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HONDA ATV

KVALITET I VARJE DETALJ

Egentligen är det självklart. Att låta en mindre maskin göra jobbet sparar både miljö, tid och
pengar, något som allt fler upptäcker. Vad många dock inte upptäckt är att det är skillnad
på lekmaskiner och riktiga arbetsfordon som från början är konstruerade för att axla tunga
bördor, inte bara bjuda på nöjesåkning. Det är just här som Honda sticker ut. Genom att
erbjuda maskiner som verkligen tål ett hårt liv och som fungerar i alla väder oavsett underlag.
Det är också anledningen till att en Honda alltid är eftertraktade som begagnade. Ett gott råd
är att titta på rejält använda och begagnade maskiner av olika fabrikat, innan du bestämmer
dig för en ny. Det kan vara svårt att urskilja kvalitet på den blanka ytan i butiken.
Som ett bevis på Hondas proffskvalitet finns vår 5 års garanti. Oavsett antal
körda timmar ger vi fem års garanti, även i ren yrkesmässig användning. Din
motprestation – normal skötsel och att du gör service hos en auktoriserad
verkstad efter normala intervaller.
Det är ingen slump att andrahandsvärdet på en Honda är högt!
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HONDA TRX250TE

RECON
Större är inte alltid bättre vilket gör RECON till ett populärt
alternativ till sina större syskon.

LÄTTSTYRD
BRÄNSLESNÅL

ELEKTRISK VÄXLING (ESP)

RAK BAKAXEL

2-HJULSDRIVEN
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LÄTT OCH SMIDIG

ELEKTRISK VÄXLING

SKOTTKÄRRANS ERSÄTTARE

Med en vikt på endast 200 kilo, längd
på cirka 2 meter, bredd dryga metern
är RECON det perfekta valet för den
som inte behöver massor av kubik och
dragkraft. RECON är en bakhjulsdriven
lättkörd maskin för alla som har ett
terrängkörningsbevis.

RECON är enkel att hantera med sin
tumväxlade ESP växellåda, där varje
växelläge manövreras via två knappar på
styret och med Hondas automatkoppling
får du en mjuk körning och växling, kan
det bli smidigare?

Med en enkel tippkärra på dragkulan kan
man uträtta underverk och spara på de
egna krafterna till annat. RECON sköter
transporterna när skottkärran inte räcker
till. En oumbärlig kamrat på gården med
andra ord.
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MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt
» Låg bränsleförbrukning
» Fem växlar + back, tryckknappsmanövrerad
» El-start
» Startsnöre för nödstart
» Kardan
CHASSI
» Lättstyrd
» Parkeringsbroms
» Effektiva främre bromstrummor
» LED-baklampa och bromsljus
» Lasträcken i metall
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Dragkulsfäste
» Tvättbart luftfilter

CIRKAPRIS:
54.900 kr ex. moms. (68.625 kr inkl. moms.)

PASSAR FÖR GÅRD OCH STUGA
OCH ÄVEN I SKOGEN
Större är inte alltid bättre, och är
oftast dyrare och det är därför som
HONDA RECON fortfarande är ett
populärt val. Varför? Jo, RECON
är en kraftfull, mångsidig, robust
ATV med kompakt storlek som

hjälper dig att manövrera genom
små och smala passager där
vissa större terränghjulingar blir
otympligare. Motorn är trots ”bara”
250cc utrustad med mycket kraft
och vridmoment. Den elektriska
växellådan gör körningen enkel.

TRX I VÄNTAN PÅ OMBYGGNAD TILL
PLUS (+) MODELLER, SE SIDAN 18-21.
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HONDA TRX420FM2

RANCHER

100%
KÖRGLÄDJE

Världens mest sålda terrängskoter, Honda Rancher finns i fler varianter här
med rak bakaxel och fotmanövrerad växellåda.

STYRSERVO
BRÄNSLEINSPRUTNING

FOTVÄXLAD MEKANISK VÄXELLÅDA

RAK BAKAXEL

2- ELLER 4-HJULSDRIFT

OBS - BILD PÅ 2019 ÅRS MODELL
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LÄRRKÖRD AUTOMATKOPPLING

RAK BAKAXEL

Med sin automatiska koppling blir fotväxlingen ett rent och sant nöje, inget
kopplingsgrepp eller dragläge att hålla
reda på bara att byta växel med vänsterfoten. Smart, eller hur!

Med rak bakaxel kan den lastas tungt utan
att fjädringen trycks ihop. Fjädringen
som verkar vara gjord för fritidsåkning är
stabil och trygg även med last och här är
en terrängskoter som passar till allt. Inte
konstigt att Honda RANCHER är världens
mest sålda terrängskotermodell.

hondamc.com

KAPACITET
Tillgången till effekt är väl tilltagen
på RANCHER och körglädje finns det
massor utav. Kontakta närmaste Hondaåterförsäljare för en provtur så förstår du
vad vi menar.

MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Fem växlar + back, fotmanövrerad
» Startsnöre för nödstart
» Starkare generator, nu 416 watt

PASSAR BÄST PÅ GÅRDEN OCH I
SKOGEN.
RANCHER med sin kraftiga motor
klarar de flesta jobb på gården
eller i skogen. Med komfort och
smidighet tar den sig lätt fram

i skog och mark och gör det
dagliga arbetet till ett rent nöje.
Hondas kvalitet och pålitlighet
ser till att fritidsåkning eller jobb
alltid är ett rent nöje.

