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INNOVATIV 
TEKNIK & DESIGN
Access Motor grundades i Taiwan 1998 och är verksamma i mer än 40 länder runt om i 
världen. Tack vare vår dominans i otaliga off-road-tävlingar och maraton i både Europa 
och USA har vi på kort tid blivit en högt rankad ATV-tillverkare med gott kvalitetsrykte. 

Det är just vår höga kvalitét som – tillsammans med den innovativa designen och  
den goda körbarheten – lett till våra stora försäljningframgångar i Europa och USA.  
Vi erbjuder helt enkelt kvalitetsmaskiner till ett pris inga andra aktörer på den svenska 
marknaden kan matcha. Från och med 2017 är alla våra maskiner för den europeiska  
marknaden, tillverkade enligt nye Euro Ncap 4-normen. Våra maskiner finns i två  
utföranden: SE och LTD. SE modellerna är som standard utrustade med vinsch fram,  
dragkula, 7-pins släpvagnskontakt, bakre rack, svängda A-armar fram och ”wave”- 
bromsskivor (höger/vänster och fram/bak).  LTD versionen är dessutom utrustad  
med aluminiumfälgar, 220W styrservo, rack fram/bak samt 14” Maxxis Bighorn däck. 

Garantier: En ny Access ATV täcks av en 3-årig maskingaranti. Maskingarantin gäller 
mekaniska problem i motor-, el-, fjädrings- eller drivsystem som vid normalt bruk 
kan hänföras till tillverknings- eller monteringsfel. Detta villkor gäller en period om 
tre år, utan begränsningar i körsträckan. Garantin gäller ej vid tävling eller tävlings- 
liknande förhållanden.



  Kubik: 359.3 cc
 Transmission: automatisk
  cvt h/l/r/p
 Torrvikt:  303.3 kg
 Utrustning:  dragkula
  släpvagnskontakt
  vinch fram
  rack bak
 Shade (utöver SE):  alu-fälgar
  rack fram
  hasplåt
 Registreringsform: traktor
 Pris från:  49 900 kr

ATV   420

Nykomlingen Access 420 är tillräckligt liten 
och smidig för att vara lättkörd även för den 
som inte kört ATV tidigare. Men låt inte det 
kompakta formatet lura dig – här finns fullt  
tillräckligt med kraft även för krävande upp-
drag som plogning och drag av tunga släp. 

Access 420 delar dna med sina storasyskon 
och är fullmatad med avancerad teknik.  
Den smidiga CVT-lådan med lågväxel och  
de böjda A-armarna gör att du tar dig fram 
i svår terräng, medan skivbromsarna ser till 
att du alltid får stop på ekipaget i tid. Vinsch, 
släpvagnskontakt och aluminiumfälgar är  
standardutrustning. Access 420 erbjuder  
kort sagt väldigt mycket ATV för pengarna.

SMIDIG  
MEN TUFF



FULLUTRUSTAD 
KVALITETSMASKIN
ACCESS MOTOR 6.46 är en kvalitetsmaskin som 
är utvecklad för att klara av tuffa tag både på 
jobbet och fritiden.
 
Den kraftfulla 600-kubiksmotorn ger överlägsna 
köregenskaper, samtidigt som den höga mark-
frigången och de svängda A-armarna fram ger 
extremt bra terrängegenskaper. Wave-designen 
ger bromsarna effektiv kylning och rensar bort 
smuts och lera.
 
Redan i standardutförandet är den välutrustad 
med bl a dragkula och släpvagnskontakt, vinsch, 
20 A-generator och rack bak. Uppgraderar du 
till LTD-utförandet får du dessutom servostyr-
ning, rack framtill och snygga aluminiumfälgar.

 Kubik: 608cc
 Transmission: automatisk
  cvt h/l/r/p 
 Torrvikt: 344 kg
 Utrustning: dragkula
  Släpvagnskontakt
  vinch fram
  rack bak
 LTD (utöver SE):  servostyrning
  alu-fälgar
  rack fram
 Registreringsform: traktor
 Pris från: 69 900 kr

ATV   6.46



8.57 är verkligen maskinen som har allt.  
Kraftfull 4-taktsmotor på 780 kubik, snygg 
design och den allra senaste tekniken.  
De böjda A-armarna tillsammans med  
den höga markfrigången ger extremt bra 
terrängegenskaper, samtidigt som ”wave” 
bromsdiskarna runt om ger extra säkerhet  
och håller skivorna rena från lera och smuts.
 
8.57 är lika välutrustad som den är välbyggd. 
Redan i standardutförandet får du en extra 
stark generator, vinsch och dragkula.  
Och uppgraderar du till den lyxiga LTD- 
versionen får du dessutom snygga aluminium-
fälgar och marknadens starkaste styrservo 
med full servopåverkan redan från  
stillastående. Kort sagt: Extra allt!

