BOhy-lift sporsetter - Art.nr. 10062

Sporsetteren er produsert i galvanisert firkantstål.

Den leveres som standard til Thunder løypefres, da i
kombinasjon med X-rail monteringsbrakett i 
galvanisert utførelse. Denne braketten gir deg 
muligheten til å sidestille og justere sporsetterene ved behov.

Festebraketten som er avbildet sammen med sporsetter er 
for fastmontering på fres eller glattebrett og gir ingen
 mulighet for senere justering, om dette er ønskelig.

Selve sporsetteren er produsert i polyethylen, med kanter og topplate i presstøpt aluminium. 
Innfestningsplaten er laget av rustfritt stål som gir høy slitestyrke og vedlikeholdsfri sporsetter. 
Sporkomprimatorene er laget av støpt plast med herdet ståltupp.

TORNADO 1,2 - Art.nr 10168
TORNADO 1,6 - Art.nr 10173

X-plate = sporsetter

TORNADO 2,0 - Art.nr 10169
TORNADO 2,4 - Art.nr 10170



Snowcoach MPV - Art.nr. 10164 
Ta med hele familien ut på vintereventyr. SnowCoach 
MPV er en av de største persontransportsledene på 
markedet. Denne kjelken er utstyrt med gassdempere 
og vridbart drag som sikrer god komfort under hele 
turen. Den har også sittebenker med sikkerhetsbelte, 
samt kjøre- og bremselys. Standard farge er grønn. 

 

Sleder persontransport Sleder

Coach 685 - Art.nr. 10161 
Romslig, komfortabel og trygg, snowcoach er utstyrt 
med torsjonsfjæring, vridbar krok, setebelter samt 
kjøre- og bremselys. Coach 685 leveres på bestilling i 
fargene svart, gul, rød, grønn eller blå.
Svart er standard.

    
Tilleggsutstyr:
Canvas overtrekk   
Composite ski   
Seteputer   
ATV ombyggingsett   

Spesifikasjoner:   
Vekt: 125 kg
Lengde uten drag: 276 cm
Bredde: 110 cm

Spesifikasjoner:   
Vekt: 64 kg
Lengde uten drag: 183 cm
Lengde: 218 cm
Bredde: 114 cm
Høyde: 132 cm
Lasteevne: 160 kg

Ambulansekjelke - Art.nr. 10158
Snøambulansen er konstruert med tanke på 
alpinanlegg, skipatruljer samt hjelpekorps. Den er 
produsert i polyethylen og er konstruert slik at den 
rommer en båre samt hjelpepersonell.
Understellet er bygd opp slik at den følger -

- terrenget godt. I tillegg til vanlig fjæring er den 
utstyrt med to gassdempere. Ambulansekjelken 
leveres med sete for hjelpepersonell, kjøre og 
bremselys, samt varselmerker (refleks)

Spesifikasjoner:                 
Vekt: 125 kg
Lengde uten drag: 279 cm
Bredde: 110 cm
Høyde: 122 cm

Setepute 10163 
Bagasjebrett 10162

Tilleggsutstyr:
10159      Varmeapperat        
10160  Innvendig lys   
10091    ATV ombyggingssett  
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SF 830z - Art.nr. 10071
 
Svenskprodusert kvalitest kjelke for proffbrukeren, 
de som frakter mye.

Framvognen på kjelken kan svinges 360 grader.
Forsterket bunn.
4 stk støtdempere. 
kraftige lenkearmer.
Lastekroker og drakrok.
Refleks på hver side bak.
Kjelken kan utstyres med lastekasse og presenning.
Bunnen i sleden er 12 mm vannfast kryssfinér. 
Konstruert i El-forsinket stål.

SF 960z persontransport - Art.nr. 10085
 
Svenskprodusert kjelke for persontransport.
Kjelken leveres med 2 seter som standard, 4 eller 6 
seter som tilvalg.

Fjæringen mellom ski og plan er justerbart, dette gjør 
at man enkelt kan justere sledens understell etter 
vekten på lasten.

