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známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Informácie o iných jurisdikciách získate od miestneho predajcu. Vzhľadom na náš trvalý záväzok voči kvalite a inováciám produktov si spoločnosť BRP vyhradzuje 
právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špeci�kácie, ceny, dizajn, funkcie, modely alebo výbavu bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP dôrazne odporúča 
vodičom štvorkoliek absolvovať školenie. Informácie o bezpečnosti a školení získate u svojho predajcu. Prevádzka štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vašu bezpečnosť: obsluha a spolujazdec musia 
používať prilbu, ochranu očí a iný ochranný odev. Vždy majte na pamäti, že jazda a alkohol/drogy sa nesmú miešať. Nikdy sa nepokúšajte o kaskadérske kúsky. Vyhnite sa nadmernej rýchlosti a buďte 
obzvlášť opatrný v náročnom teréne. Štvorkolky s objemom motora nad 90 ccm odporúčame používať len osobám starším ako 16 rokov. Nikdy neprevážajte cestujúcich na žiadnej štvorkolke, ktorá 
nie je špeciálne určená na takéto použitie. Spolujazdec musí mať najmenej 12 rokov a musí byť schopný pri sedení na sedadle a opretí o chrbtovú opierku držať rukoväte a zapierať sa nohami. Niektoré 
zobrazené modely môžu obsahovať prvky voliteľnej výbavy.
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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 83 palcov (211,5 cm)
• Svetlá výška 15 palcov (38,1 cm)
• Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)
•  Režimy ECO™ / ECO™ O� / Pracovný režim
•  Ťažná kapacita 2 500 lb (1136 kg)

• Karlingový klaksón
•  7,6 palcový (19,3 cm) digitálny displej s klávesnicou
•  

Pracujte a jazdite s istotou

Zadný diferenciál s režimom Korytnačka

• Multifunkčný nákladný priestor

ŠPECIFICKÉ PRE 
BALÍK VÝBAVY 
TRAXTER PRO 
DPS HD10 T

• Šírka 64 palcov (162,5 cm) s oblúkovým ramenom A
• LED obrysové svetlo
• Predný diferenciál Smart-Lok
•  Strategicky umiestnené nasávanie vzduchu do motora a vstup/výstup CVT
•  Hliníkové 14 palcové (35,6 cm) kolesá
• 30 palcové (76,2 cm) pneumatiky ITP Cryptid
•  Sedadlo VERSA-PRO s podperami, vystuženým poťahom sedadla 

s lemovaním balíka výbavy X a nastaviteľným sedadlom vodiča
•  
•  Navijak s nosnosťou 2041 kg (4500 lb)

Plná klzná plocha HMWPE

•  Odolný predný oceľový nárazník
•  
•  Brzdový pridržiavací mechanizmus

Hliníkové klzáky

•  Klaksón
•  Ľavé a pravé bočné zrkadlá

MOTOR

Typ 61 kW (82 k) / 69 lb-ft, Rotax® 976 ccm, V-twin, chladený kvapalinou 
so strategicky umiestneným nasávaním vzduchu do motora

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

Prevodovka Prevodovka PRO-TORQ CVT so systémom rýchlej reakcie (QRS),
 elektronickou ochranou hnacieho remeňa, nižším prevodovým 

pomerom a vysokým prietokom vzduchu so strategicky 
umiestneným prívodom vzduchu a výfukom CVT Extra-L / H / N / R / P

Systém pohonu Voliteľný režim Turf / 2WD / 4WD TRAIL / 
4WD MUD s exkluzívnou technológiou Smart-Lok*.

*Funkcia Smart-Lok bola vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou 
TEAM Industries, lídrom na trhu v oblasti hnacích ústrojenstiev

Jazdné asistenčné systémy Elektronická kontrola zjazdu z kopca 
ECO™ / ECO™ O� / Pracovný režim 
Brzdový pridržiavací mechanizmus

 
 

Posilňovač riadenia Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)

ZAVESENIE

Predné zavesenie Oblúkové dvojité A-rameno s výkyvnou tyčou / zdvih 10 palcov (25,4 cm)

Predné tlmiče Dvojité tyčové tlmiče s plynovým plnením

Zadné zavesenie Oblúkové TTA s vonkajšou výkyvnou tyčou / zdvih 10 palcov (25,4 cm)

Zadné tlmiče Dvojité tyčové tlmiče s plynovým plnením

Predné pneumatiky ITP Cryptid 30 x 9 x 14 palcov (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)

Zadné pneumatiky ITP Cryptid 30 x 11 x 14 palcov (76,2 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 jednopiestovými strmeňmi

Klietka  Pro�lovaná klietka 
Certi�kát ROPS

Odhadovaná čistá hmotnosť * 1 697,6 lb (770 kg)

D x Š x V 129,4 x 64 x 82 palcov (328,6 x 162,6 x 208,3 cm)

Rázvor 83 palcov (211,5 cm)

Svetlá výška 15 palcov (38,1 cm)

Rozmery batožinového priestoru 38 x 54,5 x 12 palcov (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)

Objem prepravného boxu 1 000 lb (454 kg)

Elektricky naklápacie lôžko N/A

Nosnosť zadných dverí 250 lb (113,4 kg)

Objem úložného priestoru 

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 Dve zásuvky jednosmerného prúdu zapaľovačového typu, jedna 
v konzole (20 A) a jedna v úložnom priestore pod prístrojovou doskou (20 A)

Osvetlenie

Navijak Relokovaný navijak s nosnosťou 4500 libier (2041 kg), syntetickým 
lanom a valčekovým vodiacim mechanizmom

Sedadlo Lavica VERSA-PRO s podperami pre dodatočnú bočnú oporu, sklápacie 
sedadlá spolujazdca, nastaviteľné sedadlo vodiča, háčiky na spodnej 

strane, zosilnený poťah sedadiel s lemovaním balíka výbavy X a tvarovaná 
lavica na zlepšenie nastupovania/vystupovania z kabíny

Volant Nastaviteľný sklon riadenia

Ochrana Odolný predný oceľový nárazník 
HMWPE plná klzná plocha 

Hliníkové skalné klzáky 
Blatníky

 

Typ prípojného zariadenia 2-palcové prípojné zariadenie

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

PNEUMATIKY / KOLESÁ

ROZMERY / NOSNOSŤ

Svetelný výkon 140 W zo štyroch reflektorov s výkonom 35 W 
zabezpečujúcich širokú viditeľnosť, obrysové LED a koncové LED svetlá

Celkovo: 16,2 gal (61,3 L)
Pod palubným panelom: 6 gal (22,8 L)

Vodotesný a odnímateľný box pod sedadlom spolujazdca:
5,6 gal (21 L)

Palubný panel: 2 gal (7,7 L)
Vodotesná a odnímateľná schránka na náradie: 1,7 gal (6,3 L)

Opierky rúk a držiaky nápojov: 0,9 gal (3,5 L)


