
ATV/UTV TELASARJAT
GO FURTHER



Pyörin varustetut mönkijät uppoavat helposti syvään lumeen, 
suohon, hiekkaiseen tai mutaiseen maastoon. Vaihto CAMOPLAST-
TELASARJAAN parantaa kelluvuutta ja pitoa ja vie sinut sinne, minne 
pyörillä et yksinkertaisesti pääse.

Huvi, työ, retkeily...
ympäri vuoden
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HOIDA HOMMASI...  JOKA PÄIVÄ
•	Maanviljely
•	Maastotyöt:	vesijohto,	maastotutkimus,	öljykentät,	sähkö-	ja 
 tietoliikenneverkot
•	Laskettelurinteet

Nautitko ulkoilusta? Siirry metsästys- tai kalapaikallesi lumen syvyydestä tai mudan pehmeydestä 
välittämättä. Mönkijäsi koko kantavuus ja hinauskyky säilyvät, joten voit edelleen kuljettaa samankokoisia 
varustekuormia. 

Raskaiden kuormien kuljetus? Yli puolen metrin tai paksumpi lumi ei enää ole este. Pulttaa moottorisahan 
teline, kiinnitä reki koukkuun, kuormaa tarvikkeet, lastaa matkatavarat ja ala vetää. 

Työpaikka kaukana tiestä? Maanviljelijät, metsätilalliset ja verkkoyhtiöt: teloilla varustettu mönkijä vie läpi 
lumen, hiekan, mudan, soiden ja melkein minkä tahansa. 

Maastossa vaan on niin mukavaa? Jos haluat maastoon ympäri vuoden, asenna Camoplast-telasarja 
mönkijääsi ja olet valmis niin reitille kuin koskemattomaan maastoon olosuhteista riippumatta.
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MYYTTI

Telasarjat on suunniteltu vain suurimoottorisiin (alkaen 500 cm3) mönkijöihin. 
Tämä ei pidä paikkaansa Camoplast-telasarjoissa.

FAKTAT

•	Vain	Camoplast-telasarjat	sopivat	uusiin	ja	vanhempiin	mönkijöihin	vähintään		
 300 cm3:n moottorilla.

•	Kaikki	Camoplast-telasarjat	maksimoivat	käytettävissä	olevan	tehon	ja	väännön.

•	Camoplast-telasarjalla	varustettuna	pienemmät	ja	kevyemmät	mönkijät	pysyvät		
 erinomaisesti syvän lumen tai märän, upottavan mudan pinnalla.

•	Muutostyö	on	helppo	mallikohtaisten	asennussarjojemme	avulla.

•	Camoplastin	avoin	rakenne	helpottaa	kiinnitystä	mönkijään	—	ja	pyörien	vaihto		
 takaisin milloin vain tapahtuu tunnissa.

Meidän telamme sopivat
koneeseesi... isoon tai pieneen
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Camoplast--telasarja toimii mönkijäsi osana, ei sitä vastaan, olkoon koneesi iso tai pieni. 
Saat parhaan liikkuvuuden lumessa, syvässä mudassa, hiekassa ja muissa vaikeissa ja 
pehmeissä maastoissa. 
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Koska yli 90% uusista moottorikelkoista kulkee Camoplast-teloilla, meillä on paras osaaminen 
suorituskykyisten ja luotettavien mönkijätelastojen valmistamisessa.

Vain Camoplastin koeteltu, mekaanisesti tehokas sisäinen vaihde saa telajärjestelmästä parhaan 
suorituskyvyn mönkijäsi moottorin koosta riippumatta. Koet edut heti liikkeelle lähdettyäsi:

VAIN CAMOPLAST-TELAT VIEVÄT PERILLE    

Paras mahdollinen kelluvuus
Paras mahdollinen pito
Helppo ohjattavuus

Tehokas ja luotettava 
suorituskyky
Pyöriä turvallisempi

Meidän telamme sopivat
koneeseesi... isoon tai pieneen



400 kg:n mönkijän (kuljettajan kanssa)
keskimääräinen paine maahan

pehmeällä alustalla on:

TELOILLA: 3,79 kPa
PYÖRILLÄ:	13,79	kPa

Suorituskyky on  
yksityiskohdissa
Ajaminen Camoplast-telasarjalla varustetulla mönkijälläsi vastaa pyörillä ajamista, 
muutamalla selvällä edulla.

