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MOOTTORI HD7 HD9
Moottorin tyyppi CVT-vaihteisto pDrive-

pääkytkimellä ja 
moottorijarrutus sekä 
elektroninen jakohihnan 
suojaus
L / H / N / R / P

PRO-TORQ CVT, jossa on 
Quick Response System 
(QRS), suuri ilmavirtaus ja 
elektroninen jakohihnan 
suojaus
Extra-L / H / N / R / P

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen 
ruiskutus (EFI)

Vaihteisto Moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan 
suojauksella varustettu CVT-vaihteisto PDrive-kytkimellä
 L / H / N / R / P 

Voimansiirto Valittavissa Turf Mode 2WD / 4WD / automaattisesti 
lukkiutuvan Visco-Lok† etutasauspyörästön kanssa

Ajoavustin Elektroninen alamäkiavustin  
ECO™- / ECO Off- / Work-tilat 
Jarrun pitomekanismi

Ohjaustehostin —
Nopeusluokka Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarret / joustomatka 25,4 cm (10”)
Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm 

(10”)
Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET
Etu- ja takarenkaat Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14”  

(68,6 x 22, 9 / 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet 14” teräsvanteet

JARRUT
Etujarrut 220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset 

kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset 

yksimäntäiset jarrusatulat.
Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT HD7 HD9
Kehikko Profiloitu kehikko. 

ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino 1,494 lb (677.7 kg) 1,498 lb (679.5 kg)
P x L x K 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76”)
Akseliväli 211,5 cm (83”)
Maavara  28 cm (11”)
Takalavan mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12”)
Takalavan kapasiteetti 1 454 kg
Lavan sähkökippi —
Perälaidan 
kuormauskapasiteetti

113,4 kg

Säilytyskapasiteetti Yhteensä: 11,7 (3,1 gal)
Hinauskapasiteetti 1 136 kg
Kuormakapasiteetti 680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 40 l 
Henkilökapasiteetti 3

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6”:n (19,3 cm) laaja digitaalinäyttö näppäimistöllä
Akku 12 V (18 Ah)
Magneetto 650 W
Virranulosotto Tasavirtapistoke (10 A)
Valot Etuvalon teho 140 W

LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi —
Istuin 60/40 VERSA-PRO -penkki-istuin, säädettävä kuljettajan istuin, 

matkustajan istuimet kääntyvät ylös, koukut alapuolella
Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus Integroitu teräspuskuri edessä 

HMWPE-keskipohjapanssari
Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven 

tuki, koukku metallisessa etupuskurissa, 7-nastainen 
perävaunuliitäntä (12 V)

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

SSV
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