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När du börjar köra Hisun kommer du undra hur du klarat dig tidigare. Din Hisun blir snabbt 
din högra hand, oavsett om du har ett företag eller använder den privat. I vårt breda 
modellprogram hittar du garanterat den perfekta maskinen för just dig. Och tack vare vår 
erkänt höga kvalitet kan vi lova dig ett ekonomiskt och problemfritt ägande i lång tid framöver. 
Ja, vi vågar nästan lova att du kommer välja Hisun även i framtiden. 

Hisuns omfattande garantier borgar för ett problemfritt ägande under lång tid. Vår maskingaranti gäller  
mekaniska problem i motor-, el-, fjädrings- eller drivsystem som vid normalt bruk kan hänföras till  
tillverknings- eller monteringsfel. Detta villkor gäller under en period om två år, utan begränsningar  
i körsträckan. Garantin gäller dock ej vid tävling eller tävlingsliknande förhållanden.

Flera av våra maskiner kan fås som traktorregistrerade, vilket innebär flera fördelar. De får bland annat  
köras på väg (dock ej motorled), de kräver ingen besiktning och de har en fördelaktig försäkring.  
Det finns några skillnader mellan traktor a och b: Traktor a får köras med lägst AM-kort,  
från 15 år i max 40 km/h. Traktor b får köras med lägst B-kort, från 18 år och i max 50 km/h.

När du köper en Hisun gör du en bra affär. Redan i standardutförandet ingår det mesta du behöver. 
En Hisun passar lika bra för dig som har en hästgård som för dig som vill ploga garageuppfarten.  
Våra kunniga och erfarna återförsäljare hjälper dig att välja rätt modell för just dina behov.

ETT TRYGGT KÖP – TVÅ ÅRS MASKINGARANTI

KLART DU SKA HA TRAKTOR

MYCKET MASKIN FÖR PENGARNA

Med vårt stora utbud av tillbehör kan du utnyttja din ATV eller UTV maximalt. Här hittar du  
kvalitetsprodukter från pålitliga leverantörer som Carlmans, Rocx, Camso, Superwinch m.m.  
Hämta tillbehörsbroschyren hos din återförsäljare eller titta i den på: www.hisun.se

ALLA TILLBEHÖR DU BEHÖVER

PRISVÄRT

VÄLUTRUSTAT

TRYGGT

FÖRDELAKTIGT

DIN HÖGRA HAND PÅ JOBBET 
OCH BÄSTA VÄN PÅ FRITIDEN



Vår minsting – Axis HS110 ATV – är en pålitlig, rolig och lättkörd maskin som passar perfekt när 
familjens yngre medlemmar vill vara med och köra. Hisuns CVT automatväxellåda och 4-taktsmotor 
gör att maskinen går tyst och mjukt, samtidigt som det ergonomiska sittdynan gör att man 
bibehåller en bekväm körställning även vid kurvtagning. HS 110 ATV kommer garanterat att 
få jobba lika hårt som hushållets stora fyrhjulingar! Får köras på inhägnat område.

HS110 ATV

Körglädje
 i kompakt

format!

DET SKA KÖRAS I TID

Axis



tippbartflak
– lasta upp till

150 kg!

GÅRDENS ROLIGASTE TRAKTOR
Sector kommer bli gårdens nya favorit. Den sköna soffan gör att alla får plats och att det blir lätt att 
kliva i och ur, samtidigt som den starka maskinen och det tippbara flaket gör att alla jobb går som 
en dans. Traktorregistreringen öppnar upp nya möjligheter och vinschen och dragkroken gör att 
den verkligen kan fungera som en traktor: Här kan du komplettera med alla möjliga tillbehör, som 
snöplog, kärror och annat du behöver. Den snygga designen med sidodörrar, tak och aluminiumfälgar 
gör inte saken sämre!

HS590 UTV PS T1b
Sector



HS490 UTV T1b
Sector

Lika praktisk och smart som storebror HS590, men ännu smidigare. Här får du också tak, rejäla 
sidodörrar och kan komplettera med vindruta. Fram sitter en kraftull 3500 vinsch och bak hittar du 
en 50 mm dragkula som gör att maskinen verkligen fungerar som en hårt arbetande traktor – inte 
minst med det tippbara flaket som klarar upp till 150 kg last! Det smidiga formatet och hela 31 cm 
markfrigång gör att du tar dig fram överallt, samtidigt som styrservon gör manövreringen lätt även 
vid stillastående.