Pito
Kelluvuus

800 kg:n mönkijän (kuljettajan ja matkustajan kanssa)
keskimääräinen paine maahan

pehmeällä alustalla on:

TELOILLA: 6,82 kPa
PYÖRILLÄ:	26,89	kPa

PAREMPI: Maavara
Liikkuvuus
Vakaus
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VETOPYÖRÄT
Kun kilpailijamme suosittelevat kytkinsarjan vaihtamista ennen heidän järjestelmänsä  
asentamista, Camoplast-vetopyörät on suunniteltu juuri sinun ajoneuvollesi ja sen 
moottorille. 

Suosituskykysi	säilyy	optimaalisena:

•	Säilyttää	moottorin	täyden	tehon,	jotta	se	pyörittää	teloja	kaikissa	tilanteissa
•	Vetopyörät	säädetään	kytkimen	ja	moottorin	ylikuormituksen	estämiseksi
•	Välityssuhde	on	sovitettu	mallikohtaisesti	suorituskyvyn	maksimoimiseksi
•	Saatavana	suosituimpina	kokoina:	15	-	18	hammasta	(313	mm	-	375	mm)

TELARUNGOT
Camoplast-telarunkojen suunnittelussa ajomukavuus ja vähäinen tärinä ovat olleet 
tärkeitä lähtökohtia.

•	Etu-	ja	takatelarungot	keinuvat	yhdessä
•	Vankka	ja	kestävä,	kevyt	rakenne
•	Rakenne	puhdistuu	helposti	lumesta,	mudasta	ja	kasvillisuudesta

ASENNUSSARJAT
•	Järjestelmä	on	vaihtokelpoinen	eri	mallien	ja	merkkien	välillä
•	Suunniteltu	estämään	ajoneuvon	vaurioituminen
•	Helppo	asennus	mallikohtaisilla	osilla

TELAT
•	Suunniteltu	nimenomaan	mönkijäkäyttöön
•	Tarkoituksenmukaiset	kumiseokset	maksimoivat	suorituskyvyn	ja	kestävyyden
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HUIPPUSUORITUSKYKY	ON 
YKSITYISKOHDISSA
Camoplastin huippusuorituskyky on tulos telajärjestelmän hammaspyörien ja 
asennussarjojen sovittamisesta mönkijäsi moottorin kokoon ja tehoon parhaan 
pidon saavuttamiseksi, ilman kantavuuden ja vetokyvyn menetystä.
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KIERTYMISENESTOJÄRJESTELMÄT JA KANNATTIMET

Camoplastilla on markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa takajousen 
kiertymisenesto sallii telan takaosan kiertymisen ylöspäin vaikealla pinnalla 
kiivettäessä. 

Lisäksi kiertymisenestojärjestelmämme joustotanko on suunniteltu 
ottamaan vastaan kaikki iskut töyssyistä ajoneuvosi vaurioitumisen 
estämiseksi.

Camoplastin muutossarjoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi vaikemmissakin olosuhteissa. 

Timantteja karheikossa



Camoplast-telasarjat	ovat	käyttäjäystävällisiä.	Ne	ovat	asennettavissa	helposti,	
vain yhdessä tunnissa. Camoplast-telasarjaa irrotettaessa ja varastoitaessa on 
noudatettava muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan 
uudelleenasennus ilman lisätyötä.

Mallikohtaiseen	asennussarjaan	on	saatavana	varaosia	vähintään	10	vuoden	
ajan. Lisäksi voit asentaa Camoplast-tela sarjasi erimerkkiseen tai -malliseen 
ajoneuvoon ostamalla vain tarvittavat osat asennussarjan sovittamiseksi 
siihen. Vielä yksi Camoplast-etu lisää! 

Saat todelliset ympärivuotiset valmiudet uhraamatta talviajan suorituskykyä. 
Ja lumien sulettua voit halutessasi vaihtaa pyörät takaisin tunnissa tai 
nopeammin.

NOPEA	VAIHTO	TUNNISSA
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Telat vaimentavat töyssyt, ei ohjaustanko
Vähäisempi tärinä merkitsee parempaa mukavuutta
Vähentää kuljettajan rasitusta merkittävästi
Helppo	ohjaus	—	ihanteellinen	pitkillä	ja	keskipitkillä	matkoilla	sekä	paljon 
kääntymistä vaativissa tehtävissä
Kaareva telan muoto keventää ohjausta
Merkittävä roiskeiden vähennys verrattuna kaikkiin muihin teloihin

Suunnittelemalla telastomme toimimaan mahdollisimman paljon renkaiden kaltaisesti Camoplast 
tarjoaa huomattavasti paremman suorituskyvyn ja edut kuin kukaan kilpailijoistamme.

