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TRAXTER PRO HD8 
2017 

 OMOLOGARE T1  
 

PRET:13.400 E + TVA 

 
CARACTERISTICI 
PRINCIPALE 

  

Motor Rotax® V-twin 
heavy-duty 

Banchetă VERSA-PRO 
60/40 cu tapițerie din 
piele ranforsată și scaun 
șofer ajustabil 

 

Transmisie PRO-TORQ Benă multifuncțională cu 
hayon robust 

Servodirectie dinamică 
(DPSTM) 

Troliu capacitate 2.014kg 
 

Diferențial spate blocabil și 
diferențial fata auto-blocabil 
Visco-Lok† QE 

Scut protecție 

Suspensie spate TTA-HD Ecran multifuncțional 
analog / digital 

Modelul prezentat: Traxter Pro HD8, culoare Pure 
Magnesium, versiunea T1 

Jante de aluminiu de 14" 
(35,6 cm) de culoare 
neagră cu anvelope Maxxis 
Coronado† de 27" (68,6 
cm) 

Acces facil la 
componentele cheie 
pentru întreținere  

 
Capacitate de stocare de 62,3 L inclusiv 22,8 L 
compartiment stocare sub bord și 21 L cutie de 
stocare impermeabilă sub scaunul pasagerului  

  
 

MODELE DISPONIBILE 
Verde / HD8 (T1) 
Pure Magnesium Metallic / HD8 (T1) 

 
MOTOR HD8 
Tip 50 CP, Rotax 799,9 cc, V-twin, răcire cu lichid 
Alimentare Controlul inteligent al accelerației (iTCTM) cu Injecție electronică a 

combustibilului (EFI) 
Transmisie Transmisie PRO-TORQ cu sistem de răspuns rapid (QRS), ventilație cu flux 

mare de aer și protecție electronică a curelei de transmisie  - Extra Low / High / 
Neutral / Reverse / Park 

Tren de rulare Sistem de tracțiune real cu 4 moduri de funcționare: 2x4 diferențial deschis 
spate, 2x4 diferențial blocat spate, 4x4 diferențial deschis spate, 4x4 diferențial 
blocat spate cu diferențial frontal auto-blocabil Visco-Lok QE 

Asistență la condus Controlul electronic pentru coborârea în pantă 
Servodirecție Servodirecție dinamică (DPS) 

 
SUSPENSII  
Suspensii față Basculă dublă, cursă 10" (25,4 cm) 
Amortizoare față Amortizoare cu gaz 
Suspensii spate TTA-HD cu bară stabilizatoare externă / cursă 10" (25,4 cm) 
Amortizoare spate Amortizoare cu gaz 
FRÂNE  



 

Față Discuri de frână duble ventilate de 220 mm cu etrieri hidraulici cu doua 
pistoane 

Spate Discuri de frână duble ventilate de 220 mm cu etrieri hidraulici cu un singur 
piston 

 
ANVELOPE / JANTE  
Anvelope față Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 in. (68,6 x 22,9 x 35,6 cm) 

Anvelope spate Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 in. (68,6 x 27,9 x 35,6 cm) 
Jante Aluminiu 14" de culoare neagră 

 
DIMENSIUNI / CAPACITĂȚI  
L x l x H 305 x 157,5 x 193 cm 

Ampatament 211,5 cm 
Gardă la sol 28 cm 
Greutate estimată fără fluide de lucru 710 kg 

Cabină Profil cabină aprobat ROPS. 
Certificată ISO 3471 și OSHA  

Dimensiuni cutie depozitare 96,5 x 138,4 x 30,5 cm 

Capacitate cutie depozitare 454 kg 
Capacitate încărcare hayon 113,4 kg 
Capacitate tractare 907,2 kg 

Capacitate utilă 623 kg 
Capacitate rezervor 40 L 
Capacitate transport persoane 3 

  
CARACTERISTICI  
Ecran Multifuncțional analog / digital: 

vitezometru, tahometru, odometru, 
calculator distanță și timp parcurse, 
indicator combustibil, treapta de viteză, 
centură de siguranță, diagnoză, ceas, 
oprire automată 

Lumini Faruri putere totala 140 W, stopuri pe 
LED 

Baterie 12 V (30 A/h) Troliu Capacitate 4,500 lbs (2.041 kg), cu 
ghidaj pentru cablu 

Inductor 650 W Scaun Banchetă VERSA-PRO 60/40 cu 
scaun pasager cu șezut rabatabil, 
scaun șofer ajustabil, cârlige dedesubt, 
tapițerie din piele ranforsată și 
banchetă cu contur pentru 
îmbunătățirea intrării/ieșirii din cabină  

Instrumentar Două fișe curent continuu tip brichetă, 
una în consolă (20 A) și una sub spațiul 
de depozitare de sub bord (20 A) 

Protecție Bară față din oțel integrată, scut 
protecție 

  Tip cuplă Cuplă tip mamă cu conector remorcă 
cu 7 pini (12 V) 

  Volan Reglabil pe înălțime 

Altele Oglinzi laterale, claxon, lumini semnalizare și de poziție, suport număr de înmatriculare 
GARANȚIE 
Modele internaționale: 2 ani garanție 

 


