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TRAXTER HD5 T

HØYDEPUNKTER
ROBUST

VELEGNET

SMART

• Kraftig Rotax® motor
• Fritid og arbeid i trygghet
• Smidig, holdbar og responsvillig • Funksjonelle og allsidige
girkasse
• Ekte Can-Am-DNA med tydelig
identitet

• Avansert komfort og brukervennlig
cockpit med enda bedre sikt

• Flerfunksjonellt lasteplan

egenskaper
• Enkel manøvrering og
praktiske egenskaper

med solid bakluke og smart
oppbevaring
• 1-års vedlikeholdsfritt og
enkel tilgang til viktige
vedlikeholdskomponenter

SPESIELT FOR PAKKEN
•
•
•
•
•
•

12" stålfelger med 25" Maxxis† dekk
VERSA-PRO benkesete
Midtre HMW beskyttelsesplate
7,6" digitalt display
Tilhengerfeste med strømuttak
Parkeringsbrems

Grønn

MOTOR
Type
Drivstoffsystem

HD5

DIMENSJONER/KAPASITETER

38 hk, Rotax 427 ccm med enkel sylinder, væskeavkjølt

LxBxH

305 x 157,5 x 191,8 cm

Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Akselavstand

211,5 cm

Gir

CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems

Bakkeklaring

26,7 cm

Drift

Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok† selvlåsende framhjulsdifferensial

Førerassistanse

Beregnet tørrvekt
Sikkerhetsbur

Electronic Hill Descent Control
ECO™ / ECO Off / Arbeidsmoduser

Servostyring

Ikke tilgjengelig

Dimensjoner lasteplan

Fartsgrense

Opp til 60 km/t

Lasteplan kapasitet

Frontdempere
Bakhjulsoppheng
Bakdempere

Oppbevaringskapasitet

Dobbel A-arm
25,4 cm fjæringsvei
Doble gassdrevne dempere
TTA med eksternt stabilisatorstag
25,4 cm fjæringsvei

Bak

272 kg
113,4 kg
Total: 11,7 L
Under dashbordet (lukket lomme): 13 L
Dashbordet: 6,9 L
Armlener og koppholdere: 3,5 liter

Tilhengervekt

Doble gassdrevne dempere

680 kg

Nyttelast

545 kg

Drivstoffkapasitet

40 liter

Personkapasitet

BREMSER
Foran

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

Lastekapasitet på
bakluke

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng

593 kg
ROPS-godkjent profilert stålbur.
ISO 3471- og OSHA-sertifisert.
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Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere
Enkel 220 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper

DEKK/FELGER
Fordekk

Maxxis M923J† 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)

Bakdekk

Maxxis M924J† 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)

Felger

12" stål

EGENSKAPER
Instrumenter

T-kategoriegenskaper

Batteri
Magneto
Strømuttak

19,3 cm bredt digitalt display med tastatur:
Speedometer, turteller, kilometerteller, trippteller
og timemåler, drivstoff, girstilling, ECO/ECO OFF/
Arbeidsmoduser, setebelte, feilsøking, klokke,
batterispenning, motortemperatur

Lys
Vinsj

Klargjort for vinsj

Horn, blinklys og posisjonslys, sidespeil, reg.nr plate,
krok på metallstøtfanger foran

Sete

60/40 VERSA-PRO benkesete med vippbar passasjerbenk,
justerbart førersete, kroker under og konturformet benk som gjør
det lettere å komme inn og ut av buret.

12 V (18 amp/t)
500 W
Lightertype DC-uttak i konsoll (20 A)

Fire 35 W reflektorer sørger for god sikt og LED baklys

Beskyttelse
Slepekrok

2" tilhengerfeste, 7-pols tilhengerkontakt (12 V)

Ratt

Justerbart ratt

GARANTI
Fabrikk

Integrert stål frontstøtfanger, midtre HMW beskyttelsesplate

2 år
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