CHASSI
» Servostyrning
» Styv ram och sving
» Fjädringsväg på 10 cm och 13 cm
» Effektiva främre skivbromsar
» Kapslad bakaxel från Foreman
» Effektiva strålkastare
» Pakethållare som tål att lastas tungt
» 40 kg/80 kg lastvikt på lasträckena
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare

CIRKAPRIS:
74.900 kr ex. moms. (93.625 kr inkl. moms.)

VÄRLDENS MEST SÅLDA terrängskoter
som finns i många olika versioner.
Här är den fotväxlade versionen med
automatkoppling. Det innebär att man
växlar upp eller ned med foten som på en
motorcykel men inget kopplingsgrepp
behövs.

Nya planare lasträcken gör lastningen
lättare och är mer anpassade för den
som vill montera lastlådor.

Den elektriska styrservon gör körningen
lätt och behaglig oavsett vilken terräng
man är i.

Den raka bakaxeln är det optimala valet
vid körning med tyngre släp, TRX’ns
geometri bibehålls och vagnens tyngd
påverkar inte fjädringen.

Precis som på alla andra Honda
TRX är motorn placerad i fordonets
längdriktning vilket gör att det är
minimala effektförluster från motorn
till hjulen och ger den bästa driften i alla
möjliga situationer.

Den automatiska diffbromsen hjälper
till vid svår terräng och skulle det
behövas kan man lätt koppla in den
elektroniska diffspärren till framhjulen
och få maximal drift på samtliga hjulen.

2 eller 4-hjulsdrift? Manöverspaken som
sitter på vänster sida styret ger kraft till
alla fyra hjulen när man behöver maximal
kraft eller så lägger man i 2-hjulsdriften
som gör maskinen mer ”lekfull” när bara
bakhjulen är i drift.

Honda TRX har dessutom motorbroms
på samtliga fyra hjul om fyrhjulsdriften
är inkopplad.

Hondas fina bränsleinsprutningssystem
gör att motorn alltid är lättstartad, går
mjukt oavsett temperatur och ser till att
bränsleförbrukningen blir låg.

hondamc.com
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HONDA TRX420FA6

RANCHER
AT IRS
Världens mest sålda terrängskoter, Honda Rancher här med
delad bakaxel och DCT växellåda.
STYRSERVO

BRÄNSLEINSPRUTNING
AUTOMATVÄXLAD DCT VÄXELLÅDA

DELAD BAKAXEL

2- ELLER 4-HJULSDRIFT

OBS - BILD PÅ 2019 ÅRS MODELL

8

SUPERSMIDIG

FÖLJSAM

MÅNGSYSSLAREN

Honda RANCHER AT IRS är den smidigaste
TRX’n man kan tänka sig. Med delad
bakaxel som gör att all terräng känns lätt
och en automatisk växellåda (DCT) som
enkelt manövreras från styret och en mjuk
följsam styrservovo är den helt enkelt
supersmidig att köra, oavsett terräng.

Fjädringen på RANCHER är verkligen
komfortabel och gör fritidsåkningen
till ett nöje samtidigt som den fungerar
utmärkt till tuffare arbete. Det mesta
förutom motorstorleken är lånat från de
större modellerna vilket gjort RANCHER
till en mycket lyckad terrängskoter.

Med sin smidighet är RANCHER AT IRS
är den perfekt för alla sysslor på gården
som ploga, köra ut vatten, hänga på en
vagn för exempelvis stängsla eller ut i
skogen för att hämta ved. Kapacitet finns
det då Honda’s terrängskotrar med riktig
växellåda i motor i fordonets färdriktning
gör att motorns kraft alltid finns för
maximalt grepp och framkomlighet.
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MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Femstegs automatlåda (DCT)
» Startsnöre för nödstart
» Stark generator på 450 watt
» Elektrisk manövrerad backväxel
CHASSI
» Servostyrning
» Styv ram och sving
» Lång fjädringsväg
» Effektiva främre skivbromsar
» Delad bakaxel
» Effektiva strålkastare
» 40 kg/80 kg lastvikt på lasträckena
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare

CIRKAPRIS:
88.900 kr ex. moms. (111.125 kr inkl. moms.)

HONDA RANCHER ÄR VÄRLDENS
MEST SÅLDA terränghjuling med motorn
monterad i maskinens längdriktning (som
på alla honda TRX) är det minimalt med
effektförlust innan motorkraften kommer
till hjulen och ner i backen.
RANCHER har Hondas unika 5 -växlade
DCT (DCT= dubbelkopplingsväxellåda)
gör att motorns kraft alltid går direkt ner i
marken vilket ger bästa möjliga drift i alla
situationer.
DCT’n kan köras helt automatiskt eller
manuellt genom knapptryckningar på
styret. Nytt för 2020 är att vill man växla
upp eller ner i automatläget går det alldeles
utmärkt och efter ett par sekunder när
motorvarvtal och hastighet bibehållits
går DCT’n tillbaka till automatläge igen,

GÅRDEN & SKOGENS BÄSTA VÄN!
RANCHER AT IRS med sin kraftiga
motor klarar de flesta jobb på
gården eller i skogen. Med komfort
och smidighet tar den sig lätt fram
i skog och mark och gör det dagliga
arbetet till ett rent nöje. Hondas

kvalitet och pålitlighet ser till att
fritidsåkning eller jobb alltid är ett
rent nöje.

mycket användbart exempelvis vid
utförskörning där man kan behöva en lägre
växel för bättre motorbroms. Honda TRX
har dessutom motorbroms på samtliga
fyra hjul om fyrhjulsdriften är inkopplad.