KRAFTFULL  
MEN LÄTTKÖRD

 Kubik: 781cc
 Transmission: automatisk
  cvt h/l/r/p
 Torrvikt: 354 kg
 Utrustning: dragkula
  Släpvagnskontakt
  vinch fram
  rack bak
 LTD (utöver SE):  servostyrning
  alu-fälgar
  rack fram
 Registreringsform: traktor
 Pris från: 79 900 kr

ATV   8.57



ATV   420 ATV   6.46 SE ATV   6.46 LTD ATV   8.57 SE ATV   8.57 LTD

KGK MOTOR AB förbehåller sig  rätten att utan 
föregående meddelande  ändra ut rustning, priser, 
specifikationer, färger,  material och andra faktorer 
 efter  lokala  förhållanden. Varje modell kan av slutas 
utan föregående meddelande. Fråga din Access 
åter försäljare  beträffande eventuella  ändringar. 
Faktiska specifikationer och färger på  fordon kan 
 skilja sig från vad som visas i denna  publikation. 
Med reservation för feltryck. 
Best.nr: RACCESS2018.

Registreringsformer

Traktor B
Får framföras på allmän väg med B körkort
Traktor B är konstruerad för en hastighet 
som överstiger 60 km/timmen. 
Får framföras i max 50.
Ej besiktningspliktig.
Minst trafikförsäkring krävs.
Avdragsgill för näringsidkare.
Får dra släp på allmän väg.

Terräng
Får köras på enskild väg, på inhägnat 
område eller på egna ägor i skogsbrukssyfte.
Kräver förarbevis för terränghjuling (från 16 år) 
eller körkort eller traktorkort utfärdat  innan 
1 januari 2000. Får framföras på enskild väg 
i max 20km/h.
Ej skatt- eller besiktningspliktig. 
Får dra släp i terräng. 
Avdragsgill för näringsidkare.
Terrängkörningslagen gäller.

PRIS FRÅN (ord. ca-pris) 49 900 kr 69 900 kr 79 900 kr 79 900 kr 89 900 kr

Motor

Cylinder (Cc) 359cc 608cc 608cc 781cc 781cc

Motor 1-cylindrig, vätskekyld, 
4-takt, SOHC, EFI

1-cylindrig, vätskekyld, 
4-takt, SOHC, EFI

1-cylindrig, vätskekyld, 
4-takt, SOHC, EFI

1-cylindrig, vätskekyld, 
4-takt, SOHC, EFI

1-cylindrig, vätskekyld, 
4-takt, SOHC, EFI

Borr X Slag (mm) 78 x 75,2 mm 96 × 84 mm 96 × 84 mm 104 × 92 mm 104 × 92 mm

Kylsystem vätska vätska vätska vätska vätska

Bränsle bensin bensin bensin bensin bensin

Bränsletank (L) 16,6 l 21 l 21 l 21 l 21 l

Generatoreffekt (Amp) 18 amp 20 amp 20 amp 20 amp 20 amp

Transmition

Transmission automatisk cvt h/l/r automatisk cvt h/l/r/ automatisk cvt h/l/r/ automatisk cvt h/l/r/ automatisk cvt h/l/r/

Drivsystem 2/4 wd 2/4 wd + diff lock 2/4 wd + diff lock 2/4 wd + diff lock 2/4 wd + diff lock

Bromsar Fram disc brake disc brake disc brake disc brake disc brake

Bromsar Bak disc brake disc brake disc brake disc brake disc brake

Fjädring

Fjädring Fram oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm

Fjädring Bak oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm oberoende a-arm

Markfrigång (mm) 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Dimensioner

Höjd (mm) 1210 mm 1495 mm 1495 mm 1495 mm 1495 mm

Bredd (mm) 1215 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Längd (mm) 2060 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm

Hjulbas (mm) 1260 mm 1260 mm 1260 mm 1260 mm 1260 mm

Torrvikt Kg 303 kg 336 kg 344 kg 354 kg 362 kg

Däck

Däck Fram 8-12x 25 Kenda Bearclaw 8-12 x 25 Maxxis Bighorn 8-12 x 25 Kenda Bearclaw 8-12 x 25 Maxxis Bighorn 8-12 x 25

Däck Bak 10-12x 25 Kenda Bearclaw 25 x 10-12 Maxxis Bighorn 25 x 10-12 Kenda Bearclaw 25 x 10-12 Maxxis Bighorn 25 x 10-12

Sitthöjd mm 910 925 925 925 925

Spårvidd mm  575 575 575 575

Utrustning

Aluminiumfälgar ja nej ja nej ja

Servostyrning nej nej ja nej ja

Vinsch fram fram fram fram fram

Dragkula 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Släpvagnskontakt 7-stifts 7-stiffts 7-stiffts 7-stiffts 7-stiffts

Rack fram/bak ja/ja nej/ja ja/ja nej/ja ja/ja