LIKA KUL SOM PRAKTISK

TUFF MEn
smidig!



passar
yngre förare!

HS250 UTV
Strike

En riktigt snygg maskin som är sportig, bekväm och rolig att köra. Det här är en lite mindre UTV som passar  
bäst för yngre förare som inte är så storväxta. De skålade och justerbara sätena gör att du sitter bekvämt även  
i tuff terräng. Rejäla sidodörrar skyddar bra mot lerstänk och ett handtag på passagerarplatsen ger extra stöd.  
Det praktiska och rymliga flaket är lätt att lasta i och ur och lasten står stadigt på plats. HS250 UTV PS går stabilt  
och fint tack vare kalibrerad dämpning och lång fjädringsväg. Det smidiga formatet gör att du enkelt tar dig fram  
överallt. Vi rekommenderar körning från tolv års ålder på godkänt, inhägnat område. Finns både som terräng  
och mc registrerad.

SPORTIG FINLIRARE SOM TÅL TUFFA TAG



yngre förare!



KGK MOTOR AB förbehåller sig rätten att utan 
föregående meddelande ändra utrustning, priser, 
specifikationer, färger, material och andra faktorer 
efter lokala förhållanden. Varje modell kan avslutas utan 
föregående meddelande. Fråga din Hisun återförsäljare 
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: 
R702018.

Sector HS590 UTV PS T1b Sector HS490 UTV T1b Strike HS250 UTV Axis HS110 ATV

CYLINDERVOLYM (CC) 546 454 229 108

MOTOR 4-takt, EFI, 1-cyl. 4-takt, EFI, 1-cyl. 4-takt, EFI, 1-cyl. 4-takt, EFI, 1-cyl.

BORR X SLAG (MM) 91x84 83x84 65.5x68 52.4x50

KYLSYSTEM Vätskekyld Vätskekyld Vätskekyld Luftkyld

VÄXELLÅDA Automat CVT med låg/hög/ 
neutral/back

Automat CVT med låg/hög/ 
neutral/back

Automat CVT med låg/hög/ 
neutral/back

Automat CVT med fram/ 
neutral/ back

DRIVSYSTEM 2/4 WD + diff lock 2/4 WD + diff lock 2 WD/kedja 2 WD/kedja

BREDD (MM) 1570 1550 1262 1039

HÖJD (MM) 1950 1890 1500 1033

LÄNGD (MM) 2980 2800 2260 1640

HJULBAS (MM) 1950 1850 1733 1120

FJÄDRINGSVÄG FRAM (MM) 227 235 115 273

FJÄDRINGSVÄG BAK (MM) 281 235 130 290

MARKFRIGÅNG (MM) 310 310 148 121

FJÄDRING FRAM dubbla A-armar dubbla A-armar Dubbla A-armar dubbla A-armar

FJÄDRING BAK dubbla A-armar dubbla A-armar Swingarm Swingarm

BROMS FRAM Skivbroms Skivbroms Skivbroms Skivbroms

BROMS BAK Skivbroms Skivbroms Skivbroms Skivbroms

DÄCK FRAM 26x9-14 26x9-12 22x7-10 21x7-8

DÄCK BAK 26x11-14 26x10-12 22x10-10 21x9.5-8

BRÄNSLETANK (L) 28 28 13 7

LASTKAPACITET BAK (KG) 150 150 23 -

LASTBOX MÅTT (MM) 1200 x 900 1100 x 800 965 x 540 -
SITTHÖJD (MM) 875 875 500 640

GENERATOR (AMP) 18 18 18 15

HASTIGHETS-/TRIPPMÄTARE Analog/Digital Analog/Digital Analog/Digital Analog/Digital

VIKT KÖRKLAR (KG) 618 586 312 148

FÄRG grön, röd grön, röd Röd röd

UTRUSTNING 3500 vinsch, servo, tak, 
sidodörrar, 12” alufälgar, 
dragkrok, tippbart flak, soffa.

3500 vinsch, tak, sidodörrar,  12” 
alufälgar, dragkrok, tippbart 
flak, soffa.

Sidodörrar, flak. Kan fås som väg 
eller terräng.

Lekfordon. 

PRIS INKL./EXKL. MOMS 110.900/88.720 kr 93.900/75.120 kr 49.900/39.920 kr 19.900/15.920 kr
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