Den automatiska diffbromsen hjälper till
vid svår terräng och skulle det behövas
kan man lätt koppla in den elektroniska
diffspärren till framhjulen och få maximal
drift på samtliga hjulen.

Backen är nu el-styrd så med hjälp av
knapp på vänsterhandtaget är det bara att
trycka in den och “växla ner knappen”, så
går backen i oavsett vilken växel som ligger
i. Man behöver således inte först lägga i
friläge.

Honda PGM-FI bränsleinsprutningssystem
gör att motorn alltid är lättstartad, går
mjukt oavsett temperatur och ser till att
bränsleförbrukningen blir låg.

Nya planare lasträcken gör lastningen
lättare och är mer anpassade för den som
vill montera lastlådor.
Den delade bakaxeln gör all transport,
oavsett terräng till en behaglig färd,
här finns även möjlighet till att ändra
fjäderförspänning om man lastar mycket.

Den elektriska styrservon gör körningen
lätt och behaglig oavsett vilken terräng
man är i.
2 Eller 4-hjulsdrift? Manöverspaken som
sitter på vänster sida styret ger kraft till alla
fyra hjulen när man behöver maximal kraft
eller så lägger man i 2-hjulsdriften som gör
maskinen mer ”lekfull” när bara bakhjulen
är i drift.

hondamc.com
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HONDA TRX520FE2

FOREMAN

NYHET
2020

Working class hero säger man om Honda FOREMAN 520,
arbetsmaskinernas hjälte nummer ett - FOREMAN!

ESP TUMVÄXEL

STYRSERVO

BRÄNSLEINSPRUTNING

RAK BAKAXEL

ELEKTRONISK DIFFSPÄRR FRAM
2- ELLER 4-HJULSDRIFT
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DRAGVILLIG

KÖRGLÄDJE

DIFFBROMS

Med sin raka bakaxel som gör att släpets
last inte påverkar fjädringen gör det
FOREMAN till den idealiska dragaren.
Tumväxeln ser till att det alltid är lätt att
anpassa växeln till den dragkraft som behövs.
Vid brant lutning kan differentialspärren
snabbt läggas i och all motorns kraft går
direkt till hjulen som då drar stenhårt.

Även om FOREMAN är en dragare av
klass finns här massor av körglädje.
Bränsleinsprutningen, servostyrningen och
den råstarka motorn är några saker som
ger körglädje. Att man sen blir glad över
att den stela bakaxeln inte sjunker ihop
vid last på vagnen försämrar ju inte det.

Honda FOREMAN med sin diffbroms gör
inte bara att man tryggt kommer upp för
backarna också med tungt lass, man får
även en fantastisk motorbroms utför.
FOREMAN geometrin och körkomforten
ser till att även en lång tuff dag håller
föraren på gott humör.
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MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt på 520cc
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Låg bränsleförbrukning
» Suverän acceleration
» Fem växlar + back, tryckknappsmanövrerad
» Startsnöre för nödstart
» Stark 481 watt generator
» Elektrisk manövrerad backväxel
CHASSI
» Elektronisk differentialspärr
» Automatisk diffbroms
» Smidig servostyrning
» Lång fjädringsväg
» Effektiva främre skivbromsar
» LED-strålkastare på styret som kan slås av
separat, 50w
» 40 kg/80 kg lastvikt på plana lasträcken
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare

CIRKAPRIS:
88.900 kr ex. moms. (111.125 kr inkl. moms.)

HONDAS ATV PROGRAM med terrängskotrar
för arbete är oöverträffat, till 2020 har de
uppdaterats rejält och nu är de bättre än
någonsin.
Med sin nu större motor på hela 518cc med
mer effekt och bättre vridmoment har
Honda FOREMAN blivit ett ännu bättre
arbetsredskap. Den 5-växlade lådan som
manövreras med knappar på styret gör att du
är ”bara ett knapptryck” från att alltid ha rätt
växel. Denna kombination gör att motorns
kraft alltid går direkt ner i marken vilket ger
bästa möjliga drift i all situationer.
Honda TRX har dessutom motorbroms
på samtliga fyra hjul om fyrhjulsdriften är
inkopplad.

Backen är nu el-styrd så med hjälp av knapp
på vänsterhandtaget är det bara att trycka in
den och “växla ner knappen” så går backen i
oavsett vilken växel som ligger i. Man behöver
således inte först lägga i friläge.

Den automatiska diffbromsen hjälper till vid
svår terräng och skulle det behövas kan man
lätt koppla in den elektroniska diffspärren till
framhjulen och få maximal drift på samtliga
hjulen.

Nya planare lasträcken gör lastningen
lättare och är mer anpassade för den som vill
montera lastlådor.

Honda PGM-FI bränsleinsprutningssystem
gör att motorn alltid är lättstartad, går
mjukt oavsett temperatur och ser till att
bränsleförbrukningen blir låg.

En 50W led strålkastare som följer styret när
du svänger och ser till att mörkerkörningen
blir säker.
Den raka bakaxeln är det optimala valet vid
körning med tyngre släp, TRX’ns geometri
bibehålls och vagnens tyngd påverkar inte
fjädringen.