Paras ja kevein ympärivuotinen ratkaisu, joka ei huononna syvän lumen 
suorituskykyä.

Camoplast ympärivuotinen 

MÖNKIJÄTELAJÄRJESTELMÄ:

Edistynyt	etutelan Flextrack-teknologia
tarjoaa monia etuja
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KesKIö
•	Ulommat	tiivisteet	parantavat	laakerien	kestävyyttä
•	Ruostumaton	teräsvaippa	vähentää	huollontarvetta

sIsäINeN VAIhde
•	Ainutlaatuinen	ratkaisu	ympärivuotiseen	käyttöön 
•	Vähentää	kitkaa
•	Maksimoi	tehonsiirron	kaikissa	olosuhteissa
•	Minimoi	kuraroiskeet	ja	kerääntymisen

318	mm

2	377	mm
292	mm

KAKsoIsVAKAIN
•	Painepisteessa 
•	Vaimentaa	iskuja
•	Tasaisempi	ajo

Camoplast-pyörissä on korkealaatuiset tiivistetyt laakerit ympärivuotiseen käyttöön.

Pyörän rakenne

Ulkokehä elastomeeriä
   Jäätymätön
   Parannettu kestävyys

Leveyttä lisätty 20 mm:iin
   Parempi painonjakautuma telalle
   Parannettu luotettavuus

2	507	mm

30	mm

25	mm
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Vakain ja tasaisin ajokokemus kaikissa olosuhteissa
Telarungot keinuvat yhdessä, tehden käytöstä turvallista ja vakaata
Kaksoisvakaimet kaikissa painepisteissä vaimentavat iskuja
Leveät pyörät ja erikoiskuvioitu tela minimoivat värinän
Puhkeamattomat renkaat (Camoplastin kehittämät) parantavat luotettavuutta ja parantavat 
ajomukavuutta vaimentamalla iskuja
Jokaisessa pyörässä on kaksi tiivistettyä laakeria
Vahvistettu runko vastaa kaikkien mönkijöiden äärimmäisiä vaatimuksia

Erityisesti	UTV:ihin	suunnitellun	sarjan	telat	ovat	pitemmät	ja	leveämmät 
kuin mönkijöihin tarkoitetut, suuremman painon kantamiseksi. Mallikohtaisilla 
asennussarjoilla muutostyö on helppo, ja moottorikohtaisesti suunnitellut 
välityssuhteet antavat parhaan suorituskyvyn syvässä lumessa, suossa ja 
mudassa. 

Tarkasti  suunniteltu,
vankka rakenne

Merkittäviä etuja
useimpiin UTV-malleihin

343	mm

25	mm
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KesKIö
•	Ulommat	tiivisteet	parantavat	laakerien	kestävyyttä
•	Ruostumaton	teräsvaippa	vähentää	huollontarvetta

sIsäINeN VAIhde
•	Ainutlaatuinen	ratkaisu	ympärivuotiseen	käyttöön 
•	Vähentää	kitkaa
•	Maksimoi	tehonsiirron	kaikissa	olosuhteissa
•	Minimoi	kuraroiskeet	ja	kerääntymisen

2	964	mm

2	507	mm 318	mm

KAKsoIsVAKAIMeT
•	Painepisteessa 
•	Vaimentaa	iskuja
•	Tasaisempi	ajo
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Alusta CAMoPLAsT ATV T4s CAMoPLAsT UTV T4s

Paino	 30	kg	 Etu:	43	kg    Taka:	51	kg

Offset	(etu	&	taka)		 Etu:	611	mm				Taka:	662	mm		 Etu:	673	mm				Taka: 889 mm
	 Yhteensä:	1	298	mm	 Kokonais:	1	562	mm

