
TINGER track
PEŁNA KONTROLA NA LĄDZIE I W WODZIE 



плавает 
даже при загрузке



Tinger - unikalne rosyjskie rozwiązanie, 
połączenie najnowszej technologii i światowego 
doświadczenia. WSZĘDOŁAZ. AMFIBIA. 
ŚNIEGOŁAZ. Tinger został opracowany przez firmę 
Tiger i produkowany jest w „stalowej stolicy 
Rosji” w Czerepowcu. Najwyższą jakość 
gwarantuje zastosowanie komponentów 
najlepszych światowych producentów.

PRAWDZIWY 
WSZĘDOŁAZ



WYGODA I ŁATWA OBSŁUGA

5 W 1
Wszędołaz Tinger - uniwersalny środek transportu. Dzięki 
technicznym właściwościom Tinger może wykonywać wiele 
zadań, pokonując przeszkody na drodze. Z łatwością zamieni 
5 środków transportu.
Ergonomia to jeden z kluczowych i znaczących elementów na 
liście podstawowych cech. Pojazd gąsienicowy Tinger nie 
zajmuje wiele miejsca, jest łatwy w eksploatacji i można go 
modyfikować przy pomocy dodatkowego sprzętu.

AMFIBIA 
do przemieszczania się w wodzie

TRAKTOR 
do przewożenia materiałów budowlanych, 
odśnieżania, prac w ogrodzie i na działce

BŁOTOŁAZ
do przemieszczania się po bagiennych terenach

ŚNIEGOŁAZ
do przemieszczania się po zaśnieżonych trasach 

QUAD
praktyczny na bezdrożach



BEZDROŻA POKONANE

Tinger - to prawdziwy wszędołaz, dla którego nie 
istnieją bezdroża. Pola, pustynie, bagna, rzeki czy 
wąwozy - to żywioły Tingera. Nie musisz szukać 
wyznaczonej trasy, przecież z Tinger możesz 
pokonać każdą drogę bez znaczenia na pogodę.
Z Tinger łatwo osiągniesz swój cel - wybierzesz 
się podróż,  przewieziesz ładunek, aktywnie 
wypoczniesz z rodziną.



WĘDKARSTWO:

SUKCES 
GWARANTOWANY

Co interesuje prawdziwego wędkarza? Sprzęt 
rybacki. Miejsce wędkowania. Przynęty. 
Grubość lodu zimą. I najważniejsze: dobry 
połów. A o czym nie musi myśleć wędkarz? O 
tym jakie przeszkody, brody i wąwozy  musi 
pokonać!
Tinger radzi sobie z każdymi wybojami, gęstymi 
zaroślami, grząskimi bagnami. Teraz wędkarstwo 
o każdej porze roku będzie przyjemnością - 
błoto, śnieg, lód, zaspy to już nie problem. 



POLOWANIE: ZDOBYĆ 
ZDOBYCZE

Tinger docenią również myśliwi, którzy w 
poszukiwaniu zdobyczy docierają do trudnych, 
oddalonych i niedostępnych miejsc. Ze względu na 
specyfikę polowań Tinger sprawdzi się w każdym 
sezonie myśliwym: wiosennym, letnio-jesiennym, 
zimowym i w każdej sytuacji.



POKONUJĄC BAGNA

Z nadejściem wiosny, często w rzekach podnosi się 
poziom wody, co uniemożliwia przemieszczanie się 
po lądzie i zmusza do zmiany wcześniej 
zaplanowanej trasy. Tinger jako uniwersalny 
wszędołaz i amfibia z technologicznymi 
rozwiązaniami idealnie sprawdzi się podczas 
wiosennych kaprysów pogody. Szerokie gąsienice, 
niskie ciśnienie jednostkowe, wciągarka, światła 
przeciwmgielne, diodowe reflektory bez przeszkód 
pokonują grząskie tereny, leśne przestworza, 
bezkresne pola. 

Taflę wody wiosennych kaprysów przy pomocy 
wiodących technicznych rozwiązań pokonuje 
uniwersalny wszędołaz - amfibia Tinger, który 
sprzyja komfortowemu podróżowaniu do 
wskazanego rejonu.
W cieniu lasów i grząskich niedostępnych bagnach 
gwarancja szerokich gąsienic i niskie ciśnienie 
jednostkowe Tinger będą przeważającym 
argumentem w pokonywaniu ciężko dostępnych 
terenów bagiennych. Dodatkowe wyposażenie tj. 
wciągarka, światła przeciwmgielne i diody, osłona 
dna i pompy doda pewności i pomoże pokonać każdą 
przeszkodę.  Zbierając leśne owoce i grzyby każdy  
wymagający człowiek oceni przestrzeń za przednimi 
fotelami, która pozwoli transportować większą ilość 
zbiorów.