Den elektriska styrservon gör körningen lätt
och behaglig oavsett vilken terräng man är i.
2 eller 4-hjulsdrift? Bara ett knapptryck
bort så får man extra kraft till hjulen med
4-hjulsdrift eller gör maskinen mer ”lekfull”
när bara bakhjulen är i drift.

hondamc.com
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HONDA TRX500FE2 T3B / RED MACHINE

FOREMAN T3B
TRAKTOR
Foreman T3B traktor är som namnet säger en traktor B och får köras i 50km/tim!
STYRSERVO
ESP TUMVÄXEL

BRÄNSLEINSPRUTNING

RAK BAKAXEL

2- ELLER 4-HJULSDRIFT
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GÅR ATT FÅ I PLUSUTFÖRANDE
UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE
FLESTAS BEHOV: Se sidorna 18-21

MYCKET MASKIN FÖR PENGARNA

ARBETSFORDONET

DIFFBROMS

Maskinen är för dig med de verkligt tunga
behoven. Den passar perfekt att dra en
dumpersvagn eller tyngre timmervagnar,
tack vare maskinens egenskaper.
Elektroniskt reglerade differentialspärren
gör att alla fyra hjulen drar stenhårt i alla
förhållanden.’

En traktor för arbete, utrustad med stel
bakaxel som gör att den inte sjunker ner
vid släpvagnskörning, låg utväxling, motor
med mycket kraft redan på låga varv och
den precisa bränsleinsprutningen gör att
effekten alltid går direkt ner i marken.

För de gånger du får sämre grepp utan
att vara förberedd finns Hondas fina diffbroms. Och du – när du kopplat från vagnen
upptäcker du hur fin maskinen blivit för
friåkning; ett härligt gensvar på gasen, en
gudomlig fjädring ihop med klassledande
ergonomi ger dig ett leende som räcker
hela vägen hem.
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MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Låg bränsleförbrukning
» Suverän acceleration
» Fem växlar + back, tryckknappsmanövrerad
» Startsnöre för nödstart
» Stark 481 watt generator
CHASSI
» Elektronisk differentialspärr
» Automatisk diffbroms
» Smidig servostyrning
» Lång fjädringsväg
» Effektiva främre skivbromsar
» Strålkastare på styret som kan slås av separat
» 40 kg/80 kg lastvikt på lasträcken
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare
» Fast frontmonterad vinsch ingår

CIRKAPRIS:
94.900 kr ex. moms. (118.625 kr inkl. moms.)

FOREMAN T3B RED MACHINE ÄR
EN TRAKTOR B SOM FÖR KÖRAS
PÅ ALLMÄN VÄG I 50KM/T.
FOREMAN
T3B
traktor
är
maskinen med råstyrka från
500cc motorn och med en delad
bakaxel gör att den står pall för det
mesta. Drar du en dumpersvagn
eller timmervagn i ojämn eller
svår terräng, då vill du ha en
pålitlig maskin som klarar jobbet.
Den elektroniska diffspärren gör
att den drar effektivt på alla fyra

hjulen, oavsett underlag. Blir du
överraskad av halka innan du
hinner slå in spärren så är Hondas
automatiska diffbroms alltid redo
att rycka in. FOREMAN är tuff in i
det sista men skulle du få problem
med batteriet ute i skogen,
(kanske vinschat mycket) är det
bara att rycka i startsnöret och
köra hem. En pålitlig arbetshäst
för alla förhållanden.

PLUSUTFÖRANDE CIRKAPRIS:
111.200 kr ex. moms. (139.000 kr inkl. moms.)

hondamc.com
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HONDA TRX520FA6

RUBICON
Utrustad med Hondas smarta DCT växellåda som körs i automatläge eller
manuellt vilket ger smidighet och körglädje i alla lägen.

NYHET
2020

STYRSERVO

AUTOMATVÄXLAD DCT VÄXELLÅDA
BRÄNSLEINSPRUTNING

DELAD BAKAXEL

2- ELLER 4-HJULSDRIFT

ELEKTRONISK DIFFSPÄRR

14

FANTASTISK FRAMKOMLIGHET

KOMFORTABEL

ARBETE ELLER NÖJE?

Den delade bakaxeln ger hela 26 cm markfrigång vilket ger framkomlighet i den
mest skiftande terräng. Det tillsammans
med servostyrningen gör RUBICON till en
fantastisk terrängskoter.

RUBICON är den mest kompletta av
alla Honda TRX, med körställning som
är optimal för terrängkörning, hög och
låg växel, delad bakaxel, servostyrning,
bränsleinsprutning och rejäla lasträcken
ger en komfort utöver det vanliga.

Oavsett om RUBICON används till tufft
dagligt arbete eller ren transport så
med rätt vald hög eller lågväxel och DCT
växellådan, är detta den perfekta ATV’n .

hondamc.com

HONDA RUBICON NU ÄNNU
BÄTTRE ÄN INNAN!

MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt på 520cc
» Smart automatlåda med DCT
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Låg bränsleförbrukning
» 5 växlar – back + lågväxel
» Startsnöre för nödstart
» Stark generator på 547 watt
» Elektriskt manövrerad backväxel

Med komfort och kvalitet är
RUBICON maskinen för alla
användningsområden från tufft
dagligt arbete till ren nöjesåkning.
Den delade bakaxeln med sin
individuella upphängning gör
framkomligheten överlägsen.

