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HS-X Sled er ditt opptimale hjelpemiddel ved alle 
typer transport i naturen. Den kan trekkes av vinsj, 
ATV, snøscooter, bil eller ganske enkelt av deg selv. 
Lav vekt gjør den lett å bruke, samtidig som meget 
solid konstruksjon og sterkt materiale gjør at den 
tåler langvarig og hardhent bruk. 
Med fire modeller i fire forskellige farger dekker våre 
pulker et stort behov for transport i terrenget. 

• Enkel og driftsikker 
• Laget av sterk og slagfast meteriale 
• Kommer alltid fram 
• Slurer ikke på glatt underlag  
• Synker ikke ned i myra 
• Fungerer på snø og is 
• Vedlikeholdsfri og enkel renhold 
• Lett å transportere
• Sikkrerbra hygiene under frakt 
• Setter ikke spor i naturen

IKKE BARE TIL JAKT



HS-X Sleds farger representerer hvilke bruksområ-
der den er påtenkt. Grønn for skogbruk og jakt. for 
Sort og rød for ekstrem og safaribruk. Pulkene kan 
legges sammen der den ene blir som et lokk. Bagasjen 
er da optimal beskyttert mot fuktighet, uvær og ytre 
påkjenninger. 

Dragstangsystemet for skogs-
pulken har alternative koblin-
ger for 50 mm tilhengerkule 
på ATV eller bil, samte snø-
scooterkobling med rykkav-
fjæring i begge retninger

HS-X Sled HD rød  og sort er glimrene til vedkjøring og annet  
robust arbeid. Vekt 20 kg.

Også i landbruket er vår pulk 
«et must», som ved kalving i 
terrenget. Grønn X-Sled vekt 
17 kg

X-Sled RT understell i bruk 
ved veitransport. 

X-Sled med adapter og dragstang for vinsj og ATV

Med sine tre innstøpte sty-
remeier under, ligger X-Sled 
stabilt i terrenget. 



HSX-metoden
Allerede i 2006 så Halvor Sannes 
nødvendig-heten av en kombinasjon 
mellom vinsj og pulk for å forenkle 
arbeidet med terrengtransport uten 
motorisert ferdsel. 

+ = METODEN

Elgtrekking med HSX-metoden i norsk 
skogs-terreng. Peter Wærnes (på bildet) 
var den første elgjegeren som testet ut 
metoden i fullskala med prototypen av 
det som senere skulle bli Skogspulken.
Tilbakemeldingene var så gode at det 
straks blei besluttet å videreutvikle 
systemet.

 * LETTERE
 * STERKERE
 * SMARTERE
 
HSX-metoden benyttes i dag for transport 
i uveisomt terreng. Vi begynner der veien 
slutter.

Prinsippet for HSX-metoden er at vinsjen 
festes på pulken slik at den trekker seg 
selv fram.
Trekktauet festes i trær eller jordanker. 
Du kan gå ved siden, foran eller sitte i 
pulken ved framtrekk. Systemet funge-
rer med ubegrenset taulengde.

X-Sled med adapter og dragstang for 
vinsj, ATV og snøscooter. Med vinsjen 
montert som vist på bildet til venstre 
trekker den seg fram i terrenget med 
inntil 1000 kg trekkraft med Portable 
Winch PCW5000. Med PCW3000 (på bil-
det) er trekkraften 700 kg.

Tekniske spesifikasjoner:
Materiale: 8 mm HD polyetylene
Mål: 2335 x 900 mm (h x br)
Vekt: 17 kg uten dragstang

 Mer info på Youtube: søk på HSXmetoden

En god og solid pulk som har 
blitt enda bedre!

https://www.youtube.com/watch?v=Hu8o9O8V9ZU



En lett og meget praktisk pulk for transport 
av alle typer vilt og bagasje. Perfekt for hjort, 
rein, rådyr, dådyr, villsvin og isfiske
Pulken er tett i bunnen og kan derfor plasse-
res med vilt i stasjonsvogn og SUV uten at det 
blir søl i bilen.
Materialet er meget slitesterkt og det glir lett 
på alle typer underlag, både sommer og vin-
ter.
Ved transport i bil kan den trygt plasseres ne-
derst og annen bagasje stables oppi. Dermed 
er både  bil og bagasje beskyttet.

Tekniske spesifikasjoner:
Materiale: 4 mm HD polyetylene
Lengde: 1400 mm
Bredde: 550 mm
Vekt: 4,2 kg

*  Den ideelle multifunksjonspulken 
*  Enkel og driftsikker i bruk
*  Lagd av sterkt og slagfast materiale
*  Tåler lave temperaturer
*  Glimrende for jegere, fiskere og turfolk
*  Praktisk på og til hytta, f. eks. til vedtrans- 
    port og forsyninger
*  Synker ikke ned i myra
*  Fungerer på snø og is uten problemer
*  Vedlikeholdsfri og enkelt renhold
*  Lett å bære og transportere over alt
*  Sikrer bra hygiene under frakt
*  Setter ikke spor i naturen

Kløvviltpulken fungerer glimrende i 
kombinasjon med HeckPack kurv (1200 x 
600 x 125 mm). Da blir transporten lett 
og du unngår lukt og søl i bilen, enten du 
frakter vilt, ved eller annet.
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GrippX og HR-10x3x3 felttau er hjelpemiddel 
for alle som drar med tau. Det øker trekkraf-
ten og reduserer faren for skade i håndfla-
ten. Dette er utstyr som hører hjemme i alle 
jaktsekker.

RunLock og Grippx har et nært vennskap 
og kan kombineres med godt resultat.
Grippx er ditt hjelpemiddel når du skal dra 
i tau.
Dimensjoner fra 8 til 14 mm. Det er belast-
ningtestet til over 500 kg.
Grippx er utviklet av jegere for storviltjakt, 
men den smarte konstruksjonen har et me-
get stort bruksområde for alle som anven-
der tauverk: 

 * Fiskere som trekker teiner
 * Garnhaling
 * Kabeltrekking
 * Skitrekk etter snøscooter
 * Uttrekking av nedlagt storvilt
 * Beskytter hånden mot sår og skader

Outdoor set
Inneholder: 
RL16 3,5 m orange
RL8 5m gul
RL4 7m svart

Pro Hunting
Inneholder: 
RL16 3,5 m orange
1 stk Jaktkoppel

Huntinglease
Inneholder: 
1,8m Justerbar 
koppel

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og priser på RunLock. 
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