
HONDA ATV | s. 1

HONDA TRX  MODELPROGRAM

GØR ARBEJDET
EFFEKTIVT! 4 0  K M / T

K L A R
T I L  V E J E N



s. 2 | HONDA ATV 

Ansvarshavende: Thomas Svan, Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S, www.honda-trx.dk
Design: Blikfang.se  -  Tryk: Strandbygaard.dk -  Version: 19.9
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ret til ændringer af specifikationer og 
priser uden varsel.



Indholdsfortegnelse .............................................. 3

Hvorfor vælge en Honda ATV? .............................. 4

Honda udvidet garanti ........................................... 5

Innovative Honda løsninger
 Motor og gearkasse ........................................... 6
 Køreegenskaber ................................................. 8
 Chassis ............................................................. 10

Hvilken Honda ATV er den rette for dig?
 Valg af affjedring ............................................... 13
 Valg af transmission ......................................... 13

Tilbehør og ekstraudstyr til Honda ATV ............. 14

Honda TRX model egenskaber ........................... 18

Recon TRX250TM ................................................ 20

Rancher TRX420 FE1 .......................................... 22

Rancher TRX420FA6 ........................................... 24

Foreman TRX500FE2 ........................................... 26

Rincon TRX680FA ................................................ 28

Foreman TRX420FE1 T3A .................................... 30

Foreman TRX500FE2 T3A .................................... 32

Foreman TRX500FA6 T3A .................................... 34

Funbikes fra Honda
 TRX90X ............................................................. 36
 CRF-F serien .................................................... 37

Specifikationer .................................................... 38 

INDHOLDSFORTEGNELSE

HONDA ATV | s. 3



s. 4 | HONDA ATV  

HVORFOR VÆLGE 
EN HONDA ATV?
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Honda var først med ATV (All Terrain Vehicles) kørekøjer, der 
i begyndelsen havde tre hjul og senere – af sikkerhedsgrun-
de – blev firehjulede. I Honda terminologi benævnes de TRX 
(FourTrax), og Honda har gennem årene udviklet og forfinet en 
bestemt TRX teknologi. 

Alle Honda ATV’er (undtagen TRX90X) bliver fremstillet og samlet 
i USA, og mange af de ansatte bruger dagligt deres ATV både til 
arbejde og som underholdning – produktionen af en Honda ATV 
er altså for de ansatte ikke blot et job, men nærmere en livsstil.

Al produktudvikling sker også i USA, og Honda anvender spe-
cielle TRX motorer med OHV (Over Head Valve) ventilsystem, 
der er udviklet til formålet med et lavt tyngdepunkt og et effektivt 
smøresystem. Kraftoverførslen sker via et lukket drivsystem med 
kardantræk, og koblingssystemer og gearkasser er også desig-
net til formålet. Alt sammen teknik, der sikrer, at en Honda TRX er 
særdeles driftsikker og kræver et minimum af vedligeholdelse.

En Honda ATV er med andre ord udviklet og bygget udelukkende 
til det formål at skulle fungere som en ATV, og derfor kan Hondas 
TRX modeller også udføre enhver form for opgave. Med din nye 
Honda TRX model vil du hver dag blive mødt med en fuldstændig 
pålidelig maskine, der har en uovertruffen ydeevne og er solidt 
bygget til at klare selv det værste slid og slæb – i mange år frem-
over. Og vil du opgradere din nuværende TRX model er det ikke 
nær så dyrt, da gensalgsværdien af en Honda ATV altid er høj.

Uanset om du vil bruge din nye Honda TRX model indenfor 
skovbrug, landbrug, stutteri, gartneri, entreprenørarbejde, sne-
rydning, eller hvad du nu vil byde den, så vil den hurtigt blive en 
væsentlig del af din daglige rutine, hvor du kan stole på maskinen 
i al slags vejr, på alle typer terræn og under løsning af alverdens 
opgaver. 

Vi mener, at en Honda ATV har kvalitet i hver enkelt detalje, og 
derfor tilbyder Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S ud over 
fabriksgarantien på 2 år en udvidet garanti på 3 år. Altså 5 års 
garanti – uden merpris! 

Den udvidede garanti er betinget af, at TRX modellen er købt hos 
en autoriseret dansk Honda forhandler, og serviceforskrifterne 
overholdes. Alle serviceeftersyn skal være udført hos et autori-
seret dansk Honda værksted, og det medfølgende servicehæfte 
skal være udfyldt. Ligeledes skal der altid anvendes originale 
Honda reservedele.

Den udvidede garanti træder i kraft, så snart fabriksgarantien 
udløber og gælder for fabriksnye køretøjer købt efter 18. sep-
tember 2013. Fabriksgarantien starter fra den dato, at maskinen 
er overtaget/købt af slutbrugeren.

Garantien dækker fabrikationsfejl på motor, gearkasse og elek-
tronikkomponenter. Standard TRX modeller, der udelukkende 
anvendes til privat personkørsel eller arbejdsmæssigt formål, 
er dækket. Maskiner, der anvendes til konkurrencebrug, bane-
kørsel eller maskiner brugt til udlejning eller anden anvendelse 
af køretøjet end den af fabrikanten oprindeligt tiltænkt, er ikke 
omfattet. Tilbagekaldelser eller anden specifik garantiordning 
udstedt fra fabrikanten overføres ikke til den udvidede garanti.

Læs øvrige garantibetingelser på www.honda-trx.dk.

HONDA UDVIDET 
GARANTI
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OHV motorer
Hondas 1-cylindrede 4-taktsmotorer er udelukkende 
udviklet til TRX modellerne. Med andre ord anvender 
Honda ikke denne type motor med OHV (Over Head 
Valve) ventilsystem til andre køretøjer end specifikt til 
Hondas ATV maskiner. Den unikke motorkonstruktion 
med tørsumpsystem for motorolien og speciel aktivering 
af knastakslen sikrer en kompakt motor og en ATV med 
lavt tyngdepunkt.

Effektfuld kraftoverførsel
Alle Honda TRX modeller (undtagen TRX90X) overfører 
kræfterne til hjulene ved hjælp af kardantræk – altså 
ingen vedligeholdelseskrævende kæder eller remme. 