CHASSI
» Elektronisk diffspärr
» Delad bakaxel
» Skivbromsar fram och bak
» 26 cm markfrigång
» Servostyrning
» Automatisk diffbroms
» Individuell fjädring
» Styrmonterad LED-strålkastare på 50w, följer
när du svänger

Alla reglage och manöverdon
sitter ergonomiskt och logiskt

placerade vilket gör att man
direkt känner sig hemma på en
RUBICON. Den råstarka motorn
och DCT-växellådan gör det
enkelt att köra i svår terräng och
mjuk och fin vid transport vilket
gör RUBICON till den ultimata
arbetspartnern.

ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare

CIRKAPRIS:
99.900 kr ex. moms. (124.875 kr inkl. moms.)

HONDA RUBICON
Har fått en större motor, nu på hela 518cc
med mer effekt och bättre vridmoment. Det
kombinerat med Hondas unika 5-växlade DCT
(DCT= Dubbelkopplingsväxellåda) innebär att
motorns kraft alltid går direkt ner i marken
vilket ger bästa möjliga drift i alla situationer.
DCT’n kan köras helt automatiskt eller
manuellt
genom
knapptryckningar
på
styret. Nytt för 2020 är att vill man växla
upp eller ner i automatläget går det alldeles
utmärkt och efter ett par sekunder när
motorvarvtal och hastighet bibehållits
går DCT’n tillbaka till automatläge igen,
mycket
användbart
exempelvis
vid
utförskörning där man kan behöva en lägre
växel för bättre motorbroms, Honda TRX

har dessutom motorbroms på samtliga
fyra hjul om fyrhjulsdriften är inkopplad.
Backen är nu el-styrd så med hjälp av en
knapp på vänsterhandtaget är det bara att
trycka in den och “växla ner knappen” så går
backen i oavsett vilken växel som ligger i. Man
behöver således inte först lägga i friläge.
Nya planare lasträcken gör lastningen lättare
och anpassad för den som vill montera
lastlådor.
En 50W LED strålkastare ser till att mörkerkörningen blir säker.
Den delade bakaxeln gör all transport, oavsett
terräng till en behaglig färd, här finns även
möjlighet till att ändra fjäderförspänning om

man lastar mycket.
Den automatiska diffbromsen hjälper till vid
svår terräng och skulle det behövas kan man
lätt koppla in den elektroniska diffspärren till
framhjulen och få maximal drift på samtliga
hjulen.
Bränsleinsprutningssystem gör att motorn
alltid är lättstartad, går mjukt oavsett
temperatur och ser till att bränsleförbrukningen blir låg.
Den elektriska styrservon gör körningen lätt
och behaglig oavsett vilken terräng man är i.
2 eller 4-hjulsdrift? Bara ett knapptryck bort så
för man extra kraft till hjulen med 4-hjulsdrift
eller gör maskinen mer ”lekfull” när bara
bakhjulen är i drift.

hondamc.com
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HONDA TRX500FA6 T3B / RED MACHINE

RUBICON T3B
TRAKTOR
Rubicon T3B traktor får köras på allmän väg i 50 km/tim!
STYRSERVO

AUTOMATVÄXLAD DCT VÄXELLÅDA

DELAD BAKAXEL

BRÄNSLEINSPRUTNING
2- ELLER 4-HJULSDRIFT

ELEKTRONISK DIFFSPÄRR

16

GÅR ATT FÅ I PLUSUTFÖRANDE
UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE
FLESTAS BEHOV: Se sidorna 18-21

SERVOSTYRNING

FANTASTISK KOMFORT

NÖJESARBETSMASKINEN

Hondas patenterade servostyrning gör
Rubicon till ett mycket lätthanterligt
fordon oavsett terräng.

Maskinen har hög- och lågväxel, delad
bakaxel, bränsleinsprutad motor, servostyrning, och elektronisk diffspärr – allt förpackat i den snyggaste karossen hittills.
Detta är vår mest kompletta ATV för både
arbete och nöje.

Med sin råstarka motor och Hondas dubbelkopplingsväxellåda (DCT) är RUBICON
perfekt för att köra helt automatiskt
eller så väljer du växel helt själv, allt efter
körbehov. Lägg till lågväxeln, diffspärren
och de greppvänliga MAXXIS däcken är
det alltid ett nöje att köra en RUBICON

hondamc.com

MOTOR
» Encylindrig vätskekyld 4-takt
» Smart automatlåda med DCT
» Bränsleinsprutning med lamdasond
» Låg bränsleförbrukning
» 5 växlar – back + lågväxel
» Startsnöre för nödstart
» Stark generator på 547 watt
CHASSI
» Elektronisk diffspärr
» Delad bakaxel
» Skivbromsar fram och bak
» 26 cm markfrigång
» Servostyrning
» Automatisk diffbroms
» Individuell fjädring
» Styrmonterad strålkastare, följer när du svänger
ÖVRIGT
» LCD-instrumentering
» Serviceindikator
» Elektronisk bränslemätare

CIRKAPRIS:
104.900 kr ex. moms. (131.125 kr inkl. moms.)

RUBICON T3B RED MACHINE ÄR
EN TRAKTOR B SOM FÖR KÖRAS
PÅ ALLMÄN VÄG I 50KM/T.
Rubicon T3B traktor är maskinen
med råstyrka från 500cc motorn
och med en delad bakaxel gör
att den står pall för det mesta.
Drar du en dumpersvagn eller
timmervagn i ojämn eller svår
terräng, då vill du ha en pålitlig
maskin som klarar jobbet. Den
elektroniska diffspärren gör att

den drar effektivt på alla fyra
hjulen, oavsett underlag. Blir du
överraskad av halka innan du
hinner slå in spärren så är Hondas
automatiska diffbroms alltid redo
att rycka in. Rubicon är tuff in i det
sista men skulle du få problem
med batteriet ute i skogen,
(kanske vinschat mycket) är det
bara att rycka i startsnöret och
köra hem. En pålitlig arbetshäst
för alla förhållanden.