DZIAŁKA I OGRÓD

Dzięki mobilności i dodatkowemu wyposażeniu 
wszędołaz Tinger mogą wykorzystywać sadownicy, 
farmerzy i właściciele prywatnych domów 

o każdej porze roku. Posiadając ciśnienie jednostkowe 
na grunt trzy razy mniejszego niż krok człowieka 
Tinger pozwala prowadzić prace nie szkodząc 
środowisku.Przy pomocy haka holowniczego łatwo 
można podpiąć dodatkowy sprzęt: kultywatory, pługi, 
grabie, siewniki. Zimą wszędołaz z pługiem pozwoli 
szybko i łatwo odśnieżyć teren, a dobra mobilność 
zamieni pracę w przyjemność. 



PRZYGODY I DZIKA PRZYRODA

Przyczepa Tinger T4 jest wyjątkowa: korpus z 
wysokiej jakości plastiku odpornego na uderzenia, 
wzmocniona konstrukcja i opony niskiego ciśnienia 
pozwalają eksploatować przyczepę bez ograniczeń 
terenowych i czasowych.

Przyczepą Tinger T4  łatwo można przewieźć ładunek 
do miejsca przeznaczenia, będzie też niezastąpionym 
pomocnikiem w wyjazdach na łono natury, w 
polowaniach i wędkowaniu.

Przyczepa może być wyposażona w miękkie fotele z 
funkcją transformacji do leżenia, podczas odpoczynku 
na fotelach komfortowo może znajdować się nawet 8 
osób.

Specjalny moduł narciarski przyczepy pozwala 
pokonywać zimowe przestworza, a hermetyczna 
plandeka chroni przed wiatrem i śniegiem. Zimowe 
wędkowanie i polowanie jeszcze nigdy nie były tak 
komfortowe.



SWOBODA PORUSZANIA SIĘ

Tinger umożliwia zdobywanie nowych tras do 
zjeżdżania, stoki narciarskie. Pojazd w krótkim 
czasie przywiezie całą grupę na linię startu.

Tinger idealnie sprawdza się w rodzinnym aktywnym 
wypoczynku na łonie natury. Wszędołaz bez 
przeszkód może prowadzić każdy członek rodziny, 
ponieważ zasady prowadzenia można opanować w 
ciągu 30 sekund.



TINGER ZAWSZE Z NAMI. 



-40 .̊..+40˚
0,06 кг/см2 0,06 кг/см2

-40 .̊..+40˚
0,06 кг/см2
-40 .̊..+40˚

 Prześwit
Szerokość gąsienicy

Długość
Długość z orurowaniem, wyciągarką

Waga

Długość korpusu wew.

Ładowność
Siła ciągnienia
Obciążenie na hak hol.

ilość pasażerów (na lądzie/w wodzie)

Szerokość

Wysokość

Wysokość z plandeką
Szerokość korpusu wew. (góra)

Szerokość korpusu wew. (dół)

Temperatura pracy

Pojemność baku paliwa (litr/czas pracy)

Liczba oktanowa paliwa

Nacisk na grunt

PARAMETRY



WYMIARY



WYBIERZ IDEALNE WYPOSAŻENIA
DLA SWOJEGO TINGER TRACK



OPCJE DODATKOWE
Kolor nadwozia* 
Stała klapa maski
Zdejmowana klapa maski
Osłona dna
Orurowanie
Orurowanie z  pawężą
Elektryczna wciągarka z blokami
Hak do zaczepiania do lodu
Pług do odśnieżania
Hak holowniczy (z tylnym wysięgnikiem)

Szkielet pod plandekę z przednią szybą 

Szkielet pod plandekę z przednią szybą z ogrzewaniem
Wycieraczka przedniej szyby z montażem
Plandeka (czarna/khaki)

Pokrowiec**

Boczne lusterka*** 

Przedni bagażnik***

Tylni bagażnik nad komorą silnika***

Reflektor-szukacz

Dodatkowe przednie oświetlenie diodowe
Elektroniczny panel 

Autonomiczne ogrzewanie wnętrza
Fotel przedni z oparciem

Fotele przednie ergonomiczne

Pompa 

Pasy bezpieczeństwa przednich foteli
Gniazdko 12V

Gniazdko 12V 2 szt

Oświetlenie wewnętrzne (od gniazdka 12V)