Integreret motor/drivlinje
En Honda ATV er konstrueret med henblik på maksimal 
effektivitet. Derfor er TRX modellernes mekaniske  
komponenter placeret sådan, at så meget af motorens 
effekt udnyttes for maksimal vejgreb. Motoren i en  
Honda TRX vender ”på tværs”, og derved opnås 
minimalt effekttab gennem hele transmissionslinjen og 
reduceret brændstofforbrug.

En Honda ATV er udviklet og bygget udelukkende til det formål  
at skulle fungere som en ATV.

INNOVATIVE HONDA LØSNINGER

MOTOR OG GEARKASSE
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PGM-FI – elektronisk benzinindsprøjtning
En Honda ATV er udviklet med lave driftsomkostninger  
for øje. Derfor er alle TRX modeller (undtagen TRX90X  
og TRX250TM) udstyret med Hondas elektroniske  
benzinindsprøjtningssystem PGM-FI og lambdasonde. 
Systemet sikrer lavt brændstofforbrug, perfekte kold- 
startsegenskaber, automatisk justeret tomgang og en 
meget jævn motorgang.

Gearkasser og koblingssystem
Alle TRX modeller har et lukket transmissionssystem 
designet til formålet som ATV. De forskellige trans- 
missionsvarianter – alle integreret i motoren – er udviklet 
for maksimal effektivitet, minimal service og et lavt  
brændstofforbrug.

Elektronisk gearskifteprogram
Visse TRX modeller er udstyret med et elektronisk  
gearskifteprogram (ESP – Electronic Shift Program).  
Du styrer det elektroniske gearskifte med to knapper  
på venstre styrkonsol. 

Dobbeltkobling
Enkelte TRX modeller er udstyret med Hondas unikke 
dobbeltkobling system (DCT – Dual Clutch Transmissi-
on), der sikrer et hurtigt og glidende gearskifte – uden du 
skal røre en finger.



INNOVATIVE HONDA LØSNINGER

KØREEGENSKABER
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Servostyring
Elektronisk servostyring (PS – Power Steering) er en mulighed på 
udvalgte TRX modeller, så du ikke skal bruge særlig mange kræfter  
for at styre.

Differentiale
Alle TRX modeller (undtagen TRX90X) er udstyret med differentiale 
(SuretracTM), der sikrer optimalt vejgreb under vanskelige forhold.  
Samtidig bibeholdes en kort venderadius og let håndtering, hvilket  
ikke er tilfældet, når et fast differentiale er indkoblet.

Elektronisk differentiale
For maksimal trækkraft under vanskelige forhold findes der efter  
variant elektronisk aktiveret spær på frontdifferentialet.

Fast bagaksel
Med en fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) ændrer frihøjden 
sig ikke, når du kører med påhængsvogn.

w

Uafhængig affjedring
Er bagakslen udstyret med uafhængig affjedring (IRS – Independent 
Rear Suspension) får du maksimal frihøjde og komfort i varieret ter-
ræn. Alle TRX modeller har uafhængige forhjulsophæng (Wishbone).

Let skifte mellem 2WD og 4WD
Skift mellem 2- og 4-hjulstræk kan være enten manuelt betjent eller 
elektrisk betjent ved hjælp af en skydeknap (TraxLok®).

Intuitiv parkeringsbremse/greb for bakgear
Alle TRX modeller (undtagen TRX90X) har et dobbelt funktionelt 
greb, hvor venstre pege- og tommelfinger let kan aktivere parke-
ringsbremsen eller bakgearet.
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INNOVATIVE HONDA LØSNINGER

CHASSIS

Digitalt display
Alle TRX modeller (undtagen TRX90X) er udstyret med et LCD display, hvor 
du foruden den aktuelle hastighed også kan aflæse det valgte gear og indi-
kation af tilkoblet 4-hjulstræk. Instrumenterne omfatter også benzinmåler, 
triptæller, timetæller, km tæller og en avanceret serviceindikator.

Plast af meget høj kvalitet
Plastdelene på Hondas TRX modeller er meget hårdføre. Selv under meget 
hård belastning er der nærmest ingen risiko for flækkede  plastdele.
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Kraftig bundplade
Hondas TRX modeller har en kraftig bundplade, der 
beskytter ATV’en mod ødelæggelse ved påkørsler af 
eksempelvis store sten.

Servicevenlig konstruktion 
Alle TRX modeller (undtagen TRX90X og TRX250TM) har en  
servicevenlig konstruktion, hvor tank og sæde let kan løftes af.

Trækkrog
På alle TRX modeller (undtagen TRX90X) kan der eftermonteres 
en trækkrog, så der er mulighed for at føre en påhængsvogn 
eller et andet -redskab.

Integrerede bagagebærere
Alle TRX modeller (undtagen TRX90X) er udstyrede med robuste 
bagagebærer for og bag, der afhængig af model kan klare 
mellem 15 til 80 kg belastning.Lyddæmper i rustfri stål

Udstødningssystemet på alle TRX modeller (undtagen TRX90X)  
er udført i rustfrit stål, hvilket giver en meget lang levetid. 
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HVILKEN HONDA ATV  
ER DEN RETTE FOR DIG?
Er du i tvivl om, hvilken TRX model er den rette for dig, så overvej 
hvordan du vil bruge dine nye Honda ATV. Overvejelser om typen 
af terræn, og hvilke opgaver maskinen skal løse for dig, gør 
beslutningsprocessen for den helt rette TRX model lettere.
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Afhængig af model kan du vælge mellem 4 typer af transmission 
på dine nye Honda TRX model. Hver type har sine særlige forde-
le afhængigt af, hvordan og hvor du oftest vil anvende din ATV. 

Manuelt
Med et manuelt gearskifte ved venstre fod og en automatisk 
koblingsmekanisme er denne transmissionstype ideel for dig, 
som bruger din ATV dag ud og dag ind til en række forskellige 
opgaver.

Elektrisk
Med en automatisk kobling og et elektrisk betjent gearskifte  
af venstre tommel (ESP – Electronic Shift Program) kan du 
hurtigt og nemt skifte mellem gearkassens 5 trin – en behagelig 
egenskab under krævende forhold.

Automatisk
Honda anvender to typer automatisk transmission – automatisk 
(AT – Automatic Transmission) og dobbeltkobling (DCT – Dual 
Clutch Transmission).

Den automatiske transmission fungerer ved hjælp af et hydrau-
lisk/elektronisk system, der i forhold til motorens omdrejninger, 
gasreguleringen og hastigheden selv skifter mellem transmis-
sionens 3 gear, og det er også muligt manuelt at skifte gear 
med venstre tommel – en ideel transmission til dig, som ikke 
vil fokusere på at skulle skifte gear under løsning af krævende 
opgaver, og transmissionstypen giver dig samtidig en følelse af 
jævn acceleration i ethvert terræn.