Polstrede seter.
Framvognen på kjelken kan svinges 360 grader.
Forsterket bunn, 4 stk støtdempere, kraftige 
lenkearmer .
Lastekroker og drakrok.
Refleks på hver side bak.
Bunnen i sleden er 12 mm vannfast kryssfinér.
Konstruksjon: El-forsinket stål

Spesifikasjoner:   
Egenvekt: 105 kg
Total lengde: 4150 mm
Total bredde: 1080 mm
Lengde plan: 2500 mm
Bredde plan: 960 mm
Bredde på ski: 20 cm
Karmhøyde: 8 cm
Lasteevne: ca 400 kg

Spesifikasjoner:   
Egenvekt: 99 kg
Total lengde: 4150 mm
Total bredde: 860 mm
Lengde plan: 2500 mm
Bredde plan: 830 mm
Bredde på ski: 130 mm
Lasteevne: ca 400 kg



SF 1200 - Tømmer - Art.nr. 10069
Vi leverer 2 modeller av vår tømmerkjelke 
TS 700 og TS 1200. De er konstruert for 
fremlunning av ved og tynningsvirke.
Tømmerdoningen har påsveiset tannet flattjern-

- på begge kjelkene som gjør at virket ligger 
stabilt under transport. Surrekroker i toppen 
av alle stakene for sikker surring, Hele sleden 
er galvanisert og leveres med plastbelagte ski. 
Justerbar lengde.

Spesifikasjoner:   
Vekt: 64 kg
Totale lengden: 270 cm
Totale bredden: 110 cm
Lengde plan: 190 cm
Bredde plan: 95 cm
Bredde på ski: 20 cm
Karmhøyde: 8 cm

SF 960 - Art.nr. 10175
En meget solid og god scooterslede for transport av varer 
og utstyr, kan trekkes av de fleste
snøscootere på markedet. Sleden har fjæring i drag og 
justerbar torsjonsdemping av plan, dette gjør at man -

- enkelt kan justere sledens understell etter vekten på 
lasten. Bunnen i sleden består av en 12 mm vannfast 
kryssfinérplate. Hele sleden er galvanisert og leveres med 
plastbelagte ski.

Vekt: 68 kg
Bredde på ski: 20 cm
Høyde på stakene: 40 cm
Lasteevne: 800 kg

Spesifikasjoner: 

SF 830 - Art.nr. 10073 
Er den minste scootersleden vi leverer, for bruk bak 
alle typer snøscootere. Sleden har fjæring i drag og 
justerbar torsjonsdemping av plan, dette gjør at man 
enkelt kan justere sledens understell -

- etter vekten på lasten. Bunnen i sleden består av 
en 12 mm vannfast kryssfinérplate. Hele sleden er 
galvanisert og leveres med plastbelagte ski.
 

Spesifikasjoner:   
Vekt: 60 kg
Totale lengden: 264 cm
Totale bredden: 87 cm
Lengde plan: 184 cm
Bredde plan: 80 cm
Bredde på ski: 20 cm
Karmhøyde: 8 cm
Lasteevne: 400 kg

Dunkholder - Art.nr. 10082

Passer alle SF kjelker, egner seg godt til å frakte 
bensinkanner etc.

Lastekasse for SF 830 og 960 - Art.nr. 10084

Lastekasse for vareslede SF 830. Produsert i plast med 
gummibeskyttelseslist på kanten.

Bredde: 830/960 mm
Lengde: 1890 mm
Høyde: 400 mm 

Støtdemper for SF kjelker - Art.nr. 10090

Universal støtdemper som passer alle SF kjelker, samt 
lignende kjelker som finnes på markedet.

Ski med plast - 180 mm - Art.nr. 10081

Ski som passer alle SF-kjelker med unntak av pakkjelke
og tømmerdoning

Pakkjelke - Art.nr. 10074

Svenskprodusert pakk-kjelke for kortere og lengre turer, 
kraftig bygd for tøff kjøring. Plass til 20L “Jeepdunker”. 
Bygget av 27mm firkantrør, brede ski og med surrekroker 
rundt om.
4 stk gummistropper for feste av utstyr. 

