
Honda TRX520FA6
Nes gera kelionė gali trukti visą dieną

Nesvarbu apie ką kalbame: architektūrą, transporto priemones,
drabužius, maistą ar muziką - tikrai geri dalykai yra išbandyti laiko. O
kai kalbame apie transporto priemones, kurios skirtos važiuoti įvariais
paviršiais, išbandymas reiškia du dalykus. Pirma, kiek valandų per
dieną norėsite važiuoti. Antra, kiek ilgai Jūsų ATV tarnaus.
  
  HONDA FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 šiais dviem
aspektais nokautuoja visus. Tai aukščiausios klasės ,,ATV" ir
aukščiausios klasės komfortas važiuoti juo kad ir visą dieną. Turime
didelį ,,Rubicon'' modelių pasirinkimą su įvairiomis techninėmis
savybėmis, kad išsirinktumėte tokį, kuris Jums labiausiai tinka.
  
  TRX520FA6 turi tikrą perversmą sukėlusią automatinę pavarų dėžę
su dviguba sankaba, kuri pasižymi tolygesniu pavaros perjungimu ir
turi tvirtas plienines pavaros detales. 
  
  Tačiau nepriklausoma užpakalinė pakaba (IRS), reiškia ne tik tai, kad
važiuosite patogiai lyg ant pliušinės pagalvėlės, bet taip pat ir tai, kad
,,Rubicon" pakaba nepaves Jūsų ir pasirūpins geru sukibimu
važiuojant sudėtingomis sąlygomis bekele net ir visą dieną.
  
  Taip pat yra daugelis kitų savybių, kurias būtina paminėti -



ištobulinta valdymo sistema, tvirti, plieniniai krumpliastiebiai, galinis
vidinis stabdžių diskas, elektrinis vairo stiprintuvas (EPS). Faktas: kai
pradėsite važiuoti, vienintelis dalykas, dėl kurio norėsite sustoti, tai
prisipildyti dar degalų.



Spalvos

Patriot Red



Techniniai duomenys
TRX520FA6

Variklis
Tipas
Darbinis tūris (cm3) 518cm3
Cilindro diametras ir
stūmuoklio eiga

96x71,5mm

Suspaudimo laipsnis 9,5:1
Galingumas KW/aps.per
min.

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

Maks. sukimo momentas
Nm/aps.per min.

Nm/5,000min-1 (95/1/EC)

Maitinimo sistema
Starteris
Transmisija
Pavarų dėžė
Pagrindinis perdavimas
Matmenys (IxPxA)
Ilgis (mm) 2185mm
Plotis (mm) 1205mm
Aukštis (mm) 1237mm
Atstumas tarp ašių (mm) 1294mm
Sėdynės aukštis 923mm
Prošvaisa (mm) 248mm
Degalų bako talpa (l) 14,7L
Pakaba
Priekinė
Galinė
Padangos
Priekinė AT25 x 8 - 12
Galinė AT25 x 10 - 12
Stabdžiai
Priekinė
Galinė
Rėmas
Svoris 331kg



TRX520FA6
600kg
861kg



Kainos
Galingumas
KW/aps.per min.

Maks. sukimo
momentas Nm/aps.per
min.

Kaina*
EUR su PVM

21%
TRX520FA6 kW/6,250min-1

(95/1/EC)
Nm/5,000min-1
(95/1/EC)

9 872,00

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.