En dobbeltkobling (DCT) transmission kombinerer styrken 
af en traditionel transmission og bekvemmeligheden af en 
automatisk transmission. I bund og grund er den en traditionel 
gearkasse udstyret med to koblinger. Gearskiftet sker i forhold 
til motorens omdrejninger, gasreguleringen og hastigheden, når 
systemet selv skifter i den avancerede 5-trins gearkasse, og det 
er også muligt manuelt at skifte gear med venstre tommel – med 
denne type transmission får du et meget glidende gearskifte, en 
god kontrol over maskinen og en effektiv motorbremse, der kan 
være en stor fordel under meget tekniske forhold.

HVILKEN HONDA ATV  
ER DEN RETTE FOR DIG?

 

Honda anvender to typer baghjulsophæng – fast bagak-
sel (Swingarm Rear Suspension) og uafhængig affjed-
ring (IRS – Independent Rear Suspension). Alle TRX 
modeller har uafhængige forhjulsophæng (Wishbone).

En fast bagaksel er det rette valg for dig, som ønsker en 
hårdtarbejdende Honda ATV med masser af bugserings-
kapacitet. En fastlåst bagaksel har været grundpillen 
i Honda ATV’er over årtier, og med en solid trækkrog 
direkte boltet på akslen får du kørselsfornøjelse i timevis 
med en vogn efterspændt, og bagenden sænker sig 
aldrig på trods af vognens vægt.

Du skal gå efter uafhængig affjedring, hvis du har 
tænkt dig at tilbringe meget tid på maskinen i groft og 
uforudsigeligt terræn. Hvert baghjul arbejder individuelt, 
og på den måde får du en mere behagelig køreoplevelse. 
Som bonus forbliver hvert dæk i optimal kontakt med 
underlaget, så trækkraften fra baghjulene i visse tilfælde 
er overlegen. Kort sagt får du med uafhængig affjedring 
mere komfort og frihøjde.

VALG AF  
AFFJEDRING

VALG AF 
TRANSMISSION
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WWW.HONDA-TRX.DK
HER FINDER DU ALT I  
TILBEHØR OG EKSTRAUDSTYR 
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Honda TRX modeller har hver især en række  
egenskaber, som gør dem unikke til hver sit formål. 
Specifikationer finder du bagerst i brochuren.

HONDA TRX MODEL 
EGENSKABER

*(ESP – Electronic Shift Program)   ** (dobbeltkobling)   ***(SuretracTM)

 

   TRX90X Recon TRX250TM Rancher TRX420FE1 Rancher TRX420FA6 Foreman TRX500FE2 Rincon TRX680FA TRX420FE1 T3A TRX500FE2 T3A TRX500FA6 T3A
ATV type Junior/Fun Light work Utility work Utility work Heavy duty Heavy duty 40 km/t 40 km/t 40 km/t
Fast bagaksel • • •  • • • •

Uafhængig affjedring (bag)       •      •

Manuel transmission • • •        

Elektrisk transmission*     • • • •  • • •

Automatisk transmission                      • 

Automatisk transmission**                •     • 

Servostyring       • •    • •

Differentiale***   • • • • • • •

Fuld differentialespærre         •     •

2WD • • • • • • • • •

4WD     • • • • • • •

Traktor T3A       • • •

      (Elek.)

      (Elek.) (Elek.)
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   TRX90X Recon TRX250TM Rancher TRX420FE1 Rancher TRX420FA6 Foreman TRX500FE2 Rincon TRX680FA TRX420FE1 T3A TRX500FE2 T3A TRX500FA6 T3A
ATV type Junior/Fun Light work Utility work Utility work Heavy duty Heavy duty 40 km/t 40 km/t 40 km/t
Fast bagaksel • • •  • • • •

Uafhængig affjedring (bag)       •      •

Manuel transmission • • •        

Elektrisk transmission*     • • • •  • • •

Automatisk transmission                      • 

Automatisk transmission**                •     • 

Servostyring       • •    • •

Differentiale***   • • • • • • •

Fuld differentialespærre         •     •

2WD • • • • • • • • •

4WD     • • • • • • •

Traktor T3A       • • •

      (Elek.)

      (Elek.) (Elek.)

T3A KAN INDREGISTRERES TIL VEJ
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DEN ADRÆTTE ARBEJDSKOLLEGA

TRX250TM 
RECON
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Den letkørte TRX250TM 
kombinerer agilitet og 

økonomi med den samme  
solide konstruktion og  
funktionalitet som i de  

større Honda ATV modeller.

2WDRECON TRX250TM 

Honda TRX250TM er på trods af sit 2-hjulstræk og sin lave vægt i 
stand til at løse mange varierede opgaver. Enhver håndværker ved, at 
bruger du det rette værktøj, er livet meget lettere, og den kompakte 
og let håndterbare TRX250TM klarer selv vanskelige opgaver. Uanset 
hvor du arbejder, vil TRX250TM lette hverdagens udfordringer, og 
modellen er ideel til at udføre opgaver af let- til middel karakter på 
fladt eller kuperet terræn.  

Større er ikke altid bedre, og TRX250TM er et enestående valg, hvis 
ruten ofte består af smalle passager. Som med alle Hondas TRX 
modeller får man med TRX250TM en robust og alsidig ATV, der blot 
tager mindre plads.

NØGLEFUNKTIONER
•  2-hjulstræk (2WD) – giver let og responsiv håndtering i  

hverdagens opgaver
•  Fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) – velegnet til  

påhængsredskaber 
•  Uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort
•  5-trins manuel transmission (fodbetjent) med bakgear – kort  

vandring for hurtigt gearskifte
•  Automatisk kobling – fremragende kontrol ved lave omdrejninger  

og ved træk af gods
• Differentiale (SuretracTM) – for bedst mulige greb i underlaget
• Tværliggende motor – kræfterne leveres jævnt til baghjulene
• Kompakte dimensioner – giver let og agil håndtering
•  130 mm forseglede tromlebremser – giver en progressiv  

allround nedbremsning 
•  Multi-funktions LCD display – aflæsning af nøgleinformationer  

på et øjeblik

Specielt udviklet motor
Den 229 kubik 4-taktsmotor er specialdesignet 
til TRX250TM, og foruden dens overraskende 
kræfter er motoren markant sparsommelig med 
brændstoffet. 