Konstruksjon: Elforsinket stål
Sporvidde: ca 1040 mm
Lengde: ca 1650 mm
Topplate 90 x 48 cm
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Sleder Sleder



Trekkkraft  3,000lbs. (1360 kg)
Motor 12V DC,1.2hk (0.9kw)
Diameter på trommel (51mm/75mm)
Wire lengde 12.25m, 5.8mm diam)
Tetthetsgrad  IP 67

Trekkkraft  3,500lbs. (1600 kg)
Motor 12V DC,1.4hk (1.1kw)
Diameter på trommel (51mm/75mm)
Wire lengde 12.25m, 5.8mm diam)
Tetthetsgrad IP 67

Trekkkraft  4,000lbs. (1820 kg)
Motor 12V DC,1.6hk (1.2kw)
Diameter på trommel (51mm/75mm)
Wire lengde 12.25m, 6mm diam)
Tetthetsgrad  IP 67

Trekkkraft  4,500lbs. (2040 kg)
Motor 12V DC,1.8hk (1.4kw)
Diameter på trommel (51mm/75mm)
Wire lengde 12.25m, 6mm diam)
Tetthetsgrad IP 67

Trysil Snow System har egen vinsjserie for ATV, UTV, 
snøscooter og bil.

TS PRO er vinsjen for proffbrukere og har en solid kon-
struksjon som tåler røff behandling. Dette er en ny gener-
asjon prisgunstige kvalitetsvinsjer med trekkraft fra 1360 kg 
med en wirelengde på 15,2 m. Disse vinsjene er
garantert vanntette og leveres komplett med kabler, brakett, 
demper for vinsjvaier og bryter på styret som standard.

Powder Jack Vinsj

TS PRO 3000 - Art.nr. 10029

TS PRO 3500 - Art.nr. 10030

TS PRO 4000 - Art.nr. 10031

TS PRO 4500 - Art.nr. 10188
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Powder Jack Standard - Art.nr. 10053

Enten du benytter scooteren til lettere turkjøring, eller om du er 
en erfaren snøscooter kjører er det alles skrekk og kjøre seg fast i 
dyp pudder snø.

Under produksjonen av Powder-Jack er det lagt vekt på at den 
skal være brukervennlig, som gjør at du sparer ryggen for de 
tunge løftene. Den er enkelt å montere og lett å bruke.

Powder-Jack PJ-M3 har en samlet vekt på 3,5 kg og en utveksling 
på 4 3 / 4 “

Den rillete utsparingen på jekkestangen bidrar til en jevn 
løftebevegelse.

PJ-M3 har en rød pulverlakkert overflate på jekkemekanismen.

Besøk gjerne produsentens nettside: 
www.powderjack.com

Stang og pose for Powder Jack – Art.nr 10191

For de som allerede har en standard Powder – Jack, har nå 
muligheten til å oppgradere denne ved å kjøpe sette under som 
inneholder en segmentert stang, pose med festeører for montering 
på eks. snøscooter.

Jekkestang for Powder Jack - Art.nr. 20336

Tilleggsutstyr / erstatning, eller reservedel for de som 
allerede har en powderjack



Fjernkontroll - 
Art.nr. 10032 
Radiostyring/trådløs fjernkontroll 
som kan brukes på alle 12 volts 
vinsjer som har Rele (solenoid) 
Rekkevidden er ca. 30 meter.

Fjernkontroll - 
Art.nr.  10039
Fjernkontroll med 3,7 m ledning,
leveres som standard
sammen med alle vinsjer.

Styring av tilleggsutstyr/vinsj - 
Art.nr. 10018
Alle våre vinsjer leveres med bryter 
for montering på styret, denne 
kan også benyttes som styring til 
groomer
sammen med solenoid (spole.)

Solenoid - 
Art.nr. 10042
Solenoid HD, kan benyttes på alle 
våre vinsjer, men også som styring 
til f.eks. groomer eller annet utstyr 
som krever at + og - vendes inne i 
bryteren.

Kontakt - 
Art.nr. 10033
Skjøtekontakt for vinsj, leveres i sett
med 2 stk. kontakter med lokk.
Kan benyttes på ledninger opp til 60 
mm2 – 60Amp.

Ledningskit  - 
Art.nr. 10045
4x5m. Rød, svart, blå og gul.

Demper for vinsjvaier - 
Art.nr. 10034
Vaierdemperen er produsert for å 
beskytte vaieren for
unødig belastning ved innkjøring, 
den hindrer at du kjører kroken inn 
mellom rullene som kan skade både 
ruller og vaier.

Rullestyring for vaier -
 Art.nr. 10044
Rullestyring for vinsjvaier, denne 
er standard og lik på alle modeller, 
både PRO og FX serien.

Glidefront - 
Art.nr. 10036
Den ordinære rullestyringen må 
byttes ut med glidefront for tau, når 
vinsj konverteres fra vaier til tau.

