
DIMENSJONER/KAPASITETER
L x B x H 305 x 157,5 x 193 cm

Akselavstand 211,5 cm

Bakkeklaring 28 cm

Tørrvekt 700 kg

Bur ROPS-godkjent profilert bur
SO 3471 og OSHA sertifisert

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

Lastebokskapasitet 390 kg

Lastekapasitet bak 113,4 kg

Oppbevaringskapasitet Total: 62,3 liter
Under dashbordet: 22,8 l

Vanntett og avtakbar boks under passasjersetet 
21 liter

Dashbordet: 15 liter
Armlene og koppholdere: 3,5 l

Slepekapasitet 907,2 kg

Lastekapasitet 616 kg

Drivstoffkapasitet 40 l

Personkapasitet 3

høyDEPuNKTER 
• Heavy-duty Rotax® V-Twin motor
• PRO-TORQ transmisjon 
• Dynamic Power Steering (DPS™) 
• Låsbar bakhjulsdifferensial og Visco-Lok† QE  

automatisk framhjulsdifferensial 
• TTA-HD bakhjulsoppheng
• 14" svarte aluminiumsfelger med  

27" Maxxis Coronado† dekk.
• 62,3 l oppbevaringskapasitet inkludert 22,8 l 

oppbevaring under dashbordet og 21 l vanntett 
oppbevaring under passasjersetet

• 60/40 VERSA-PRO benkesete med forsterket setetrekk  
og justerbart førersete 

• Flerfunksjonell lasteboks med solid bakluke
• 2 014 kg vinsj 
• Hel beskyttelsesplate
• Analog/digital flerfunksjonsmåler
• Førstegangsservice etter ett år og enkel tilgang til  

viktige vedlikeholdskomponenter
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18TRAXTER pRO HD8 T1

Pure Magnesium Metallic
Grønn

MOTOR hD8
Type 50 hk, Rotax 799,9 ccm , V-twin, væskekjølt

Drivstoffsystem Intelligent gasskontroll (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Gir RPO-TORQ transmisjon med hurtigresponssystem (QRS), høy luftventilasjon og 
elektronisk drivbeltebeskyttelse

Ekstra-L/H/N/R/P

Drift Ekte 4-modus girsystem: 2x4 åpen bakre differensial, 2x4 låst bakre differensial, 
4x4 åpen bakre differensial, 4x4 låst bakre differensial, Visco-Lok QE automatisk 

framhjulsdifferensial

Kjøreassistanse Elektronisk Hill Descent Control 

Servostyring Dynamic Power Steering (DPS)

hJuLOPPhENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm/25,4 cm fjæringsvei

Frontdempere Gassdrevne dempere med twin-tube

Bakhjulsoppheng TTA-HD med ekstern stabilisatorstag/25,4 cm fjæringsvei

Bakdempere Gassdrevne dempere med twin-tube

BREMSER
Foran Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere

Bak Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske enkle bremsekalipere

DEKK/FELGER
Fordekk Maxxis Coronado 27 x 9 x 14"

Bakdekk Maxxis Coronado 27 x 11 x 14"

Felger 14" svart, støpt aluminium.

EGENSKAPER
Instrumenter Analog/digital flerfunksjonsmåler:  

Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- og timemåler, 
drivstoff, girstilling, setebelte, feilsøking, klokke, auto shut-off

Lys 140 W lysuttak fra fire 35 W reflektorer sørger for god sikt,  
pluss LED baklys med halo-glow effekt

Vinsj 2 041 kg vinsj med styrerull

Sete Doble VERSA-PRO benkeseter med passasjerseter som vippes opp, 
justerbart førersete,kroker på undersiden, forsterket setetrekk og 

konturformet sete for bedre inn-/utgang av førerhuset

Batteri 12 V (30 amp/t) Beskyttelse Integrert støtfanger av stål foran, heldekkende beskyttelsesplate

Magneto 650 W Tilhengerfeste 2" tilhengerfeste med 7-pols tilhengerkopling (12V)

Strømuttak To lighertype DC-uttak, en i konsollen (20 A) og en i 
oppbevaringen under dashbordet (20-A)

Ratt Justerbar skråstilling av ratt

T1 utstyr Sidespeil, horn, blinklys og posisjonslys,støtte for reg.nummerplate 

GARANTI
Fabrikk 2 år
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eiere. BRP reserverer retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for forpliktelser. Visse 
modeller som vises kan inneholde ekstrautstyr. Les side-by-side-kjøretøyets (SSV) brukerhåndbok og se sikkerhetsvideoen før du kjører. For din egen sikkerhet: Bruk alltid hjelm, 
øyebeskyttelse og beskyttelsesutstyr. Fest alltid sidenettet og setebeltet. Husk alltid at kjøring og alkohol/narkotiske stoffer ikke passer sammen. SSV er bare beregnet på offroad-
bruk. Kjør aldri på asfalterte overflater eller offentlig vei. Føreren må være minst 16 år gammel. 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. Delta aldri i stunt-kjøring og unngå svært høy hastighet. 