Lukket system for kraftoverførelsen
Som de større TRX modeller er TRX250TM udsty-
ret med en lukket transmission med kardantræk. 
Modellen har desuden ligeså monteringsbeslag til 
trækkrog.

Holdbare materialer
Lyddæmperen er som på de større TRX modeller 
udført i rustfrit stål, og TRX250TM har ligeledes 
solide bagagebærere for og bag.

Ny parkeringsbremse
TRX250TM er ligesom de større TRX  
modeller – udstyret med en let og intuitiv parke-
ringsbremse. Grebet bruges også,  
når ATV’en skal i bakgear.
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EN EFFEKTIV PERFORMER

TRX420FE1
RANCHER
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Den populære Honda TRX420FE1 er kraftfuld, effektiv og kompakt 
med en fremragende agilitet og bugseringskapacitet, og dens 
alsidige 4-hjulstræk gør daglige opgaver både nemmere og mere 
fornøjelige. 

Honda TRX420FE1 er robust bygget med et stift chassis, der giver 
præcise styreegenskaber, stor stabilitet og masser af muligheder for 
at trække et tungt læs. Den 420 kubik vandkølede motor starter let i 
al slags vejr, og takket være elektronisk benzinindsprøjtning har den 
en hurtig gasrespons og accelerationsevne. Den har på de bagerste 
støddæmpere justerbar fjederforspænding, hvis bagagebæreren 
er lastet i den tunge ende, plus 5-trins gearkasse med bakgear og 
dobbelte hydrauliske skiver foran. TRX420FE1 er ganske enkelt 
meget brugervenlig og udviklet til at tackle selv de mest krævende 
udfordringer af middel karakter på fladt eller kuperet terræn.  

TRX 420 FE1 sætter standarden ved at være den-bedste-i-klassen i 
forhold til håndterbarhed og især komfort gennem dagens arbejds–
opgaver – eller under kørsel blot for underholdningens skyld. 

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – hurtigt manuelt skift mellem 

2- og 4-hjulstræk
•  Fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) med justerbare bag-

hjulsophæng – skræddersy affjedringen til lasten
•  Uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort
•  5-trins elektrisk transmission (betjent med venstre tommel) med 

bakgear (ESP – Electronic Speed Program) – let tilgængeligt gear-
skifte, der hurtigt giver dig mulighed for at indlægge rette gear

•  Automatisk kobling – fremragende kontrol ved lave omdrejninger 
og under bugsering

•  Differentiale (SuretracTM) – for bedst mulige greb i underlaget
•  420 kubik vandkølet specialdesignet TRX-motor med benzinind-

sprøjtning – kraftfuld til alsidige opgaver
•  Kan omklassificeres til traktor – giver mulighed for kørsel på offentlig vej

Stor køler
Som de øvrige TRX modeller med vandkølet 
motor har TX420FE1 en stor køler, der opti-
malt holder motortemperaturen stabil – selv 
under tunge arbejdsbyrder.

Effektive skivebremser
TRX420FE1 har 190 mm store bremseskiver 
ved hvert forhjul, som sætter en effektiv 
stopper, når behovet er der.

God beskyttelse
Alle de større TRX modellernes voluminøse 
og hårdføre plastskærme for og bag giver 
føreren god beskyttelse mod mudderstænk 
og snavs.

Solide bagagebærere
TRX420FE1 har som de øvrige større TRX 
modeller både bagagebærer for og bag til 
praktisk last af redskaber og gods op til 60 kg.

Den effektive TRX420FE1 
er den perfekte balance 

mellem økonomi og ydelse.

4WD
2WD

RANCHER TRX420FE1
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AVANCERET MELLEMSTØRRELSE ATV

TRX420FA6
RANCHER
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Den avancerede TRX420FA6 – en meget brugervenlig 4WD model der 
sætter nye standarder indenfor brændstoføkonomi og automatisk 
gearskifte. Den egner sig til seriøse udfordringer af middel karakter 
på især groft og uforudsigeligt terræn.  

Den kraftfulde, vandkølede 420 kubik OHV motor er sparsommelig 
med indsprøjtningsmængden af benzin, og dens enestående benzin-
økonomi underbygges af en avanceret dobbeltkobling transmission 
(DCT) – et gennemprøvet system fra Hondas markedsledende 
motorcykler. Gearskifte sker automatisk, og skiftet mellem transmis-
sionens tandhjul sker hurtigt og glidende, men du har også mulighed 
for selv at styre gearvalget ved hjælp af trykknapper ud for venstre 
tommelfinger. TRX420FA6 er altså udstyret med en hurtig, effektiv 
og automatisk transmission, der med lethed hamler op med selv det 
mest ufremkommelige terræn. 

De uafhængige baghjulsophæng gør TRX420FA6 til en mester i at  
komme frem i meget ujævnt terræn, og den gør det samtidig på en 
yderst komfortabel måde. Som endnu et plus på kontoen har den ser-
vostyring, så du ikke skal bruge særlig mange kræfter på at dreje styret.

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – hurtigt manuelt skift mellem 

2- og 4-hjulstræk
•  Uafhængige baghjulsophæng (IRS – Independent Rear Suspensi-

on) og uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig 
komfort og fremkommelighed

•  Avanceret dobbeltkoblingsgearkasse (DCT – Dual Clutch Transmis-
sion) med automatisk og manuel funktion samt bakgear – glidende 
gearskifte der tilpasser sig din kørestil 

•  Differentiale (SuretracTM) – for bedst mulige greb i underlaget
• Servostyring (PS – Power Steering) – ultralet styring
•  Kan omklassificeres til traktor – giver mulighed for kørsel på  

offentlig vej

Uafhængig baghjulsaffjedring
TRX420FA6 har uafhængige baghjulsop-
hæng (IRS – Independent Rear Suspension), 
der øger komforten, vejgrebet og belast-
ningskapaciteten. Den bagerste fjedervan-
dring er hele 185 mm (170 mm foran), og 
frihøjden er imponerende 229 mm til kørsel i 
stenet eller groft terræn.

