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Viking: Funcţionalitate, durabilitate şi acces pe
orice tip de teren.
Pret: 16,550 €
Poate fi foarte dificil să lucraţi în exterior tot timpul anului. Aveţi nevoie de cel mai bun echipament
şi de parteneri de încredere pentru a efectua sarcinile. Este momentul să aflaţi cum Viking vă poate
face viaţa mai uşoară!
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Cele 3 locuri generoase şi podeaua perfect
plată, fără tunel pentru cardan, asigură un
şofat confortabil şi sigur pentru dvs. şi colegii
dvs. Suspensia sa cu articulaţie triunghiulară
dublă face faţă celor mai denivelate terenuri iar platforma de încărcare basculantă cu
dimensiunile unui europalet poate transporta
greutăţi de până la 272 kg.
Echipat cu sistemul nostru de transmisie OnCommand® 2WD, 4WD şi 4WD cu diferenţial
blocabil şi propulsat de un motor monocilindric
puternic şi cu cuplu ridicat, de 686 cc, modelul
Viking cu 3 locuri poate fi cea mai bună
achiziţie pe care aţi făcut-o vreodată!
Când lucraţi în medii exterioare dificile aveţi
nevoie de cele mai bune instrumente. Astfel noi
am conceput modelul Viking pentru a vă face

• Amplasament uşor accesibil pentru motor
• Design robust al şasiului pentru rezistenţă
mărită la impact
• Injecţie electronică de combusitibil
• Platformă de încărcare basculantă acoperită
cu covor din cauciuc ultrarezistent
• Comenzi uşor de operat şi bine poziţionate
• Sistem de antrenare On-Command® cu
comutare între regimuri
• Servodirecţie asistată electronic pentru
manevrabilitate uşoară
• Cabină antifonată cu podea perfect plată
• Dispunere confortabilă şi spaţioasă a celor 3
locuri
• Motor monocilindru de 686 cc puternic şi cu
cuplu mare
• Suspensii faţă şi spate cu articulaţie

munca puţin mai uşoară - şi mai plăcută.

triunghiulară dublă
• 2WD, 4WD şi 4WD cu diferenţial blocabil

Culori
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Specificatii tehnice
Motor

Sasiu

Tip motor
Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu
lichid, SOHC, 4-supape

Sistem suspensie faţă
Lungime totală
Independentă, dublu wishbone, 3,100 mm
205 mm cursă roată
Lăţime totală
1,570 mm
Sistem suspensie spate
Independentă, dublu wishbone, Înălţime totală
205 mm cursă roată
1,925 mm

Capacitate cilindrică
686cc
Alezaj X Cursă
102.0 mm x 84.0 mm
Compresie
10.0 : 1
Sistem de ungere
Carter umed
Sistem combustibil
Injecţie electronică de benzină
Sistem de aprindere
Electric

Dimensiuni

Frână faţă
Disc hidraulic dublu

Ampatament
2,135 mm

Frână spate
Disc hidraulic dublu

Raza de bracare min.
4.5m

Anvelope faţă
AT25x8-12NHS

Gardă minimă la sol
300 mm

Anvelope spate
AT25x10-12NHS

Greutate la plin (inclusiv
plin de benzină şi de ulei)
613kg

Sistem de transmisie
Yamaha UltramaticÂ®, CVT,
ambreiaj centrifugal

Capacitate rezervor
combustibil
36.7Litri

Sistemul de rulare
On-CommandÂ® 2WD, 4WD,
4WD cu Diff-lock

Capacitate ulei
2.6Litri

Transmisie finală
Cardan

Înălţimea scaunelor
792 mm
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