Honda TRX520FA6
Hea sõit võib kesta terve päeva

Olgu tegemist arhitektuuri, transpordi, riiete, toidu või muusikaga tõeliselt head asjad peavad ajaproovile vastu. Ja kui rääkida
maastikusõidukitest, siis tähendab selline proov kahte asja: mitu tundi
päevas sa soovid sõita ja kui kaua sinu ATV vastu peab.
Honda FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 paistab silma
mitmete omaduste poolest. See on esmaklassiline ATV, mis seab sõitja
mugavuse esikohale, tagades mugava sõidu kogu päevaks. Meil on suur
valik Rubicon mudeleid mitmesuguste erifunktsioonidega, et saaksid
valida täpselt sellise, mis sulle kõige paremini sobib.
TRX520FA6 kasutab meie uudset automaatset topeltsiduriga ülekannet
koos uue, sujuvama käiguvahetusskeemiga ja käigukasti tugevate
terasest sisekomponentidega.
Sõltumatu tagavedrustus (IRS) ei ole mõeldud pelgalt mugava ja
pehme sõidu tagamiseks. Rubiconi vedrustuse kallal tehtud inseneritöö
annab sulle kindlustunde, mida vajad karmidel teedel sõitmiseks,
tagades samas mugava sõidu kogu päevaks ja suurepärase veojõu ja
haarduvuse ebatasasel maastikul.
Rääkima peaks veel paljust: täiustatud juhtseadmed, tugevad terasest

pakiraamid, tagumine ketaspidur, elektriline roolivõimendi (EPS). Üks
asi on kindel: kui alustate kord sõitu, siis ainus põhjus peatumiseks on
masina tankimine.

Värvid

Patriot Red

TRX520FA6 Tb3 Tractor

Tehnilised andmed
2022 TRX520FA6
Mootor
Tüüp
Kubatuur (cm3)
Läbimõõt x Käik (mm)
Surveaste
Võimsus kW / pmin
Toitesüsteem
Käivitus
Jõuülekanne
Käigukast
Peaülekanne
Mõõdud (LxWxH)
Pikkus (mm)
Laius (mm)
Kõrgus (mm)
Teljevahe (mm)
Sadula kõrgus (mm)
Kliirens (mm)
Kütusepaagi maht (l)
Vedrustus
Ees
Taga
Rehvid
Ees
Taga
Pidurid
Ees
Taga
Raam
Tühikaal
Veojõud

TRX520FA6 Tb3
Tractor

TRX520FA6 Tb3
Tractor LE

Vedelikjahutusega, 4-takti, OHV, ühesilindriline
518cm3
96x71,5mm
9,5:1
21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)
Sissepritse
Elektristarter / Käsistarter
Automaat / 2x5-käiku manuaalselt; tagurduskäik
2WD/4WD, kardaanülekanne
2185mm
1205mm
1237mm
1294mm
923mm
248mm
14,7L
Sõltumatu topeltõõtshargiga ja 185mm käigumaaga vedrustus
Sõltumatu topeltõõtshargiga ja 215mm käigumaaga vedrustus
AT25 x 8 - 12
AT25 x 10 - 12
190mm topelt ketaspidurid, ühekolviliste pidurisadulatega
170mm ketaspidur
331kg
600kg

Hinnakiri
Võimsus kW / pmin

2022
TRX520FA6
TRX520FA6
Tb3 Tractor
TRX520FA6
Tb3 Tractor LE

21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)
21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)
21,8kW/6,250min-1
(95/1/EC)

* Soovituslikud jaemüügihinnad.
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Max väändemoment
Nm/pmin

Maksumus*
EUR sis. km
20%
10 290,00
12 290,00
13 240,00