Syntetisk tau – 
Art.nr. 10035
Om ønskelig kan vinsjvaieren 
erstattes med Syntetisk tau, dette 
er et godt alternativ og er mer 
behagelig å håndtere da det ikke 
fliser seg opp, noe som kan skje med 
vaier. Rullestyringen må byttes ut 
med glidefront Art.nr.10036 om 
man ønsker å benytte tau. Lengde: 
12,5 m Tykkelse: 5,5mm

Vinsjvaier med krok - 
Art.nr. 10046
Lengde: 12,5 m Tykkelse: 6 mm 

Vinsjkrok  - 
Art.nr. 20186
Passer til alle vinsjer i TS Pro serien 
samt andre vinsjer på markedet i 
samme kategori. 

Kasteblokk 4 tonn - 
Art.nr. 10171
Kasteblokk gjør at du kan 
doble trekkraften og er et godt 
hjelpemiddel hvis man benytter det 
i kombinasjon med eks. tre eller 
annet som egner seg som feste.

Overtrekk for vinsj - 
Art.nr. 10043
Vinsjovertrekk, beskytter 
vinsjen for snø og is på 
vinteren og gjørme og 
støv på sommeren.

Trysil Snow System har egen vinsjserie for bil.
TS XT er vinsjen for proffbrukere og har en solid og 
ergonomisk konstruksjon som tåler røff behandling. 
Kvalitetsvinsjer med trekkraft fra 9,500lbs (4,300kgs) med en 
wirelengde på 28m.

Vinsjene i denne serien leveres med kabler, standard brakett 
og fjernkontroll som standard.

Vinsj Vinsjutstyr

Trekkkraft 10,000lbs (4530 kg)
Motor 12V DC,5,5hk
Diameter på trommel (64mm/224mm)
Wire lengde 28m, 9.5mm diam)
Egenvekt  43 kg
Mål  L562 x B160 x H218 mm

TS XT 10000 - Art.nr. 10037

Trekkkraft 12,000lbs (5450 kg)
Motor 12V DC,5,5hk
Diameter på trommel (63,5mm/224mm)
Wire lengde  28m, 9,5mm diam)
Egenvekt  42,5 kg
Mål  L562 x B160 x H218 mm

TS XT 12000 - Art.nr. 10038
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Fjernkontroll - Art.nr. 10032
Radiostyring/trådløs fjernkontroll 
som kan brukes på alle 12 volts 
vinsjer som har Rele (solenoid) 
Rekkevidden er ca. 30 meter.

Fjernkontroll - Art.nr.  10039
Fjernkontroll med 3,7 m ledning, 
leveres som standard
sammen med alle vinsjer.

Styring av tilleggsutstyr/vinsj - 
Art.nr. 10018
Alle våre vinsjer leveres med bryter 
for montering på styret, denne 
kan også benyttes som styring til 
groomer
sammen med solenoid (spole.)

Solenoid - 
Art.nr. 10042
Solenoid HD, kan benyttes på alle 
våre vinsjer, men også som styring 
til f.eks. groomer eller annet utstyr 
som krever at + og - vendes inne i 
bryteren.

Kontakt -
Art.nr. 20353
Skjøtekontakt for vinsj, leveres i 
sett med 2 stk. kontakter med lokk.

Kan benyttes på ledninger opp til 
25 mm2 – 125 Amp.

Vinsjkrok
Art.nr. 20345
Passer til alle vinsjer i TS XT serien 
samt andre vinsjer på markedet i 
samme kategori.

Demper for vinsjvaier - 
Art.nr. 10034
Vaierdemperen er produsert for å 
beskytte vaieren for
unødig belastning ved innkjøring, 
den hindrer at du kjører kroken inn 
mellom rullene som kan skade både 
ruller og vaier.

Rullestyring for vaier -
 Art.nr. 10044
Rullestyring for vinsjvaier, denne 
er standard og lik på alle modeller, 
både PRO og FX serien.

Glidefront -
Art.nr.  20347
Den ordinære rullestyringen må 
byttes ut med glidefront for tau, 
når vinsj konverteres fra vaier til 
tau.