Fotel tylni składany
Schowek pod tylni fotel

Uchwyty dla pasażerów z tyłu
Wewnętrzne siatki-kieszenie 2 szt
Gąsienica wymienna 1 szt
Zestaw narzędzi (do podstawowych czynności)



UNIKALNA KONSTRUKCJA

Dzięki najlepszym technicznym właściwościom 
wszędołaz Tinger może pokonać każdą przeszkodę, 
odpowiadając tym samym na potrzeby natury.
Uniwersalna rama pozwala zainstalować na niej 
wszystkie elementy m.in. silnik, skrzynię biegów, 
przekładnię i inne urządzenia.
Idealną jazdę w maksymalnie ekstremalnych warunkach 
gwarantują gumowe gąsienice z metalowymi kordami i 
wysokimi zaczepami. Efektywność w stosowaniu gąsienic 
polega na praktycznie niemożliwym do rozerwania 
elementów składowych i bardzo dobrą zdolność 
pokonywania przeszkód terenowych. 
Funkcjonalność i trwałość jest mozliwa, dzięki 
wzmocnionemu podwojonemu łańcuchowi, który oddaje 
moment obrotowy i zapobiega rozciąganiu, jednocześnie 
podwyższając jakość elementów ruchomych oraz 
oszczędzając czas na regulację i podciąganie.

Wygodne położenie zębów gąsienicowych pozwala pewnie 
wchodzić w zaczepy z ruchomą gwiazdą, gwarantując płynną 
jazdę. Zawieszenie ze sprężynowymi elementami i ruch na 
180 mm pozwala łatwo pokonywać przeszkody na nierównej 
powierzchni.
Zawieszenie Tinger wyposażone jest w aluminiowe rolki z 
ochroną pyłową, która zabezpiecza przed wodą i 
gwarantuje trwałość danej konstrukcji.
Wygodę kierowcy i pasażerów podczas przemieszczania się 
gwarantują fotele, wytrzymujące wysoką ładowność podczas 
eksploatacji.
Właśnie Tinger jest pierwszym gąsienicowym wszędołazem-
amfibią, wykonany z bardzo trwałego plastiku HDPE, który 
gwarantuje wysokie bezpieczeństwo ważnych technicznych 
komponentów.





INFORMACJE OGÓLNE

Wysoka jakość serwisu i obsługi technicznej

Do produkcji wszędołazów Tinger wykorzystuje się 

nowoczesny i specjalistyczny technicznie sprzęt, który pozwala 

wytwarzać produkty zgodnie z najwyższymi standardami, 

gwarantującymi wysoki poziom niezawodności urządzenia w 

okresie eksploatacji.

Kompetentny personel 

Dynamicznie rozwijająca się sfera wiodących technologii 

oznacza stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

obsługującego personelu. Producent wszędołazów Tinger 

gwarantuje profesjonalne przygotowanie specjalistów na 

podstawie aktualnych danych, jednocześnie wchodząc na 

nowy poziom działalności produkcyjnej i serwisowej.

Bezpieczeństwo i komfort 

Produkcja wysokiej jakości detali z wykorzystaniem 

współczesnych technologicznych procesów gwarantuje 

bezpieczne, wygodne i łatwe prowadzenie pojazdu.

Oryginalne części i modyfikacje 

Jedną z kluczowych właściwości producenta uniwersalnych 

wszędołazów Tinger to wykorzystanie oryginalnych części i 

dodatkowego sprzętu do modyfikacji pojazdu.

Gwarancja wieloletniej pracy 

Zastosowanie solidnych elementów i odpowiedniego 
podejścia podczas produkcji Tinger gwarantuje 
wysoką jakość i długi okres pracy w każdych 
warunkach eksploatacyjnych.



CZAS PRZEKONAĆ SIĘ
Dowiedz się więcej o technicznych właściwościach i możliwościach uniwersalnego wszędołaza Tinger u 
najbliższego dealera: www.pl.tingeratv.com
Niniejsza ulotka przeznaczona do celów reklamowych. Firma Tinger  zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w charakterystyki i konstrukcję opisywanych i prezentowanych wszędołazów 
Tinger. Ulotka nie stanowi oferty. Towar jest certyfikowany.




