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TRAXTER XU HD8 T

KOHOKOH-
DAT
KESTÄVÄ •  Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori 

•  Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto
•  Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti

SUORITUSKYKY-
INEN

•  Luotettava työ- ja ajokumppani
•  Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta
•  Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet

FIKSU •  Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys 
on optimoitu

•  Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä 
säilytystilaa

•  Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti 
luoksepäästävissä

RUNGON 
OMINAISUUDET

•  Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
•  ECO™- / ECO™ Off- / Work-tilat
•  1 134 kg:n hinauskyky
•  Monikäyttöinen kuormalaatikko
•  27 tuuman Maxxis† Coronado
•  Takatasauspyörästössä Turf-tila
•  7,6 tuuman digitaalinäyttö
•  28 cm:n maavara

VAIN  
XU T -VARUSTE-
PAKETISSA

•  Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
•  14” alumiinivanteet
•  VERSA-PRO-penkki-istuin, ylös käännettävät matkustajan istuimet
•  Täysi HMWPE-pohjapanssari
•  2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi
•  Jarrujen pitomekanismi
•  Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku 

metallisessa etupuskurissa

MOOTTORIT HD8
Tyyppi 50 hv  / 67,8 Nm, Rotax® 799,9 cc V2, nestejäähdytteinen

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen 
ruiskutus (EFI)

Vaihteisto QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on 
tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihihnan suojaus 

Extra-L / H / N / R / P

Voimansiirto Turf-, 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja 
automaattisesti lukittuva Visco-Lok† QE -etutasauspyörästö

Ajoavustin Elektroninen alamäkiavustin  
ECO™- / ECO Off- / Work-tilat 

Jarrun pitomekanismi

Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarret / joustomatka 25,4 cm (10 tuumaa)

Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

Telasto TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm 
(10 tuumaa)

Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14” (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Takarenkaat Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14” (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)

Pyörät 14 tuuman (35,6 cm:n) alumiinivanteet 

JARRUT
Edessä 220 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset 

jarrusatulat

Takana Kaksi 220 mm:n jäähdytettyä jarrulevyä hydraulisilla yksimäntäisillä 
jarrusatuloilla

Jarrujen pitomekanismi 

MITAT / KAPASITEETIT
Kehikko Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä

Arvioitu kuivapaino* 717 kg (1 580,7 lb)

P x L x K (307,1 x 157,5 x 193 cm) (121 x 62 x 76 tuumaa)

akseliväli 211,5 cm (83 tuumaa)

Maavara 28 cm (11 tuumaa)

Tavaralaatikon mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm(38 x 54,5 x 12 tuumaa)

Tavaralaatikon 
kapasiteetti

454 kg (1 000 lb)

Lavan sähkökippi —

Perälaidan 
kuormauskapasiteetti

113,4 kg (250 lb)

Säilytystilat Yhteensä: 54,2 l (14,3 gal) 
Kojelaudan alla: 22,8 l (6 gal) 

Vesitiivis ja irrotettava kotelo matkustajan istuimen alla 21 l (5,6 gal) 
Kojelaudassa: 6,9 l (1,8 gal) 

Käsinojat ja mukitelineet:  3,5 l (0,9 gal)

Hinauskapasiteetti 1 134 kg (2 500 lb)

Kuormakapasiteetti 680 kg (1 500 lb)

Säiliö 40 l (10,6 gal)

Henkilökapasiteetti 3

OMINAISUUDET
Mittaristo Näppäimistöllä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinäyttö: 

Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja 
tuntimittarit, polttoaine, vaihde, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, 

turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön 
lukon merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin 

lämpötila

Akku 12 V (30 Ah)

Magneetto 650 W

Virranulosotto Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)

Valot Laajan näkyvyyden takaa 140 W:n valoteho neljästä 35 W:n 
umpiosta, Premium LED -takavalot

Vinssi 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi ja ohjainrulla

Istuin VERSA-PRO-penkki-istuin, ylös kääntyvät matkustajien istuimet, 
koukut alapuolella ja kulkua helpottava penkin muotoilu

Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus

Suojaus Integroitu teräksinen etupuskuri 
Täysi HMWPE-pohjapanssari

Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita 
myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki.†Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Muilla alueilla lisätietoja saa 
jälleenmyyjältä. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, 
malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Lisätietoja 
turvallisuudesta ja koulutuksesta saa jälleenmyyjältä. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muuta 
suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotemppuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen 
hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvolla, jota ei ole 
nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. 
Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.
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