Dobbeltkobling gearkasse
Vælg mellem gearskifte per trykknap eller 
den unikke 5-trins dobbeltkobling gearkasse 
(DCT – Dual Clutch Transmission) for en 
meget jævn acceleration på TRX420FA6 i 
ethvert terræn, så du fuldt ud kan koncen-
trere dig om kørslen. Ved automatik tilpasser 
gearskiftet sig efter din kørestil. 

Elektronisk servostyring
Med servostyring (PS – Power Steering) som 
standard på TRX420FA6 kræver styretøjet 
ikke megen indsats fra dig, og tilbageslag i 
styret er minimalt. Den elektroniske servo-
styring arbejder i forhold til hastigheden – en 
stor hjælp under kørsel i hjulspor, over store 
sten og på lange bakkesider.

Servicevenlig konstruktion
Som de øvrige større TRX modeller kan  
tank og sæde let løftes af, så ATV’en nemme-
re kan serviceres.

Den avancerede TRX420FA6 
byder på fremragende  

egenskaber, når det kommer 
 til ydelse, komfort og  

fremkommelighed.

4WD
2WD

RANCHER TRX420FA6
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Hård belastning, lange dage – ingen problem for TRX500FE2. Den 
er bygget til heavy duty arbejde. Uanset forholdene trækker den 
brændstoføkonomiske og vandkølede 475 kubik motor med et enormt 
drejningsmoment, og chassiset er konstrueret med let håndterbarhed 
og sikkert vejgreb for øje.

Honda TRX500FE2 er virkelig en glæde at køre, og dens tykt pol-
strede sæde gør hele oplevelsen endnu bedre, når du tilbringer hele 
arbejdsdagen sammen med den. Med servostyring som standard 
har du perfekt kontrol over styringen og skal ikke bruge særlig mange 
kræfter på at dreje. Under 4-hjulstræk kan du per trykknap aktivere fuld 
differentialespærre, og med lige megen trækkraft på hvert hjul kommer 
du selv igennem dybe mudderhuller på TRX500FE2. Og gearskifte sker 
legende let ved hjælp af trykknapper ud for din venstre tommel.

Den faste bagaksel på TRX500FE2 gør desuden den hårdtarbejdende 
ATV til et hit, hvis du har brug for en høj bugseringskapacitet.

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – elektrisk betjent skift mellem  

2- og 4-hjulstræk (TraxLok®)
•  Fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) med justerbar fjederfor-

spænding – høj bugseringskapacitet med eftermonteret trækkrog
• Uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort
•  5-trins elektrisk transmission (betjent med venstre tommel) med 

bakgear (ESP – Electronic Shift Program) – let tilgængeligt gearskifte,  
der hurtigt giver dig mulighed for at indlægge rette gear

•  Automatisk kobling – fremragende kontrol ved lave omdrejninger og 
under bugsering

• Fuld differentialespærre – for optimal greb i underlaget
• Servostyring (PS – Power Steering) – perfekt kontrol over styringen
•  475 kubik vandkølet specialdesignet TRX-motor med benzinind- 

sprøjtning – enormt drejningsmoment til alle slags udfordringer
•  Kan omklassificeres til traktor – giver mulighed for kørsel på offentlig 

vej

Stærk motor
Den 475 kubik store motor med benzinind-
sprøjtning besidder et enormt drejningsmo-
ment under alle former for udfordringer. 

Fuld differentialespærre
Under 4-hjulstræk slår du differentialespær-
ret på forhjulene til ved et simpelt skub på 
en skydeknap, og der er nu lige megen træk-
kraft fra hvert af hjul. Nu er ingen udfordring 
for stor for TRX500FE2.

Elektronisk gearskifte
Transmissionen har elektronisk gearskifte 
(ESP – Electronic Shift Program), og gear-
skiftet styrer du ved hjælp af to knapper på 
venstre styrkonsol. Udvekslingsforholdet 
mellem gearene er bredt, hvilket giver mas-
ser af trækkraft og en effektiv motorbremse.

Eftermonteret trækkrog
Med en trækkrog eftermonteret direkte på  
den faste bagaksel af TRX500FE2 skal du  
ikke bekymre dig om, at frihøjden sænker  
sig eller om ”at løbe tør” for motorkræft  
under bugsering. 

TRX500FE2 er en benhård  
ATV, som er designet til at gøre 

hårdt arbejde legende let.

4WD
2WD

FOREMAN TRX500FE2
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DEN KRAFTIGE TOPMODEL

TRX680FA 
RINCON
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Honda TRX680FA er topmodellen i Honda TRX programmet. En stor og 
stærk trækhest med automatisk transmission, gode terrænegenskaber 
og høj komfort takket være den uafhængige affjedring bag. TRX 680 FA 
er forsynet med Hondas største TRX motor nogensinde, men Honda 
har i forbindelse med designet sikret, at modellen på samme måde 
som de mindre modeller er udtryk for den smidighed og letkørthed, der 
kendetegner alle Hondas TRX modeller.

Dens 675 kubik indsprøjtningsmotor med automatisk transmission har 
et uovertruffet og særdeles kraftigt drejningsmoment, men kræfterne 
leveres på trods heraf på en jævn og glidende måde op gennem gea-
rene. Samtidig er benzinøkonomien imponerende. Med TRX 680 FA får 
du til enhver tid kræfter i massevis, om nødvendigt hurtige accelerati-
oner og en effektiv motorbremse. Den uafhængige baghjulsaffjedring 
sikrer dig fuld kontrol og ikke mindst komfort i ethvert terræn.

TRX680FA gør arbejdet lettere og mere komfortabelt for dig. Kort sagt 
bliver timevis af arbejde med TRX680FA til en fornøjelse – og du kan 
lige som Hondas topmodel tage alle udfordringer i en stiv arm.

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – elektrisk betjent skift mellem 

2- og 4-hjulstræk (TraxLok®)
•  Uafhængige baghjulsophæng (IRS – Independent Rear Suspension) 

og uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig kom-
fort

•  Automatisk 3-trins gearkasse (AT – Automatic Transmission) med 
trykknapbetjent elektronisk skifteprogram og automatisk-/manuel-
funktion og bakgear – glidende gearskifte med automatikkens eller 
egen kraft

• Differentiale (SuretracTM) – for bedst mulige greb i underlaget
•  675 kubik vandkølet specialdesignet TRX-motor med benzinind- 

sprøjtning – uovertruffet drejningsmoment og kræfter i rå mængder

Kraftværk af en motor
Den 675 kubik store motor med benzin-
indsprøjtning har et særdeles kraftigt drej-
ningsmoment, der kan løse enhver hård og 
belastende udfordring. 

