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používať prilbu, ochranu očí a iný ochranný odev. Nikdy nejazdite pod vlyvom alkoholu, liekov alebo návykových látok. Nikdy sa nepokúšajte o kaskadérske kúsky. Vyhnite sa nadmernej rýchlosti a buďte 
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VLASTNOSTI
ODOLNÝ •  Výkonný motor Rotax®

•  Plynulá, odolná a citlivá prevodovka
•  Pravá DNA značky Can-Am so silnou identitou

SCHOPNÝ •  
•  Zmysluplné a všestranné funkcie
•  Jednoduchá manipulácia a široké možnosti použitia

INTELIGENTNÝ •  Pokročilý komfort a intuitívny kokpit s optimalizovaným výhľadom
•  Multifunkčný nákladný priestor s robustnými zadnými dverami 

a inteligentným úložným priestorom
•  Ročná bezúdržbová záruka a jednoduchý prístup ku kľúčovým komponentom

na údržbu

VLASTNOSTI 
PLATFORMY

• Rázvor 115,5 palca (294 cm)
• Svetlá výška 12,5 palca (31,8 cm)
• Ťažná kapacita 2 500 lb (1136 kg)
•  Multifunkčný nákladný priestor
•  Otvorený predný diferenciál so systémom ABS

• Zadný diferenciál s režimom Korytnačka
•  Lavica VERSA-PRO
•  
•  7,6 palcový (19,3 cm) digitálny displej

Pracujte a jazdite s istotou

Stredová klzná plocha HMWPE

• Zadné LED svetlá s halo efektom pri svietení

ŠPECIFICKÉ PRE 
BALÍK VÝBAVY 
TRAXTER PRO 
DPS HD10 T

• Šírka 64 palcov (162,5 cm) s oblúkovým ramenom A
• Dynamický posilňovač riadenia (DPS)
• Hliníkové 14 palcové (35,6 cm) kolesá
•  27 palcové (68,6 cm) pneumatiky Maxxis Coronado 2.0†
•  Spodný úložný priestor s kapacitou 83,6 gal (316,5 L)
• Brzdový pridržiavací mechanizmus
•  Klaksón, smerovky a obrysové svetlá, bočné zrkadlá, držiak 

evidenčného čísla, hák na prednom kovovom nárazníku
•  
•  Maximálna rýchlosť viac ako 60 km/h

Automatická uzávierka predného diferenciálu Visco-Lok† QE

•  Rozšírenie predného blatníka

MOTOR

Typ 61 kW (82 k) / 69 lb-ft, Rotax® 976 ccm, V-twin, 
chladený kvapalinou

Systém dodávania paliva Inteligentná regulácia plynu (iTC™)
s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)

Prevodovka Prevodovka PRO-TORQ CVT so systémom rýchlej reakcie (QRS), 
ventiláciou s vysokým prietokom vzduchu 

a elektronickou ochranou hnacieho remeňa Extra-L / H / N / R / P

Systém pohonu Voliteľný režim Turf / 2WD / 4WD s otvoreným predným 
diferenciálom so systémom ABS

Jazdné asistenčné systémy Brzdový pridržiavací mechanizmus 
Elektronická kontrola zjazdu z kopca 

Režimy ECO™ / ECO™ O� / Pracovný režim

 
 

Posilňovač riadenia Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)

ZAVESENIE

Predné zavesenie Oblúkové dvojité trojuholníkové rameno / zdvih 11 palcov (27,9 cm)

Predné tlmiče Dvojité tyčové tlmiče s plynovým plnením

Zadné zavesenie Oblúkové TTA s vonkajšou výkyvnou tyčou / zdvih 11 palcov (27,9 cm)

Zadné tlmiče Dvojité tyčové tlmiče s plynovým plnením

Predné pneumatiky Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 palcov (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Zadné pneumatiky Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 palcov (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)

Kolesá Hliníková liatina, 14 palcov (35,6 cm)

BRZDY

Vpredu Dve 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

Vzadu Dve 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

Klietka  Pro�lovaná klietka 
Certi�kát ROPS

Odhadovaná čistá hmotnosť * 1 833 lb (831.5 kg)

D x Š x V 154.1 x 64 x 78 palcov (391,5 x 162,5 x 198,1 cm)

Rázvor 115,5 palca (294 cm)

Svetlá výška 12,5 palca (31,8 cm)

Rozmery batožinového priestoru 72 x 54,5 x 10 palcov (180,3 x 138,4 x 25,4 cm)

Objem prepravného boxu 1 200 lb (544 kg)

Elektricky naklápacie lôžko N/A

Nosnosť zadných dverí 250 lb (113,4 kg)

Objem úložného priestoru Celkovo:  92,3 gal  (349,7 L)
Pod  palubným  panelom:  6 gal  (22,8 L)

Palubný  panel:  1,8 gal  (6,9 L)
Opierky  rúk  a  držiaky  nápojov:  0,9 gal  (3,5 L)

Spodný  úložný  priestor  83,6 gal  (316,5 L)

Ťažná kapacita 2 500 lb (1136 kg)

Užitočné zaťaženie 1700 lb (771 kg)

Objem nádrže 10,6 gal (40 L)

Počet osôb 3

VÝBAVA

Ukazovateľ 7,6 palcový (19,3 cm) široký digitálny displej s klávesnicou: 
Rýchlomer, otáčkomer, tachometer, počítadlo prejdenej vzdialenosti a hodín, 

ukazovateľ paliva, ukazovateľ polohy prevodového stupňa, režimy ECO / ECO Off / 
Work, ukazovateľ bezpečnostných pásov a 4 x 4, ukazovateľ uzávierky predného 

a zadného diferenciálu, diagnostika, hodiny, napätie batérie, teplota motora

 

Batéria 12-V (18 Ah)

Magneto 650-W

Prístrojové vybavenie Zásuvka jednosmerného prúdu zapaľovačového typu v konzole (20-A)

Osvetlenie

Navijak N/A

Sedadlo Lavica VERSA-PRO v pomere 60/40 s nastaviteľným sklápaním sedadla 
vodiča a spolujazdca, háčikmi na spodnej strane a tvarovanou lavicou 

na zlepšenie nastupovania / vystupovania z kabíny

Volant Nastaviteľný sklon riadenia

Ochrana Integrovaný predný oceľový nárazník 
HMWPE stredová klzná plocha 
Rozšírenie predného blatníka

 

Typ prípojného zariadenia 2-palcové prijímacie zariadenie prívesného vozidla so zadným 
závesným zariadením, ťažnou guľou a pripojením prívesu

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

PNEUMATIKY / KOLESÁ

ROZMERY / NOSNOSŤ

Svetelný výkon 140 W zo štyroch 35-wattových reflektorov 
zabezpečujúcich širokú viditeľnosť a zadné LED svetlá s halo efektom

HD10


