
Läktarvagnar	 med	 stolar	 med	 fällbar	 sits	 innebär	 en	 förbättring	 av	 publikkomforten	 vid	 alla	 evenemang	 
jämfört	 med	 den	 vanligare	 Läktarvagnen	 med	 sittbänkar.	 Trots	 en	 minskad	 sittkapacitet,	 har	 lansering-
en	 av	 den	 Nya	 Läktarvagnen	 väckt	 ett	 stort	 intresse.

Läktarvagnen	 klassificeras	 som	 ett	 s.k.	 ef-
terfordon	 och	 är	 därmed	 undantagen	 från	 
registrering,	 besiktning	 och	 vägtrafikskatt.	 
Den	 bogseras	 i	 max.	 30	 km/tim.	 En	 film,	 
som	 visar	 hur	 Läktarvagnen	 fungerar	 finns	 
nu	 inlagd	 på	 YouTube:	 
http://www.youtube.com/watch?v=Bh4Q5BjQ4Yw
Ut-	 och	 infällning	 sköts	 av	 ett	 inbyggt	 elek-
triskt-	 /hydrauliskt	 system.	 Den	 kan	 ställas	 
upp	 på	 ojämna	 ytor	 och	 skadar	 inte	 under-
laget	 som	 t.ex.	 känsliga	 gräsmattor.

Hela	 hanteringen	 -	 bogsering	 samt	 ut-	 och	 
infällning	 -	 sköts	 av	 en	 person.	 Fällningen	 
tar	 15	 minuter	 och	 regleras	 med	 en	 hand-
manövrerad	 knappdosa.	 Skyddsräckena	 
behöver	 inte	 monteras	 av.	 Inga	 verktyg	 eller	 bultar	 behövs,	 inga	 delar	 att	 surra	 fast	 -	 eller	 att	 glömma	 att	 surra	 
fast.	 Läktarvagnen	 finns	 i	 storlekar	 från	 93	 till	 412	 sittplatser.	 Nu	 även	 med	 plaststolar	 med	 fällbar	 sits.	 Flera	 Läk-
tarvagnar	 kan	 ställas	 samman	 till	 en	 enda	 lång	 enhet/läktare.	 Den	 kan	 vara	 ett	 komplement	 till	 andra	 läktare.	 Bog-
seras	 med	 vanligast	 förekommande	 dragbilar/traktorer	 med	 ring-	 eller	 kulkoppling.	 Elektriskt	 bromspaket	 ingår.	 
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Ny	 Läktarvagn	 med	 uppgraderad	 komfort.	 

Ny	 Läktarvagn	 till	 Sollefteå.
Sollefteå	 kommun	 mottog	 i	 februari	 leverans	 av	 en	 ny	 Läktarvagn	 av	 
modell	 TSP10-260	 från	 Sparta	 System.	 Läktarvagnen	 har	 260	 st	 
sittplatser	 på	 bänkar,	 elektrisk-hydraulisk	 ut-	 och	 infällning	 som	 styrs	 
från	 en	 knappdosa,	 samt	 automatiskt	 utfällda	 skyddsräcken.	 Hela	 
utfällnings-	 resp.	 infällningsoperationen	 tar15	 minuter	 och	 kan	 utföras	 
av	 en	 person.

Läktarvagnen	 kommer	 att	 användas	 till	 olika	 evenemang	 ute	 i	 kom-
munen.	 Inte	 minst	 skidtävlingar	 på	 Hallstaberget,	 alltså	 även	 på	 vin-
tern.	 I	 sommar	 blir	 det	 agility	 SM	 samt	 turistbyråns	 olika	 evenemang.	 
Den	 skall	 även	 kunna	 hyras	 till	 en	 billig	 penning	 av	 kommunens	 före-
ningar.	 På	 detta	 sätt	 ger	 man	 publiken	 bättre	 siktmöjligheter	 samt	 
slipper	 ställa	 upp	 med	 en	 stor	 personalinsats	 för	 läktarbygget.	 
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