PLUSUTFÖRANDE CIRKAPRIS:
123.200 kr ex. moms. (154.000 kr inkl. moms.)

OBS- Bilderna visar en
Rubicon terrängskoter

hondamc.com

17

HONDA TRX520FA6+

RUBICON+
Honda Rubicon+ utrustad med svensktillverkade skyddsplåtar, flyttbar vinsch med plattor fram och bak
gör att det går och köra i värsta tänkbara terrängförhållandena, det gör Rubicon+ ”till Top of the line”.
FLYTTBAR VINSCH

PLÅTPAKET

DRIVAXELSKYDD

18

TILLBEHÖRSPAKET TILL TRX520FA6+

ETT UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE FLESTAS BEHOV

Med svenskutvecklade och svensktillverkade plåtpaket och
flyttbar vinsch har vi tagit fram utrustning för dig som vill ha en
komplett maskin för att använda under besvärliga förhållande.
Skyddsplåtarna gör att det går att ta sig fram på alla möjliga (och
omöjliga?) ställen utan att man riskerar att stora stenar, stubbar
bergskanter eller grenar/kvistar på ett kalhygge skall göra skador
underifrån. Den flyttbara radiostyrda vinschen som enkelt flyttas
mellan fram och bakpakethållaren gör vinschning av träd eller
annat enkelt, eller kanske för att hjälpa till att komma loss om man
kört fast. Honda TRX plus (+) paket gör helt enkelt maskinen till
arbetsmaskinens arbetsmaskin.

Innehåller

hondamc.com

•

Skyddsplåtspaket med hasplåt

•

Drivaxelskydd och bröstplåt

•

Vinsch, kablage och fäste för att göra vinschen flyttbar
mellan främre och bakre placering

•

Radiostyrning till vinschen

•

Elektronisk batteriladdare.

CIRKAPRIS:
118.400 kr ex. moms. (148.000 kr inkl. moms.)

HONDA TRX520FE2+

FOREMAN+
Honda FOREMAN+ utrustad med svensktillverkade skyddsplåtar, flyttbar vinsch med plattor fram
och bak gör att det går och köra i värsta tänkbara terrängförhållandena, det gör Foreman+ till den
kompletta arbetsmaskinen, helt enkelt kungen i skogen.
FLYTTBAR VINSCH

PLÅTPAKET

DRIVAXELSKYDD

TILLBEHÖRSPAKET TILL TRX520FE2+

ETT UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE FLESTAS BEHOV

Med svenskutvecklade och svensktillverkade plåtpaket och
flyttbar vinsch har vi tagit fram utrustning för dig som vill ha en
komplett maskin för att använda under besvärliga förhållande.
Skyddsplåtarna gör att det går att ta sig fram på alla möjliga (och
omöjliga?) ställen utan att man riskerar att stora stenar, stubbar
bergskanter eller grenar/kvistar på ett kalhygge skall göra skador
underifrån. Den flyttbara radiostyrda vinschen som enkelt flyttas
mellan fram och bakpakethållaren gör vinschning av träd eller
annat enkelt, eller kanske för att hjälpa till att komma loss om man
kört fast. Honda TRX plus (+) paket gör helt enkelt maskinen till
arbetsmaskinens arbetsmaskin.

Innehåller

		

•

Skyddsplåtspaket med hasplåt

•

Drivaxelskydd och bröstplåt

•

Vinsch, kablage och fäste för att göra vinschen flyttbar
mellan främre och bakre placering

•

Radiostyrning till vinschen

•

Elektronisk batteriladdare.

CIRKAPRIS:
106.400 kr ex. moms. (133.000 kr inkl. moms.)

hondamc.com
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HONDA TRX420FA6+

RANCHER AT IRS+
Honda Rancher AT IRS+ utrustad med svensktillverkade skyddsplåtar, flyttbar vinsch med plattor
fram och bak gör att det går och köra i värsta tänkbara terrängförhållandena, det gör den smidiga
Ranchen till en riktig arbetshäst.
FLYTTBAR VINSCH

PLÅTPAKET

DRIVAXELSKYDD
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TILLBEHÖRSPAKET TILL TRX420FA6+

ETT UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE FLESTAS BEHOV

Med svenskutvecklade och svensktillverkade plåtpaket och
flyttbar vinsch har vi tagit fram utrustning för dig som vill ha en
komplett maskin för att använda under besvärliga förhållande.
Skyddsplåtarna gör att det går att ta sig fram på alla möjliga (och
omöjliga?) ställen utan att man riskerar att stora stenar, stubbar
bergskanter eller grenar/kvistar på ett kalhygge skall göra skador
underifrån. Den flyttbara radiostyrda vinschen som enkelt flyttas
mellan fram och bakpakethållaren gör vinschning av träd eller
annat enkelt, eller kanske för att hjälpa till att komma loss om man
kört fast. Honda TRX plus (+) paket gör helt enkelt maskinen till
arbetsmaskinens arbetsmaskin.

Innehåller
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•

Skyddsplåtspaket med hasplåt

•

Drivaxelskydd och bröstplåt

•

Vinsch, kablage och fäste för att göra vinschen flyttbar
mellan främre och bakre placering

•

Radiostyrning till vinschen

•

Elektronisk batteriladdare.

