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TRAXTER HD5 T

HØYDEPUNKTER
ROBUST •  Kraftig Rotax®-motor 

•  Smidig, holdbar og responsvillig girkasse
•  Ekte Can-Am-DNA med tydelig identitet

VELEGNET •  Fritid og arbeid i trygghet
•  Funksjonelle og allsidige egenskaper
•  Enkel manøvrering og praktiske egenskaper

SMART •  Avansert komfort og brukervennlig cockpit med enda bedre sikt
•  Flerfunksjonell lasteboks med solid bakluke og smart oppbevaring
•  1-års vedlikeholdsfritt og enkel tilgang til viktige 

vedlikeholdskomponenter

PLATTFORME-
GENSKAPER

•   62" bred
•  680 kg slepekapasitet
•  Flerfunksjons lasterom
•  12" stålfelger med 25" Maxxis†-dekk
•  VERSA-PRO benkesete
•  HMWPE midtre bunnplate
•  ECO™ / ECO Off / Arbeidsmoduser
•  7,6-tommers digital skjerm
•  Mekanisme for holding av bremsen
•  Horn, blinklys og posisjonslys, sidespeil, lisensnum-

merplate, krok på metallstøtfanger foran

MOTOR HD5
Type 38 hk, Rotax 427 ccm med enkel sylinder, væskeavkjølt, 

katalysator
Drivstoffsystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk 

drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems
Drivverk Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok† selvlåsende 

framhjulsdifferensial
Førerassistanse Electronic Hill Descent Control  

ECO™ / ECO Off / Arbeidsmoduser 
Mekanisme for holding av bremsen

Servostyring N/A

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm 25,4 cm fjæringsvei
Frontdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere
Fjæring bak TTA med eksternt stabilisatorstag / 25,4 cm fjæringsvei
Bakdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere

DEKK/FELGER
Fordekk Maxxis M923J† 63,5 x 20,3 x 30,5 cm
Bakdekk Maxxis M924J† 63,5 x 25,4 x 30,5 cm
Hjul 12" stålfelger

BREMSER
Foran Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble 

bremsekalipere
Bak Enkle 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble 

bremsekalipere
Mekanisme for holding av bremsen

DIMENSJONER/
KAPASITETER HD5
Bur Profilert bur. 

ROPS-godkjent
Beregnet tørrvekt* 593 kg
L x B x H 307,1 x 157,5 x 193 cm
Hjulavstand 211,5 cm
Bakkeklaring 26,7 cm
Lasteboksdimensjoner 96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Lastebokskapasitet 272,2 kg
Elektrisk betjent tiltbart 
lasteplan

N/A

Lastekapasitet på bakluke 113,4 kg
Oppbevaringskapasitet Totalt: 11,7 liter 

Under dashbordet (lukket lomme): 1,3 liter 
Dashbord: 6,9 liter 

Armlener og koppholdere: 3,5 liter
Slepekapasitet 680 kg
Nyttelast 544 kg
Drivstoff 40 liter
Personkapasitet 3

EGENSKAPER
Instrument 19,3 cm bredt digitalt display med tastatur: 

Speedometer, turteller, kilometerteller, trippteller og timemåler, 
drivstoff, girstilling, ECO/ECO OFF/Arbeidsmoduser, setebelte 
og 4x4-indikator, fremre og bakre indikatorer for differensiallås, 

feilsøking, klokke, batterispenning, motortemperatur
Batteri 12 V (18 amp/t)
Magneto 500 W
Strømuttak Lightertype DC-uttak i konsoll (20-A)
Lys 140 W fra fire reflektorer på 35 W sørger for god sikt, og 

Premium LED-baklys
Vinsj N/A
Sete 60/40 svart VERSA-PRO benkesete med vippbare 

passasjerseter og justerbart førersete, kroker under og 
konturformet benk som gjør det lettere å komme inn og ut av 

buret.
Ratt Justerbar tiltstyring
Beskyttelse Integrert støtfanger av stål foran 

HMWPE midtre beskyttelsesplate
Slepekrok Tilhengerfeste på 2" med feste bak og tilhengerkule

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med enerett. ™, ® BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper. I USA distribueres 
produkter av BRP US Inc. *Basismodellens tørrvekt vises. ‡Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH.†Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. For andre jurisdiksjoner, 
ta kontakt med din lokale forhandler. På grunn av vår kontinuerlige forpliktelse til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til enhver tid å kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, 
priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forpliktelse til avtaler. Kjør forsvarlig. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. Mer informasjon om sikkerhet og 
opplæring får du hos forhandleren din. ATV-er kan være farlige å kjøre. For din sikkerhet: Både fører og passasjer bør bruke hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og 
alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Ikke delta i stunt-kjøring. Unngå høye hastigheter og vær særskilt oppmerksom i vanskelig terreng. ATV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales 
for bruk bare av personer som er 16 år eller eldre. Ha aldri med passasjerer på noen ATV som ikke spesifikt er ment for slik bruk. Passasjerer må være minst 12 år gamle og i stand til å holde i håndtak 
og spenne fra med føttene mens de sitter opp mot ryggstøtten. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr.
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