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 Tidlöst svart

TRAXTER PRO DPS HD10 T

MOTOR HD10
Typ 82 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V-twinmotor

Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med elektronisk 
bränsleinsprutning (EFI)

Transmission PRO-TORQ-transmission med Quick Response System (QRS),  
högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd 

Extra L/H/N/R/P

Drivlina Valbart gräsläge/2WD/4WD

Förarassistans Bromshållare 
Elektronisk utförskörningsreglering 

Lägena ECO™/ECO™ Off/Work

Servostyrning Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Böjda dubbla A-armar med 11” (27,9 cm) fjädringsväg

Främre stötdämpare Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

Bakfjädring Böjd TTA med externt krängningshämmarstag11” (27,9 cm) fjädringsväg

Bakre stötdämpare Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK
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)

BROMSAR
Fram Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska 

dubbelkolvsok med ABS-system

Bak Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med hydrauliska 
dubbelkolvsok med ABS-system

Bromshållare 

MÅTT/KAPACITET
Störtbur Profilerad störtbur. ROPS-godkänd

Uppskattad torrvikt* 1 833 lb (831,5 kg)

L x B x H 154,1” x 64” x 78” 
(391,5 x 162,5 x 198,1 cm)

Hjulbas 115,5” (294 cm)

Markfrigång 12,5” (32 cm)

Lastboxmått 72” x 54,5” x 10” 
(180,3 x 138,4 x 25,4 cm)

Lastboxkapacitet 1 200 lbs (544 kg)

Elmanövrerat flak –

Baklämmens 
belastningskapacitet

250 lb (113,1 kg)

Förvaringskapacitet Totalt: 92,3 gal (350 l) 
Under instrumentpanel: 6 gal (22,8 l) 

Instrumentpanel: 1,8 gal (6,9 l 
Armstöd och mugghållare: 0,9 gal (3,5 l 
Nedre förvaringsbox 83,6 gal (316,5 l)

Dragkapacitet 2 500 lb (1 134 kg)

Lastkapacitet  1 700 lb (771 kg)

Tank 10,6 gal (40 l)

Max. antal personer 3

FUNKTIONER
Mätare 7,6” (19,3 cm) bred digital display med knappsats: 

Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och timmätare, 
bränslemätare, växelläge, lägena ECO/ECO Off/Work, säkerhetsbälte 

och 4 x 4-indikator, främre och bakre differentiallåsindikatorer, 
diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur

Batteri 12 V (18 Ah)

Generator 650 W

Instrumentering Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen (20 A)

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

Vinsch Färdigkopplad

Säte 60/40 svart VERSA-PRO-bänksäte med uppfällbart passagerarsäte, 
krokar på undersidan och formanpassat säte för enklare hyttåtkomst 

med justerbart förarsäte

Ratt Justerbar ratthöjd

Skydd Integrerad främre stötfångare av stål 
Heltäckande mittmonterat bukskydd av HMWPE 

Framskärmsförlängning

Dragkrokstyp 2” dragkroksfäste med bakre draganordning och dragkula

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER
SLITSTARK •  Slitstark Rotax®-motor 

•  Smidig, hållbar och responsiv växellåda
•  Äkta Can-Am-DNA med stark identitet

FUNKTIONELL •  Arbete och nöjeskörning med trygghetskänsla
•  Praktiska och mångsidiga funktioner
•  Enkel hantering och hög kapacitet

KAPABEL •  Avancerad komfort och intuitiv förarplats med optimal sikt
•  Mångsidig lastbox med kraftig baklucka och smart förvaring
•  Underhållsfri 1 år och enkel åtkomst till viktiga underhållsdelar

PLATTFORMS-
FUNKTIONER

•  115,5” (294 cm) hjulbas
• 12,5” (32 cm) markfrigång
•  2 500 lb (1 134 kg) dragkapacitet
•  Multifunktionell lastlåda
•  Bakre differential med gräsläge
•  VERSA-PRO bänksäte
•  Mittmonterat bukskydd av HMWPE
•  7,6” digital display

SPECIFIKT  
FÖR PAKETET 
TRAXTER  
PRO DPS T

•  64” (162,5 cm) bred med böjda A-armar
•  Dynamisk servostyrning (DPS)
•  14" aluminiumfälgar
•  27” Maxxis† Coronado
•  Nedre förvaringsbox med 316,5 l kapacitet
•  Bromshållare
•  Signalhorn, blinkers och positionsljus, sidospeglar, stöd för 

registreringsskylt, krok på främre metallstötfångare
•  ABS-system
•  Topphastighet på över 60 km/h

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rättigheter förbehålls. ™, ® och BRP-loggan är ett varumärke tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA 
distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrvikt, grundmodell visas. ‡Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. †Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. För andra 
jurisdiktioner kontaktar du din lokala återförsäljare. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, 
utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Kontakta 
din återförsäljare för mer information om säkerhet och utbildning. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Förare och passagerare ska bära hjälm, skyddsglasögon och lämpliga 
skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. 
ATV-modeller med större motor än 90 cc bör endast användas av förare från 16 år och uppåt. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Passagerare måste vara 
minst 12 år gamla och kunna hålla i sig i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör.
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