Offset	(rinnanistuttava)	 153	mm	 178	mm

Pituus	 Etu:	1	015	mm				Taka:	1	081	mm		 Etu:	1	081	mm				Taka:	1	321	mm

Korkeus	 560	mm	 635	mm

Asennusosien	paino	 Noin	2,75	kg	 Noin	2,75	kg

Kumitela

Leveys	 Etu:	292	mm				Taka:	318	mm	 Etu:	318	mm				Taka: 343 mm

Pituus	 Etu:	2	377	mm				Taka:	2	507	mm	 Etu:	2	507	mm				Taka:	2	964	mm

Kuvion	syvyys	 Etu:	25	mm				Taka: 30 mm	 Etu:	25	mm				Taka: 25 mm

Suorituskyky

Pinta-ala	 1,30	m2	 1,59	m2

Maavara	(keskimäärin)	 Lisäys	76	mm	 Lisäys	127	mm

Säilytetty	nopeus	(keskimäärin)	 65%	 65%

Tekniset tiedot

Vaihteen tyyppi Sisäinen vaihde Sisäinen vaihde

Kumitela	 Etu:	Flex				Taka: Suora	 Etu:	Suora				Taka: Suora

Runko	 Rakenneteräs	 Rakenneteräs

Hammaspyörä	 15	-	18	hammasta	 15	-	18	hammasta

Pyörät	 133	&	201	mm	suljetut	ja	tiivistetyt	 132	mm	tiivistetyllä	kaksoislaakerilla	
 pyörät elastomeeriulkokehällä pyörät (leveys:  50 mm)

  255 mm tiivistetyllä kaksoislaakerilla, puhkeamaton

Kiertymisenesto Uudelleensuunn. kiertymisenesto rakenneterästä Uudelleensuunn. kiertymisenesto rakenneterästä
 Jousi ja progressiivinen vaimennin Jousi ja progressiivinen vaimennin

Keskiö ja laakeri Monipulttinen keskiö valuterästä Monipulttinen keskiö valuterästä
 4-pulttinen kehä 4- ja 5-pulttinen kehä

Ohjain Uudelleensuunniteltu valettu UHMW Pursotettu UHMW

Tandem ja tuenta Yksinkertainen tandem edessä nivelpisteessä Kaksoistandem jokaisessa nivelpisteessä

Huolto

Asennusaika	 Noin	1,5	h	 Noin	1,5	h

Seuraavat	 Alle	1	h	 Alle	1	h

Huomaa: Tiedot voivat vaihdella ajoneuvon ja mallin mukaan.
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Camoplastin teknisen osaamisen ja palvelun maine on maailman huippua. 
Missä tahansa maailman kolkassa oletkin, lähellä on aina Camoplast-asiantuntija 
valmiina vastaamaan kysymyksiisi ja tarpeisiisi ja auttamaan sinua nauttimaan 
ajokokemuksestasi.

Camoplastin osaaminen on käytettävissäsi suorien tukipalveluiden tai minkä tahansa edustajamme kautta 
ympäri maailman.
 
Jos sinulla on tekninen tai asiakaspalvleua koskeva kysymys, ota yhteyttä maahantuojaan:
duell Bike-Center oy,	puh.	06-322	7500.	

tai sähköpostilla: info@duell.fi atvtracksystems@camoplast.com

PARAS	HUOLTOPALVELU

Camoplast-telajärjestelmille
annetaan yhden vuoden takuu.

Parhaista materiaaleista valmistettuja, huolella uusimpia teknologioita käyttäen 
tiukkojen toleranssien mukaan koottuja Camoplast-telajärjestelmiä pidetään maailman 
parhaina. Siksi annamme alan parhaan takuun.

MYÖS	TAKUUMME	ON	HUIPPULUOKKAA



JOHTAVAA OSAAMISTA
MAAILMANLAAJUISESTI

Camoplast on maailman johtava kumitelojen ja alustajärjestelmien valmistaja. Edistyksellinen insinööritai-
tomme, modernit tuotantolaitoksemme ja alan suurin tuotekehitystiimimme ovat tehneet meistä alkuperäis-
valmistajien (OEM) ensisijaisen valinnan kautta maailman. 

Camoplast-telajärjestelmät tarjoavat alan johtavaa suorituskykyä, luotettavuutta ja takuun verkkoyhtiöille, 
metsästäjille, kalastajille, virkistyskäyttöön maastossa ja maanviljelijöille.  

Lisätietoja ja videoita osoitteesta www.camoplast.com
Maahantuoja: Oy Duell Bike-Center Ab  •  www.duell.fi/kauppiaat
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