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Access Motor MAX 800i / 800i LT
– nová vlajková lod

Najširšia ponuka
štvorkoliek na SR

● Access Motor MAX 800i
MAX je ďalšou novinkou v triede úžitkových
štvorkoliek a opiera sa o jeden z najvýkonnejších
motorov vo svojej triede. Moderný kvapalinou
chladený jedovalec o objeme 781 ccm disponuje
mohutným krútiacim momentom a vysokou ťažnou
silou. Vyvažovacia hriadeľ pomáha účinne tlmiť
nepríjemné vibrácie a elektronické vstrekovanie
renomovanej značky Boch sa stará o optimálnu
prípravu zmesi v ľubovoľných podmienkach.

Plne vybavený podvozok
Pohľad na podvozok sľubuje výborný komfort
kombinovaný s maximálnou prejazdnosťou,
samozrejmosťou je elektronicky aktivovaný náhon
4x4 a pomocou tlačidla aktivuje aj uzávierku
diferenciálu na prednej a súčasne aj zadnej
náprave, maximalizuje prejazdnosť štvorkolky aj
v tom najnáročnejšom teréne (platí pre predĺženú
verziu LT). Výkon sa na kolesá dostáva cez
dvojrýchlostnú prevodovku a odstredivú spojku,
ktorá výrazne predlžuje životnosť hnacieho remeňa.
Vysoká svetlá výška podvozku sľubuje vynikajúcu
prejazdnosť aj náročným terénom a vysoké zdvihy
pruženia naopak zaručujú výborný komfort jazdy.
Pruženie naviac ponúka možnosť nastavenia
predpätia. Výkonný brzdný systém je tvorený
štvoricou kotúčových bŕzd, ktorým ešte asistuje
motorová brzda.

Výborná výbava
a atraktívny dizajn
Access sa môže pochváliť výbornou výbavou, ktorá
zahŕňa všetko potrebné pre jazdu. Kombinovaná

prístrojovka je tvorená analógovým otáčkomerom
a digitálnym displejom, ktorý jazdcovi ponúka
všetko potrebné. Veľkoplošné predné svetlomety
dopĺňa LED pásik, ktorý lemuje okraje svetlometu
a slúži na denné svietenie. Zadné svetlá a smerovky
rovnako využívajú na osvetlenie modernú LED
techniku. V základnej cene naviac zákazník dostáva
výkonný navijak, 14-palcové hliníkové disky kolies
obuté do pneumatík Maxxis Bighorn, robustný
kovový nosič vpredu aj vzadu a homologizované
ťažné zariadenie. Aj v tomto prípade výrobca
ponúka okrem krátkej verzie aj predĺženú verziu LT.
Predĺžená verzia okrem väčšieho komfortu ponúka
aj účinný posilňovač riadenia .

Access Motor
MAX 800i / 800i LT EPS
Cena: 7 249 / 7 999 Eur
Motor: 781 ccm, 4 ventily, SOHC, jednovalec
Výkon: 58 k pri 7 000 ot./min. (offroad verzia)
Prevodovka: automat s plynulým prevodom,
kardanový hriadeľ
Rozmery: (D x Š x V): 2 170 x 1 200 x 1 252 /
2 390 x 1 200 x 1 495 mm
Rám: kolískový, pozváraný z oceľových rúrok
Hmotnosť: 344 / 362 kg (prevádzková)
Rázvor: 1 260 / 1 440 mm
Výška sedla: 980 mm
Objem pal. nádrže: 21 l
Pneu: vpredu: 26x8-14, vzadu: 26x10-14
Homologizácia: áno

SEZÓNA pre štvorkolku
práve začína

PREDAJ, SERVIS, FINANCOVANIE
Náhradné diely, príslušenstvo, doplnky,
oblečenie, prilby

Quadmoto s.r.o, Železničná 585
922 02 Krakovany okres Piešťany
E-mail: info@quad-moto.sk, MT: 0908 748 793

Nákup aj cez eshop!
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