Unleash the Potential

HEVOSTEN KILPAKÄRRYT

STAR MASTER ja PRO STAR MASTER
Voimakkaasti nostattavat jenkkikärryt
Star Master on voimakkaasti nostattava, ns. jenkkikärry jossa hevosen nostatus ja kärryn työntövoima ovat varmasti riittävät. Tukeva runko,
runsaat säätömahdollisuudet ja tilava rakenne tekevät tästä kärrystä sopivan kaikenkokoisille ja -tyylisille ravureille. Apuaisat ja kurasuojat
kuuluvat vakiovarusteisiin, samoin kuin pikasäätö rampeille ja istuimen etäisyydelle.
Perusmallin säädettävä penkin kulma tekevät ajoasennon valinnan helpoksi jokaiselle kuljettajalle ja tarjoaa samalla turvallisemman,
korkeamman ajoasennon.
Pro Star Master on Star Masterin kevyempi sisarmalli jossa istuimen kulma on kiinteä. Tämän avulla kärryn painoon on saatu huomattava
säästö tinkimättä kärryn tukevuudesta tai vakaudesta.
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HEVOSTEN KILPAKÄRRYT
RACE MASTER ja
SAFE RACE MASTER
Nostattava kilpa- ja turvakärry
Race Master on moderni, tilava ja nostattava kilpakärry. Se on
mitoitukseltaan ns. perinteinen eli runko on tilavin mahdollinen.
Pyörien korkeudelle on 3 valintaa ja aisan pituus on 200cm jolloin
kaikenkokoiset hevoset sopivat hyvin juoksemaan ja volttilähtöihin
on varmasti tilaa. Kärryssä on 4-lovinen bullet- pikalukko sekä
istuimen ja jalkaramppien pikasäätö. Vetolapuille ja korvapalloille on
omat kiinnityspaikkansa ja sekä apuisat että kurasuojat ovat kärryssä
vakiovarusteita. Safe Race on nostattavan Race Master kilpakärryn
kiinteällä turvakaarella varustettu sisarmalli.

STEEL TRIPLE MASTER ja
SAFE TRIPLE MASTER
Perinteiset kilpakärryt myös turvakärryinä
Teräsaisainen Steel Triple Master on perinteinen, tilava ja edullinen
kilpakärry jossa on kuitenkin kaikki mitä tarvitaan. Kärryssä on pikalukot, 3 korotusta, apuaisat sekä pikasäädöt jalkarampeille ja istuimelle. Aisan pituus 200cm ja rungon korkeus 75-80-85
Safe Triple Master on Steel Triple Master- kilpakärryn kiinteällä turvakaarella varustettu sisarmalli.
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HEVOSTEN VALMENNUSKÄRRYT

POWER MASTER
Hydraulinen vastuskärry
Power Master on markkinoiden mukavin ja luotettavin vastuskärry. Power Master kärryssä on pyörien erillisjousitus sekä istuimen jousitus joka takaa pehmeän kyydin kuljettajalle pitkillä ja toistuvilla lenkeillä. Isot hydraulimoottorit, suuri öljytilavuus, hyvä jäähdytys, helppo paineen
säätö ja ON/OFF jalkakytkin tekevät vastusharjoittelun helpoksi. Kärryn hydrauliikka on suunniteltu siten että paineen ollessa kytkettynä kärryä voidaan työntää turvallisesti myös taaksepäin. Vaihdettavat aisat, metalliset rullat vetoköydelle sekä hyvin peittävät kurapressut takaavat
huolettomuutta vuosien varrelle. Kantatuelliset jalkarampit nopeaan ajoon, verkkolattia jaloille sekä takaa auki oleva rakenne tekee kärryn helpoksi nousta kyytiin ja mukavaksi ajaa.
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STEEL MASTER
Kevyt hiittikärry
Steel Master on kevyt harjoituskärry jota on helppo kuljettaa myös kuljetuskopin koukuissa.
Steel Master -kärryssä on jousitettu istuin, jonka korkeutta, etäisyyttä ja jousen jäykkyyttä voidaan säätää. Kantatuellisten jalkaramppien
etäisyyttä voidaan säätää ja lisäksi ohjastalle on jalkojen lepuutuspienat. Lokasuojat ja kurapressu pitävät kuljettajan suojassa kuraantumiselta. Kärryssä on irrotettavat ja vaihdettavat aisat. Valjastusta varten on pikalukot, mutta myös perinteistä valjastusta voidaan käyttää.

SOFT MASTER
Jousitettu valmennuskärry
Soft Master on valmennuskärry jossa ajomukavuus ja lukuisat säätömahdollisuudet yhdistyvät tukevaan rakenteeseen ja hevosen kuormituksen optimointiin.
Kärryssä on erillisjousitetut renkaat, ja istuimen alla lisäjousitus poistamaan viimeinenkin tärinä; kärry onkin erityisen mukava myös selkävaivoista kärsiville. Kärryihin on helppo nousta takaa avoimen rakenteen ansiosta. Pitkiä lenkkejä varten ohjastajan jalkojen alla on verkkolattia, jonka avulla ajoasento on erittäin rento ja mukava. Kantatuellisten jalkaramppien ja istuimen etäisyys sekä istuimen korkeus ja
jousituksen jäykkyys voidaan kaikki säätää mieleiseksi.