CIRKAPRIS:
107.200 kr ex. moms. (134.000 kr inkl. moms.)

HONDA TRX420FM2+

RANCHER+
Hondas Rancher+ är en extrautrustad maskin enligt specifikation nedan. Komfort, körglädje och arbetsegenskaper. En stor och kraftigare maskin där det mesta är lånat från sina större bröder. När du köper
Rancher+ får du en komplett maskin med utrustning, en kraftig maskin för alla behov!
FLYTTBAR VINSCH

PLÅTPAKET

DRIVAXELSKYDD

TILLBEHÖRSPAKET TILL TRX420FM2+

ETT UTRUSTNINGSPAKET SOM TÄCKER DE FLESTAS BEHOV

Med svenskutvecklade och svensktillverkade plåtpaket och
flyttbar vinsch har vi tagit fram utrustning för dig som vill ha en
komplett maskin för att använda under besvärliga förhållande.
Skyddsplåtarna gör att det går att ta sig fram på alla möjliga (och
omöjliga?) ställen utan att man riskerar att stora stenar, stubbar
bergskanter eller grenar/kvistar på ett kalhygge skall göra skador
underifrån. Den flyttbara radiostyrda vinschen som enkelt flyttas
mellan fram och bakpakethållaren gör vinschning av träd eller
annat enkelt, eller kanske för att hjälpa till att komma loss om man
kört fast. Honda TRX plus (+) paket gör helt enkelt maskinen till
arbetsmaskinens arbetsmaskin.

Innehåller
•

Skyddsplåtspaket med hasplåt

•

Drivaxelskydd och bröstplåt

•

Vinsch, kablage och fäste för att göra vinschen flyttbar
mellan främre och bakre placering

•

Radiostyrning till vinschen

•

Elektronisk batteriladdare.

CIRKAPRIS:
92.000 kr ex. moms. (115.000 kr inkl. moms.)

hondamc.com
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FÖRDELAR

HONDA ATV
1 CYLINDRIG 4 TAKT

AUTOMATISK DIFFBROMS

BRÄNSLEINSPRUTNING

En vridmomentstark motor utvecklad för
TRX-modellerna med vevaxeln i motorns
längdriktning som ger minimal effektförlust
från motor till hjulen.

Den automatiska diffbromsen fram sköter
sig själv och är alltid redo att greppa
in, även i de mest oväntade situationer
samtidigt som den ger liten vändradie.

Gör motorn väldigt lättstartat i alla lägen
och temperaturer och ger mjuk och fin gasrespons.
Bränsleinsprutningen tillsammans med den
mekaniska transmissionen gör Honda TRX
till marknadens mest bränsleekonomiska
terränghjuling.

DCT, DUBBELKOPPLINGSVÄXELLÅDA

VÄXELLÅDAN
Honda TRX växellådor finns i manuellt
fotmanövrerad utförande eller med
ESP, elektrisk manövrerad växellåda där
växlingen sker med tryckknappar på styret.

24
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Hondas unika dubbelkopplingväxellåda
garanterar snabb och sömlös växling utan
att tappa drivkraft vid växelbyte, går att
köra automatiskt eller så väljs växel med
hjälp av knappar på styret.
På samtliga växellådor kan man alltid
ha rätt utväxling och varvtal oavsett om
det dras ett tungt släp eller utan släp på
grusvägen och de har RIKTIG motorbroms.

STYRSERVO
Den elektriska styrservon gör att det
blir behaglig körning även i den tuffaste
terrängen.

RAK BAKAXEL

KARDANDRIFT

DRAGKROK

Det optimala vid körning med tyngre släp,
TRX’ns geometri bibehålls och vagnens
tyngd påverkar inte fjädringen.

Hondas extremt slitstarka transmissioner
med kardandrift är energisnåla och
underhållsfria till skillnad mot exempelvis
remdrift.

Samtliga modeller är utrustad med en
50mm dragkrok som kan kompletteras
med drag för ögla.

DELAD BAKAXEL

DIFFSPÄRR

LASTRÄCKEN

Utmärkt vid alla typer av terräng och ger en
komfortabel körning.

Foreman och Rubicon är även utrustad
med elektronisk diffspärr som enkelt läggs
i och ger extra drivkraft på framhjulen.

Fabriksmonterade robusta lasträcken
fram och bak där vinsch eller lastlåda lätt
monteras.

REMFRIA TRANSMISSIONER

2WD OCH 4WD
Skifta mellan 2 och fyrhjulsdrift för bästa
komfort eller mesta möjliga drivkart enkelt
med en spak eller ett knapptryck beroende
på modell.

Honda använder aldrig rem i sina ATV
transmissioner. Istället används flera olika
typer av mekaniska transmissioner som
ger minimal effektförlust mellan motor
och däcken, är mycket energisnåla, och
underhållet begränsas till att byta olja.
Hondas transmissioner gör det möjligt att
smyga fram med precision på låga varvtal.

SERVICEVÄNLIG OCH BILLIG
Samtliga Honda TRX är mycket servicevänliga viket ger dig låga service- och
underhållskostnader.