Automatisk/manuelt gearskifte
Der er ingen bælter eller kobling at slide i den 
3-trins automatiske transmission på TRX-
680FA. Du bestemmer selv, om transmissio-
nen skal skifte gear for dig, eller om  
din venstre tommel skal.

Elektrisk skift mellem 2- og 4WD
Skift mellem 2- og 4- hjulstræk sker ganske 
simpelt på TRX680FA ved hjælp af en 
elektrisk betjent knap, som du flytter med din 
højre tommel (TraxLok®).

Multifunktionsdisplay
På LCD displayet kan du blandt andet få 
information om den aktuelle hastighed, 
det valgte gear og indikation af tilkoblet 
4-hjulstræk. 

TRX680FA er bygget til heavy 
duty arbejde og er kendt for  

sin kraftfulde ydeevne,  
uovertrufne komfort og  

berømte holdbarhed.

4WD
2WD

 RINCON TRX680FA
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ALSIDIG PERFORMANCE

TRX420FE1 T3A
FOREMAN
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TRX420FE1 T3A er kraftfuld, effektiv og kompakt med en fremragen-
de agilitet og bugseringskapacitet, og dens alsidige 4-hjulstræk gør  
daglige opgaver både nemmere og mere fornøjelige. 

Honda TRX420FE1 er robust bygget med et stift chassis, der giver 
præcise styreegenskaber, stor stabilitet og masser af muligheder for 
at trække et tungt læs. Den 420 kubik vandkølede motor starter let i al 
slags vejr, og takket være elektronisk benzinindsprøjtning har den en 
hurtig gasrespons og accelerationsevne. Den har på de bagerste  
støddæmpere justerbar fjederforspænding, hvis bagagebæreren er 
lastet i den tunge ende, plus 5-trins gearkasse med bakgear og  
dobbelte hydrauliske skiver foran. TRX420FE1 er ganske enkelt  
meget brugervenlig og udviklet til at tackle selv de mest krævende 
udfordringer af middel karakter på fladt eller kuperet terræn.

TRX420FE1 sætter standarden ved at være den-bedste-i-klassen i 
forhold til håndterbarhed og især komfort gennem dagens arbejds– 
opgaver – eller under kørsel blot for underholdningens skyld.

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – hurtigt manuelt skift mellem 

2- og 4-hjulstræk
•  Fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) med justerbare  

baghjulsophæng – skræddersy affjedringen til lasten
•  Uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort
•  5-trins elektrisk transmission (betjent med venstre tommel) med  

bakgear (ESP – Electronic Speed Program) – let tilgængeligt  
gearskifte, der hurtigt giver dig mulighed for at indlægge rette gear

•  Automatisk kobling – fremragende kontrol ved lave omdrejninger 
og under bugsering

• Differentiale (SuretracTM) – for bedst mulige greb i underlaget
•  420 kubik vandkølet specialdesignet TRX-motor med benzin- 

indsprøjtning – kraftfuld til alsidige opgaver

TRX420FE1 T3A 
Velegnet til private 

og erhverv.

4WD
2WD

TRX420FE1 T3A

Stor køler
Som de øvrige TRX modeller med vandkølet 
motor har TX420FE1 en stor køler, der opti-
malt holder motortemperaturen stabil – selv 
under tunge arbejdsbyrder.

Effektive skivebremser
TRX420FE1 har 190 mm store bremseskiver 
ved hvert forhjul, som sætter en effektiv 
stopper, når behovet er der.

God beskyttelse
Alle de større TRX modellernes voluminøse 
og hårdføre plastskærme for og bag, giver 
føreren god beskyttelse mod mudderstænk 
og snavs.

Solide bagagebærere
TRX420FE1 har som de øvrige større TRX 
modeller både bagagebærer for og bag til 
praktisk last af redskaber og gods op til 60 kg.
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Hård belastning, lange dage – ingen problem for TRX500FE2. Den er 
bygget til heavy duty arbejde. Uanset forholdene trækker den brænd-
stoføkonomiske og vandkølede 475 kubik motor med et enormt 
drejningsmoment, og chassiset er konstrueret med let håndterbarhed 
og sikkert vejgreb for øje.

TRX500FE2 T3A er en traktor som er designet til at gøre hårdt arbejde 
legende let. Denne version er mulig at indregistrere på nummerplader 
til både private og erhverv. Det vil sige at ATV’en bliver indregistreret 
til godstransport, som kan bruges af landbrug, private, kommuner, 
entreprenører, på festivals pladser og mange flere.

NØGLEFUNKTIONER
•  Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – elektrisk betjent skift mellem 

2- og 4-hjulstræk (TraxLok®)
•  Fast bagaksel (Swingarm Rear Suspension) med justerbar fjeder-

forspænding
• Uafhængige forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort
• 5-trins elektrisk transmission (betjent med venstre tommel) med 
 bakgear (ESP – Electronic Speed Program)
• Automatisk kobling – fremragende kontrol ved lave omdrejninger  
 og under bugsering
• Fuld differentialespærre – for optimal greb i underlaget
• 475 kubik vandkølet specialdesignet TRX-motor med  
 benzinindsprøjtning

TRX500FE2 T3A 
Velegnet til private 

og erhverv.

4WD
2WD

TRX500FE2 T3A 

Stærk motor
Den 475 kubik store motor med benzinind-
sprøjtning besidder et enormt drejningsmo-
ment under alle former for udfordringer. 

Fuld differentialespærre
Under 4-hjulstræk slår du differentialespær-
ret på forhjulene til ved et simpelt skub på 
en skydeknap, og der er nu lige megen træk-
kraft fra hvert af hjul. Nu er ingen udfordring 
for stor for TRX500FE2.

Elektronisk gearskifte
Transmissionen har elektronisk gearskifte 
(ESP – Electronic Shift Program), og gear-
skiftet styrer du ved hjælp af to knapper på 
venstre styrkonsol. Udvekslingsforholdet 
mellem gearene er bredt, hvilket giver mas-
ser af trækkraft og en effektiv motorbremse.

