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Med Foreman T3 Traktor i 500-klassen får du allt i ett då denna även
är traktorregistrerad. Frontmonterad vinsch ingår. Troligen
marknadens bästa arbetsmaskin. Rak lasttålig bakaxel, elektrisk
diffspärr, riktig mekanisk femväxlad växellåda med elektrisk växling via
knappar. Kraftig servostyrning underlättar arbetet.
Produktbeskrivning

P rod uktb eskrivning
Foreman T3 Red Machine är traktorregistrerad vilket ger dig helt andra
möjligheter i vardagsbruket av en ATV. Ska du dra tunga laster så
hittar du hos Foreman råstyrkan från en 500 cc motor och en rak
bakaxel som står pall för det mesta. Drar du en dumpervagn eller en
tung timmervagn i ojämn eller svår terräng, då vill du ha en pålitlig
maskin som klarar jobbet. Den elektroniska diffspärren gör att den
drar på alla fyra hjul oavsett underlag. Blir du överraskad av halka
innan du hinner slå på diffspärren så är Hondas automatiska
diffbroms alltid redo att rycka in. Foreman är tuff in i det sista, skulle
du få problem med batteriet ute i skogen så är det bara att dra igång
den med startsnöret och köra hem lasten. En pålitlig arbetshäst för
tuffa förhållanden.
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Chassi

Chassit kom helt nytt 2014 och är mycket modernt med effektiv och
bekväm fjädring och nya effektiva skivbromsar.
Framaxeln har automatisk differentialbroms, och en elektrisk
differentialspärr.
Rejäla svensktillverkade hasplåtar och vinschfästen och hela WARN:s
lineup av vinschar finns som tillbehör. Kåporna över motor och tank
kan enkelt lyftas loss i ett stycke för att lätt kunna komma åt för
service, montage av tillbehör eller helt enkelt rengöring.
Motor

Motorn är en äkta Honda vilket du genast märker på motorgången.
Den går jämnt och fint och drar redan från låga varvtal. Den
femväxlade växellådan har kuggdrev vilka har minimala
energiförluster, du behöver aldrig vara rädd att bränna en rem helt
enkelt för att det inte finns remmar i en Honda ATV.
Bränsleinsprutningen ger motorn den råstarka karaktären, den håller
också nere bränsleförbrukningen på ett minimum, trots att motorn
ger massor av respons på gasen. Fem växlar byter man med en enkel
tumtryckning, den lägsta ger riktiga tungdragaregenskaper även med
en tung skogsvagn, de högre ger maskinen fart under lättare
transporter eller fritidskörning.
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Anteckningar

H ond a M C /A TV M ärkesförsäkring - Honda har i samarbete
med Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring för dig som kör
Honda. Vårt gemensamma mål är att du ska få ett så tryggt och
bekymmersfritt Hondaägande som möjligt och snabb hjälp om
olyckan skulle vara framme. Du kan teckna försäkringen när du
köper en ny eller begagnad Honda hos en auktoriserad Hondaåterförsäljare.
H ond a M C /A TV Finansiering – Tillsammans med Swedbank
hjälper vi dig att förverkliga drömmen om en ny motorcykel. Det
spelar ingen roll om motorcykeln är ny eller begagnad – den
räcker som säkerhet för lånet. Tala med din Honda-återförsäljare
om hur du bäst lägger upp din finansiering.

Hondas unika 5 års garanti gäller alla landsvägsmaskiner, och
fyrhjuliga terrängfordon som går under benämningen
arbetsfordon. Tävlings- och lekfordonen är undantagna. Garantin
får du bara genom Hondas auktoriserade återförsäljare.

www.hondamc.com

