
KOHOKOHDAT 

LUJA TAITAVA ÄLYKÄS 
• Rotax®-moottori raskaaseen 

käyttöön 
• Jouheva, kestävä ja herkästi 

reagoiva vaihteisto
• Can-Amin tuttu perimä ja 

voimakas tahto

• Tee töitä tai aja luottavaisin 
mielin

• Käteviä toimintoja ja 
ominaisuuksia

• Helppo käsiteltävyys

• Mukavampi ja intuitiivisempi 
ohjaamo, optimoitu näkyvyys

• Monikäyttöinen tavaralava ja 
jämerä takaluukku sekä paljon 
kätevää säilytystilaa

• Ensimmäinen huolto vuoden 
kuluttua, helppo pääsy tärkeimpiin 
huoltokohteisiin

PAKETIN OMINAISUUDET 
• Lukittava takatasauspyörästö ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok†-etutasauspyörästö
• 14" alumiinivaluvanteet ja 27" Maxxis Coronado -renkaat
• VERSA-PRO-istuin
• HMW-keskipohjapanssari
• 7,6" digitaalinäyttö
• Takana vetokoukku ja vetokuula
• Seisontajarru

MITAT / KAPASITEETIT
P x L x K 305 x 157,5 x 193 cm

Akseliväli 211,5 cm

Maavara 28 cm

Arvioitu kuivapaino 663 kg

Turvakehikko ROPS-hyväksytty profiloitu turvakehikko. 
ISO 3471- ja OSHA-sertifiointi. 

Kuormalavan mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm

Kuormalavan 
kapasiteetti

454 kg

Takaluukun 
kuormitusraja

113,4 kg

Säilytystilat* Yhteensä: 41,3 litraa
Kojelaudan alla: 22,8 litraa

Kojelauta: 15 litraa
Käsinojat ja kuppitelineet: 3,5 litraa

Hinauskapasiteetti 1134 kg

Kuormauskapasiteetti 680 kg

Polttoainesäiliö 40 litraa

Henkilömäärä 3

MOOTTORI HD8
Tyyppi 50 hv, Rotax 799,9 cm³, V2, nestejäähdytys

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)

Vaihteisto PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on QRS-järjestelmä (Quick Response System), 
tuuletus suurella ilmavirtauksella ja elektroninen vetohihnan suojaus

P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys

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

Avustinjärjestelmät Elektroninen alamäkihidastin
ECO™- / ECO Off- / Work-tilat

Ohjaustehostin –

Nopeusluokka Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarsi

Joustomatka 25,4 cm

Etuiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

Takajousitus TTA ulkoisella kallistuksenvakaajalla
Joustomatka 25,4 cm

Takaiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

JARRUT
Edessä 220 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana 220 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Coronado 27 x 9 x 14" (68,6 x 22,9 x 30,5 cm)

Takarenkaat Maxxis Coronado 27 x 11 x 14" (68,6 x 27,9 x 30,5 cm)

Vanteet 14" alumiinivaluvanteet
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OMINAISUUDET
Mittari 7,6" digitaalinäyttö, jossa painikkeet:

nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- 
ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, ECO- / ECO 
Off- / Work-tilat, turvavyön ilmaisin, vianmääritystoiminnot, 

kello, akun varaus, moottorin lämpötila 

Valot Neljä 35 watin heijastinta tuottavat 140 watin valotehon ja 
antavat hyvän näkyvyyden, lisäksi LED-takavalot

Vinssi Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalle vinssille

T-luokan ominaisuudet Äänimerkki, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, 
rekisterikilven pidike, koukku metallisessa etupuskurissa

Istuin 60/40 VERSA-PRO -istuin, jossa ylöskääntyvä matkustajan istuin, 
säädettävä kuljettajan istuin, alapuolella koukut, muotoiltu istuin 

helpottaa ohjaamoon nousua ja poistumista

Akku 12 V (18 Ah) Suojaus Integroitu teräspuskuri edessä, HMW-keskipohjapanssari

Magneetto 650 W Koukkutyyppi 5 cm:n vetokoukku, 7-napainen perävaunuliitäntä (12 V)

Virranulosotto Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin (20 A) Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän kallistus

TAKUU
Tehdas 2 vuotta
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