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TRAXTER PRO HD8 T

NYCKELEGENSKAPER
SLITSTARK

FUNKTIONELL

• Slitstark Rotax®-motor
• Smidig, hållbar och responsiv

• Avancerad komfort och intuitiv

• Praktiska och mångsidiga

• Mångsidig lastbox med kraftig

• Enkel hantering och hög

• Underhållsfri 1 år och enkel

trygghetskänsla

transmission
• Äkta Can-Am-DNA med stark
identitet

KAPABEL

• Arbete och nöjeskörning med
funktioner

förarplats med optimal sikt

baklucka och smart förvaring

åtkomst till viktiga underhållsdelar

kapacitet

SPECIFIKT FÖR PAKETET
• Dynamisk servostyrning (DPS™)
• Differentialspärr bak och Visco-Lok† QE främre
differential med automatisk spärr

• Heltäckande bukskydd av HMWPE
• Vinsch med 2 041 kg dragkapacitet och
vajerstyrning av rulltyp

• 14" aluminiumfälgar med 27" Maxxis Coronado-däck • Signalhorn med riktningsvisare
• VERSA-PRO bänksäte med förstärkt sätesklädsel • Blinkers och positionsljus
• Backspeglar
• Bromshållare

MOTOR
Typ
Bränslesystem
Växellåda

Drivlina

HD8

MÅTT/KAPACITET

50 hk Rotax 799,9 cm3 vätskekyld V-Twin-motor

LxBxH

305 x 157,5 x 193 cm

Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC ) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

Hjulbas

211,5 cm

™

PRO-TORQ-transmission med snabbresponssystemet QRS (Quick Response
System), ventilation med stort luftflöde och elektroniskt drivremsskydd
Extra-L / H / N / R / P
Differentialspärr bak och Visco-Lok† QE främre differential med automatisk spärr

Förarassistans

Elektronisk utförskörningsreglering
Lägena ECO™/ECO Off/Work

Servostyrning

Dynamisk servostyrning (DPS)

Hastighetskategori

Grön

Främre stötdämpare
Bakfjädring
Bakre stötdämpare

28 cm

Uppskattad torrvikt

700 kg

Störtbur

ROPS-godkänd profilerad bur.
ISO 3471- och OSHA-certifierad.

Lastboxmått
Lastboxkapacitet

Upp till 60 km/h

FJÄDRINGAR
Framfjädring

Markfrigång

96,5 x 138,4 x 30,5 cm
454 kg

Bakluckans
belastningskapacitet

113,4 kg

Förvaringskapacitet*

Totalt: 62,3 l
Under instrumentpanel: 22,8 l
Vattentät och löstagbar låda under
passagerarsätet: 21 l
Instrumentpanel: 15 l
Armstöd och mugghållare: 3,5 L

Dubbla A-armar
25,4 cm fjädringsväg
Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
TTA med extern krängningshämmare
25,4 cm fjädringsväg

Dragkapacitet

1134 kg

Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

Lastkapacitet

680 kg

Bränsletank

40 L

BROMSAR
Fram

Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

Bak

Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliska enkolvsok

Max. antal personer

3

DÄCK/HJUL
Framdäck

Maxxis Coronado 27 x 9 x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Bakdäck

Maxxis Coronado 27 x 11 x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)

Fälgar

14"aluminiumfälgar

FUNKTIONER
Mätare

T-kategorifunktioner
Batteri
Generator
Instrumentering

7,2 tum (19,3 cm) bred digital display med knappsats:
Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, trippoch timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena ECO/
ECO Off/Work, säkerhetsbälte, diagnostik, klocka,
batterispänning, motortemperatur

Belysning

140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för brett synfält
samt LED-bakljus

Vinsch

Vinsch med 2 041 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp

Signalhorn, blinkers och positionsljus, speglar, krok på
främre metallstötfångare

Säte

60/40 VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbart passagerarsäte,
justerbart förarsäte, krokar på undersidan, förstärkt sätesklädsel
samt formanpassat säte för enklare hyttåtkomst

12 V (30 Ah)

Skydd

Integrerad främre stötfångare av stål, heltäckande bukskydd

650 W
Två DC-uttag typ tändare, ett i panelen (20 A) och ett
under instrumentpanelens förvaringsutrymme (20 A)

Dragkrokstyp
Ratt

Justerbar rattlutning

GARANTI
Fabriksgaranti

2" dragkroksfäste, 7-stifts släpanslutning (12 V)

2 år
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