ROAD MASTER
Perinteinen koppakärry
Road Master on perinteinen harjoituskärry, jossa ohjastajalla ja apuohjastajalla on mukava istua leveällä pehmustetulla istuimella.
Jousitetussa istuimessa on irrotettava pehmustettu selkänoja.
Korin pohja on metalliverkkoa, joka on kevyt, tukeva ja kestävä myös seisoa. Istuimen jousituksen jäykkyyttä ja korkeutta voidaan säätää, jolloin ajoasento saadaan sopivaksi ja kärryn korkeutta voidaan säätää pyörien korotuksella. Ohjastajan suojana ovat pyörien kurasuojat ja
pressu, joka suojaa ohjastajaa lentävältä kuralta ja hiekalta. Kärryssä on vaihdettavat aisat ja valjastusta varten pikalukot mutta myös perinteistä valjastusta voidaan käyttää.

MS
TRAINING

5

PONIEN KILPAKÄRRYT
PONY STAR MASTER
Voimakkaasti nostattava kilpakärry
Star Master on ponin jenkkikärry, jossa on istuimen korkeuden, kaltevuuden ja etäisyyden säätö. Istuin saadaan aina optimaaliseen asentoon
ponin koon ja ohjastajan mieltymysten mukaan. Jalkarampeissa on myös pikasäätö. Ponin kilpakärryissä on vakiona potkupuomi, joka on suunniteltu antamaan turvaa ohjastajalle, eikä ponille aiheudu vahinkoa sen potkiessa. Renkaat 24" , A- ja B-ponin koko valittavissa.

PONY RACE MASTER
Nostattava kilpakärry
Pony Race Master on nykyaikainen nostattava ponin kilpakärry, joka on suunniteltu tilavaksi ohjastajalle ja sopivaksi kaikenkokoisille poneille.
Bullet-tyyppinen pikalukkovaljastus, 2 korotusta renkaille, pikasäädettävät jalkarapit ja istuin. Säädettävä potkurauta on kärryssä vakiona ja lisävarusteena on mahdollista saada apuaisat. Renkaat 24", A- ja B-ponin koko valittavissa.

MINI MASTER
Perinteinen kilpakärry
Mini Master on ponin perinteinen kilpakärry. Kärryssä on säädettävä istuimen ja jalkaramppien etäisyys. Potkupuomin etäisyys on säädettävissä ponin koon mukaan sopivaksi. Kärryt ovat kevyet käsitellä ja tukevat ajaa. Kärryissä on renkaille korotukset, joilla saadaan kärryt oikealle korkeudelle ponin koosta riippumatta.
Pikalukkovaljastus on vakiona, mutta perinteistä valjastusta voidaan myös käyttää. Renkaat 24", A- ja B-ponin koko valittavissa.
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PONY MASTER
Edullinen koppakärry
Pony Master on suosittu ja edullinen ponin koppakärry. Kärryssä on pehmustettu istuin ja selkänoja. Jaloille kärryssä on tukeva, teräsverkosta
tehty koppa, jossa jalat pysyvät suojassa ja kuivina pressun ansiosta.
Kärry on tukeva ja turvallinen myös perheen pienimmille ohjastajille. Istuimen leveys on 80 cm, joten kyytiin mahtuu myös sisaruksia tai vanhempia. Kärryn aisat ovat jatkettavat ja siinä on korotukset renkaille, joten se sopii niin A- kuin B-kokoisille poneille. Valjastusta varten aisoissa
on pikalukot mutta myös perinteistä valjastusta voidaan käyttää.

MINI ROAD MASTER
Jousitettu koppakärry
Mini Road Master kärryssä on pehmustettu 80 cm leveä istuin sekä pehmustettu irrotettava selkänoja. Istuinosa on jousitettu ja takaa mukavan kyydin pidemmilläkin lenkeillä. Korin korkeutta ja jousituksen jäykkyyttä voidaan säätää.
Kori on valmistettu tukevasta teräsverkosta ja korin pressu sekä lokasuojat suojaavat ohjastajia kuralta ja hiekalta. Kärryn aisat ovat jatkettavat
ja renkaille on korotukset, joten sitä voidaan käyttää niin A- kuin B-kokoisille poneille. Valjastusta varten aisoissa on pikalukot mutta myös perinteistä valjastusta voidaan käyttää.

MINI STEEL MASTER
Jousitettu valmennuskärry
Mini Steel Master on treeni- ja valmennuskärry poneille. Kärry on kevyempi kuin koppakärry ja tarkoitettu vauhdikkaampaan ajoon.
Istuimen ja jalkaramppien etäisyys on säädettävissä samoin kuin istuimen jousituksen jäykkyys. Lokasuojat ja kurapressu suojaavat ohjastajaa
kuralta ja hiekalta. Aisat ovat jatkettavat ja kärryssä on korotukset renkaille, joten se sopii niin A- kuin B- kokoisille poneille. Valjastusta varten
aisoissa on pikalukot mutta myös perinteistä valjastusta voidaan käyttää.

MS
TRAINING

7

Masteride Oy
Poutuntie 203, 62100 Lapua
Puh. +358 (0)50 - 533 3387
myynti@mastersulky.fi
www.mastersulky.fi

2016