Syntetisk tau – 
Art.nr. 10087
Om ønskelig kan vinsjvaieren 
erstattes med Syntetisk tau, dette 
er et godt alternativ og er mer 
behagelig å håndtere da det ikke 
fliser seg opp, noe som kan skje 
med vaier. Rullestyringen må 
byttes ut med glidefront (Art.nr.) 
20347 om man ønsker å benytte 
tau.
Lengde: 26 m Tykkelse: 9,5 mm

Vinsjvaier -
Art.nr. 20346
Lengde: 28 m Tykkelse: 9,5 mm 
Kan benyttes på ledninger opp til 
25 mm2 – 125 Amp.

Kasteblokk 8 tonn - 
Art.nr. 10041
Kasteblokk gjør at du kan
doble trekkraften og er et godt 
hjelpemiddel hvis man benytter det 
i kombinasjon med eks. tre eller 
annet som egner seg som feste.

Overtrekk for vinsj - 
Art.nr. 20348
Vinsjovertrekk, beskytter 
vinsjen for snø og is på 
vinteren og gjørme og 
støv på sommeren.

Tilleggsutstyr for vinsj - TS XT

Vinsjutstyr

Foto og design: Jens Petter Larsen
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Salgsbetingelser
Frakt og betalingskostnader som oppkravsgebyr kommer i tillegg. Før du legger inn en ordre hos oss ønsker vi at du 
som kunde skal gjøre deg kjent med våre salgsbetingelser som er tilgjengelig på vår nettside, eller sendes på mail ved 
forespørsel. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for 
handelen.
Trysil Snow System AS kan uten forvarsel endre prisene på produktene våre, dette kan skyldes endringer i valutakurser 
eller nye priser fra produsentene.
Hvis du mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes at du har restordre 
liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig.

Betaling
Dette kan gjøres på tre måter, handler du gjennom vår nettbutikk: www.snowsystem.no kan du betale med kort, eller 
få tilsendt faktura fra Klarna. For deg som privatkunde kan vi også sende varene i postoppkrav.

Finansiering
Vi tilbyr leasing-finansiering i samarbeid med SG-finans, eller DNB finans for de som ønsker det.

Faktura og kreditt for forhandlere og offentlige institusjoner
Firmaer som er våre forhandlere, samt offentlige institusjoner kan søke om kreditt hos Trysil Snow System AS. Kreditt 
må være innvilget før bestilling. Er det lagt inn en ordre uten å søke om kreditt, blir denne sendt i oppkrav og ikke 
omgjort i etterkant.
Vi gjør oppmerksom på at firma må være registrert i vår kundedatabase for kredittvurdering. Ved å søke om kreditt 
foretar vi en kredittsjekk av selskapet.

Transport og utlevering
Vi benytter Posten og Schenker på småpakker, alt avhengig av hvor i landet vi skal sende. På større kolli benytter vi 
Schenker eller UPS, dette forutsetter at varen er betalt på forhånd eller kreditt er innvilget.
Du kan selv velge egen transportør eller hente varene selv på avtalt sted.

Reklamasjon
Dersom du skulle være uheldig å motta en vare som ikke fungerer som den skal, er vårt mål å behandle din retur så 
raskt som mulig. Det er viktig at du kontakter oss før du returnerer varen, slik at vi i fellesskap kan finne ut hva som har 
forårsaket feilen og således får avklart forholdet og sendt deg ny vare, eller rette feilen.
Ved reklamasjon på deler og rekvisita sendes delene i retur til oss med kopi av faktura og en beskrivelse av hva som er 
begrunnelsen for reklamasjonen.
Ved reklamasjon på maskiner og utstyr skal det sendes mail til oss med en beskrivelse, slik at vi får opprettet sak, og 
snarest mulig forsøkt løst problemet. Skader som skyldes feil montering eller bruk erstattes ikke. Varer som er sendt 
med post eller med annen befrakter og som er skadet ved ankomst, må straks meldes fra til befrakter og merkes på 
fraktbrevet før signering.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 
Trysil Snow System har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og 
omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil 
bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Vi ønsker deg som kunde velkommen til en hyggelig handel. 

Med vennlig hilsen Trysil Snow System AS.

Salgsbetingelser Notater



Returadresse: Trysil Snow System AS, 2420 Trysil

Trysil Snow System AS
Orgnr: 912 870 685
Tlf: 62 45 70 30
E-post: post@snowsystem.no

Thomas Bronken 
Mellomgårdsveien 2
2428 Søre Osen