SPECIFIKATIONER

HONDA ATV

BILD PÅ 2019 ÅRS MODELL

BILD PÅ 2019 ÅRS MODELL
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RECON

RANCHER

RANCHER AT IRS

MOTOR

4-t v-kyld

4-t v-kyld

4-t v-kyld

CYLINDERARRANGEMANG

1

1

1

SERVOSTYRNING

Nej

Ja

Ja

VENTILER/CYLINDER

2

2

2

KAMAXELARRANGEMANG

OHV

OHV

OHV

SLAGVOLYM

229

420

420

CYLINDERDIAMETER mm

68,5

86,5

86,5

SLAGLÄNGD mm

62,2

71,5

71,5

KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE

9,2:1

9,9:1

9,9:1

KRAFTÖVERFÖRING

Kardan

Kardan

Kardan

BAKAXEL

Rak

Rak

Delad

ANTAL VÄXLAR

5+back

5+back

5+back (aut)

STARTANORDNING

El/Drag

El/Drag

El/Drag

BATTERI

12v 14Ah

12v 16Ah

12v 16Ah

GENERATOREFFEKT watt

110

416

450

BROMS FRAM

Trum

2 skiv

2 skiv

BROMS BAK

Trum

Trum

Enkel skiva

LÄNGD mm

1905

2103

2148

BREDD mm

1034

1204

1204

HÖJD mm

1070

1173

1175

AXELAVSTÅND mm

1130

1267

1293

MARKFRIGÅNG mm

152

183

246

SITTHÖJD mm

792

856

886

DÄCK FRAM

22x7-11

24x8-12

24x8-12

DÄCK BAK

22x10-9

24x10-11

24x10-11

TJÄNSTEVIKT kg

197

282

311

VÄNDRADIE meter

2,6

2,8

3,5

TANKVOLYM liter

9,1

14,8

14,8

MAX LAST PÅ FRÄMRE LASTRÄCKE

15

40

40

MAX LAST PÅ BAKRE LASTRÄCKE

30

80

80
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FOREMAN

FOREMAN T3B TRAKTOR

RUBICON

RUBICON T3B TRAKTOR

4-t v-kyld

4-t v-kyld

4-t v-kyld

4-t v-kyld

1

1

1

1

Ja

Ja

Ja

Ja

2

2

2

2

OHV

OHV

OHV

OHV

520

475

520

475

92

92

92

92

71,5

71,5

71,5

71,5

9,5:1

9,5:1

9,5:1

9,5:1

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Rak

Rak

Delad

Delad

5+back

5+back

5+back (aut)

5+back (aut)

El/Drag

El/Drag

El/Drag

El/Drag

12v 16Ah

12v 16Ah

12v 16Ah

12v 16Ah

481

481

547

547

2 skiv

2 skiv

2 skiv

2 skiv

Trum

Trum

Enkel skiva

Enkel skiva

2103

2103

2185

2146

1204

1204

1205

1204

1219

1219

1237

1234

1267

1267

1293

1293

190

190

239

239

869

869

909

909

25x8-12

25x8-12

25x8-12

25x8-12

25x10-12

25x10-12

25x10-12

25x10-12

286

286

331

307

3,2

3,2

3,5

3,5

14,8

14,8

14,8

14,8

40

40

40

40

80

80

80

80
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HONDA MC-CENTER OCH AUKTORISERADE HONDA-ÅTERFÖRSÄLJARE
BENGTSFORS LARSSONS MASKINER • BOLLNÄS LUVA MOTOR & FRITID • BORÅS LUGNETS MC CENTER AB • DINGLE ALSTOR
SKOG & TRÄDGÅRD • EKSJÖ EKSJÖ LANTBRUKSSERVICE AB • GÖTEBORG HONDA MC CENTER • HELSINGBORG NILS LARSSONS
MASKINSERVICE AB • HÖÖR ATV CENTER I BOSJÖKLOSTER AB • KARLSTAD HONDA MC CENTER • KIRUNA MASKINAFFÄREN B.
LUNDSTRÖMS AB • KUMLA NÄRKES TRAKTORCENTER AB • LJUSDAL GRÖNINGSBIL & MASKIN SERVICE • LUDVIKA HONDA MC
CENTER • LULEÅ NAVIS POWERSTORE • MANTORP GH:S TRAKTOR-CITY I MANTORP AB • MELLERUD FRITZÉNS MASKIN AB
NORRTÄLJE LÄTTVIKTSMOTOR AB • REFTELE GUNNARSSONS MASKIN AB • RONNEBY RONNEBY MASKINAFFÄR AB • RÄTTVIK
ANDERS TRAKTORSERVICE AB • SALA SALA HEBY SKOG & TRÄDGÅRD • SKÅNES FAGERHULT NILSSONS MOTOR AB • STAVSUDDA
ANDERSSONS BÅTVARV AB • STRÖMSTAD MARIN & FRITID I STRÖMSTAD AB • SUNDSVALL NORTHBIKE SWEDEN AB • SVENLJUNGA
SVENLJUNGA SÅG & MOTORTJÄNST • TIBRO TIBRO SKOG & TR ÄDGÅRDSMASKINER • TR ANÅS EKEBÄCKS BILSERVICE AB
TVÅÅKER HANDINS SKOG & TRÄDGÅRD AB • UMEÅ BOSTRÖMS TRAKTOR & MASKIN • UPPSALA AGRO MASKIN I UPPSALA AB VISBY

ÖSTERSUND KJ SKOG & TRÄDGÅRD AB

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning och prisjusteringar

HATV2020A

C Y K E L & M C H A L L E N I V I S B Y A B • V Å R G Å R D A H E D É N S R E P A R AT I O N S A B • V Ä N E R S B O R G M C C E N T E R • V Ä X J Ö
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