Trækkrog
Med en trækkrog direkte på den faste  
bagaksel af TRX500FE2 skal du ikke  
bekymre dig om, at frihøjden sænker sig  
eller om ”at løbe tør” for motorkræft  
under bugsering. 
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TRX500FA6 T3A
FOREMAN

STØRRE - STÆRKERE OG BEDRE END NOGENSINDE
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Det danske Traktor-program er i år udvidet med den avancerede 
TRX500FA6 T3A – en meget brugervenlig 4WD model der sætter nye 
standarder indenfor brændstoføkonomi og automatisk gearskifte. 
Den egner sig til seriøse udfordringer af middel karakter på især groft 
og uforudsigeligt terræn.

Den kraftfulde, vandkølede 475 kubik OHV motor er sparsommelig 
med indsprøjtningsmængden af benzin, og dens enestående benzin-
økonomi underbygges af en avanceret dobbeltkobling transmission 
(DCT) – et gennemprøvet system fra Hondas markedsledende 
motorcykler. Gearskifte sker automatisk, og skiftet mellem transmis-
sionens tandhjul sker hurtigt og glidende, men du har også mulighed 
for selv at styre gearvalget ved hjælp af trykknapper ud for venstre 
tommelfinger. TRX500FA6 T3A traktor er altså udstyret med en hurtig, 
effektiv og automatisk transmission, der med lethed hamler op med 
selv det mest ufremkommelige terræn.

De uafhængige baghjulsophæng gør TRX500FA6 T3A traktor til en 
mester i at komme frem i meget ujævnt terræn, og den gør det sam-
tidig på en yderst komfortabel måde. Som endnu et plus på kontoen 
har den servostyring, så du ikke skal bruge særlig mange kræfter på 
at dreje styret.

NØGLEFUNKTIONER
• Valgfrit 2- eller 4-hjulstræk (2/4WD) – hurtigt manuelt skift mellem 
 2- og 4-hjulstræk
• Uafhængige baghjulsophæng  
 (IRS – Independent Rear Suspension) og uafhængige  
 forhjulsophæng (Wishbone) – for størst mulig komfort 
 og fremkommelighed
• Avanceret dobbeltkoblingsgearkasse (DCT – Dual Clutch  
 Transmission) med automatisk og manuel funktion samt  
 bakgear – glidende gearskifte der tilpasser sig din kørestil
• Elektrisk differentiale – for bedst mulige greb i underlaget
• Servostyring (PS – Power Steering) – ultralet styring

TRX500FA6 T3A
Til landbrug, skovbrug  

og gartneri.

4WD
2WD

TRX500FA6 T3A

Stærk motor
Den 475 kubik store motor med benzinind-
sprøjtning besidder et enormt drejningsmo-
ment under alle former for udfordringer. 

Fuld differentialespærre
Under 4-hjulstræk slår du differentialespær-
ret på forhjulene til ved et simpelt skub på 
en skydeknap, og der er nu lige megen træk-
kraft fra hvert af hjul. Nu er ingen udfordring 
for stor for TRX500FA6.

Dobbeltkobling gearkasse
Vælg mellem gearskifte per trykknap eller 
den unikke 5-trins dobbeltkobling gearkasse 
(DCT – Dual Clutch Transmission) for en 
meget jævn acceleration på TRX500FA6 i 
ethvert terræn, så du fuldt ud kan koncen-
trere dig om kørslen. Ved automatik tilpasser 
gearskiftet sig efter din kørestil. 

Elektronisk servostyring
Med servostyring (PS – Power Steering) som 
standard på TRX500FA6 kræver styretøjet 
ikke megen indsats fra dig, og tilbageslag i 
styret er minimalt. Den elektroniske servo-
styring arbejder i forhold til hastigheden – en 
stor hjælp under kørsel i hjulspor, over store 
sten og på lange bakkesider.
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Honda TRX90X egner sig særdeles godt til børn og legesyge 
sjæle. Her får man en god og sikker oplevelse på det, der for 
mange er deres første motoriserede 4-hjuler, og Honda’s mind-
ste TRX har lært mange børn at håndtere en ATV. Modellen er 
kendt for dens høje kvalitet og driftsikkerhed, der gør købet af 
et Honda produkt til en fornuftig investering.

NØGLEFUNKTIONER
•  2-hjulstræk (2WD) – giver lette og responsive køreegenskaber  
•  Uafhængig affjedring for – god komfort og større kontrol for 

yngre førere
•  4-trins manuel transmission (fodbetjent) – passer små som 

større fødder
• Automatisk kobling – gør starter og gearskifte til en leg
• El-start – hurtig start af motor uden brug af armkræfter
•  Justerbar vandring af gasgiver – begyndere lærer sikkert og 

roligt at køre ATV 
• Hurtigt virkende forbremse – større sikkerhed for små hænder
•  Robust bundplade og centreret stenplade – giver bedre  

beskyttelse

DEN PERFEKTE INTRODUKTION

TRX90X 

Perfekt kombination
En 86 kubik motor med koblingsfrit gearskifte 
og en jævn levering af kræfterne gør TRX 90 X 
legende let at køre – en perfekt kombination 
for ATV begyndere.

Let at starte
TRX90X har el-start – et tryk på en knap  
og motoren springer i gang. Tændingen er  
udstyret med nøgle, så du bestemmer hvem 
og hvornår, at ATV’en skal ud at køre.
  

Den mindste TRX model giver begyndere og letøvede en 
100% følelse af ATV kørsel, og sikkerheden og kvaliteten 

er den samme som på de større Honda ATV modeller.
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FUNBIKES  
FRA HONDA
 Honda har en tradition for at 
fremstille funbikes af høj kvalitet. 
Modellerne i det nuværende  
program er beregnet til at sikre 
børn og legesyge sjæle en god  
og sikker oplevelse på det, der for 
mange er deres første motorise-
rede 4- eller 2-hjuler. TRX90X og 
CRF-F serien er kendt for den høje 
kvalitet og driftsikkerhed, der gør 
købet af et Honda produkt til en 
fornuftig investering. 

CRF-F serien
De fire 2-hjulede CRF-F versioner 
følger designet fra de større og 
skrappe CRF-R modeller tæt, så 
familieligheden ikke er til at tage 
fejl af. Fælles for F-versionerne 
er dog, at tændingen aktiveres 
med nøgle.

CRF50F
Den mindste model i CRF-F serien med 10 tommer hjul for og bag, 3 gear med 
automatisk (slyng) kobling, lav sædehøjde og mulighed for justere gashåndtagets 
vandring og dermed farten. Et absolut hit hos de små, der har ”benzin” i blodet. 

Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 49 kubik Boring 
x slag: 39 x 41,4 mm Kompression: 10:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 3 hk (95/1/EC) 
ved 8.500 o/m Max. moment: 3,3 Nm ved 3.500 o/m Antal gear: 3, automatisk kobling 
Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 10 x 1,40, 10 x 1,40 Forbremse: Tromle 80 
mm Bagbremse: Tromle 80 mm Akselafstand: 911 mm Stel: Stål Sædehøjde: 548 mm 
Vægt køreklar: 50 kg Tankvolumen: 2,6 liter Farver: Rød

CRF110F
Når de helt unge får den ustoppelige trang til at køre, er der ikke noget bedre 
udgangspunkt end en rød Honda CRF off-roader. Hondas robuste CRF110F 
giver stabilitet og tillid til unge kørere, og åbner døre til oplevelser, der varer hele 
livet. Den har en elektrisk starter, en helt ny stålramme med forbedret ophæng, 
hvilket øger “big-bike” -følelsen og ydeevnen. Holder de yngste kører glade 
- hele dagen lang. Den nye CRF110F med indsprøjtning afløser den tidligere 
version med karburator. Modellen har stadig som tidligere; el-start, 4 gear, men 
bibeholder slyngkoblingen. Hjulstørrelsen er 14-tommer for og bag. Et perfekt 
”step up” fra CRF50!

Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor Volumen: 109 kubik Boring 
x slag: 50 x 55,6 mm Kompression: 9:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 7,3 hk (95/1/EC) 
ved 7.500 o/m Max. moment: 8,9 Nm ved 3.500 o/m Antal gear: 4 Transmission: Kæde 
Dækstørrelse for, bag: 70/100-14, 80/100-12 Forbremse: Tromle 95 mm Bagbremse: 
Tromle 95 mm Akselafstand: 1.064 mm Stel: Stål Sædehøjde: 657 mm Vægt køreklar:  
77,1 kg Tankvolumen: 3,8 liter Farver: Rød

CRF125F (FB)
Honda CRF125F og FB er opdateret med indsprøjtning 
og sætter nye standarder i sin klasse. De har begge 
rigtig manual betjent kobling og 4-trins gearkasse. Som 
CRF110F har CRF125F og FB el-start, og hjulstørrelsen 
er 17 tommer for og 14 tommer bag (FB 19 tommer for 
og 16 tommer bag). Nu bliver det for alvor seriøst for de 
2-hjulsglade!

Specifikationer Motor: Luftkølet 1-cylindret 4-taktsmotor  
Volumen: 124,9 kubik Boring x slag: 52,4 x 57,9 mm  
Kompression: 9,5:1 Antal ventiler: 2ohc Effekt: 9 hk (95/1/EC)  
ved 7.000 o/m Max. moment: 10,2 Nm ved 4.500 o/m  
Antal gear: 4 Transmission: Kæde Dækstørrelse for, bag: 
70/100-17, 90/100-14 (70/100-19, 90/100-16) Forbremse: 
Enkeltskive 220 mm Bagbremse: Tromle 95 mm Akselafstand: 
1.219 mm (1.254 mm) Stel: Stål Sædehøjde: 739 mm (784 mm)  
Vægt køreklar: 87,9 kg (90,2 kg) Tankvolumen: 3,8 liter  
Farver: Rød
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TRX90X

Luftkølet 1-cyl. 4 takt

86

-

-

2ohc

Karb.

4 (man.)

Kæde

El-start

12V 5Ah

56

1488

894

927

660

983

99

Uafh.

Fast

66

66

Dob. tromle (110)

Tromle (140)

20x7-8

19x8-8

2,53

6,4

119

-

-

-

Model

Motor

Slagvolumen

Hk - o/m

Moment (nm - o/m)

Antal ventiler

Benzintilførsel

Antal gear

Kraftoverførsel

Starttype

Batteri

Generatoreffekt (W)

Længde (mm)

Bredde (mm)

Højde (mm)

Sædehøjde (mm)

Akselafstand (mm)

Frihøjde (mm)

Affjedring, for

Affjedring, bag

Fjedervandring, for (mm)

Fjedervandring, bag (mm)

Bremser, for (mm)

Bremser, bag (mm)

Dæk, for

Dæk, bag

Venderadius (meter)

Tankvolumen (liter)

Køreklar vægt (kg)

Trækkapacitet (kg)

Max. last bagagebærer, for (kg)

Max. last bagagebærer, bag (kg)

Recon TRX250TM

Luftkølet 1-cyl. 4 takt 

229

15,8-6500

18,7-5000

2ohv

Karb.

5+bak (man.)

Kardan

El-start

12V 8Ah

110

1905

1034

1069

792

1130

152

Uafh.

Fast

130

124

Dob. tromle (130)

Tromle (140)

22x7-11

22x10-9

2,59

9,1

199

225

15

30

SPECIFIKATIONER
HONDA TRX

Rancher TRX420FE1

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

420

26,6-6250

33,3-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (elek.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

416

2103

1204

1173

856

1267

183

Uafh.

Fast

170

170

Dob. skiver (190)

Tromle (160)

24x8-12

24x10-11

2,80

14,8

277

385

30

60

Rancher TRX420FA6

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

420

26,6-6250

33,3-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (aut.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

450

2149

1204

1189

886

1293

229

Uafh.

Uafh.

170

185

Dob. skiver (190)

Enk. skive (170)

24x8-12

24x10-11

3,51

14,8

311

385

30

60

Model

Motor

Slagvolumen

Hk - o/m

Moment (nm - o/m)

Antal ventiler

Benzintilførsel

Antal gear

Kraftoverførsel

Starttype

Batteri

Generatoreffekt (W)

Længde (mm)

Bredde (mm)

Højde (mm)

Sædehøjde (mm)

Akselafstand (mm)

Frihøjde (mm)

Affjedring, for

Affjedring, bag

Fjedervandring, for (mm)

Fjedervandring, bag (mm)

Bremser, for (mm)

Bremser, bag (mm)

Dæk, for

Dæk, bag

Venderadius (meter)

Tankvolumen (liter)

Køreklar vægt (kg)

Trækkapacitet (kg)

Max. last bagagebærer, for (kg)

Max. last bagagebærer, bag (kg)

TRX90X

Luftkølet 1-cyl. 4 takt

86

-

-

2ohc

Karb.

4 (man.)

Kæde

El-start

12V 5Ah

56

1488

894

927

660

983

99

Uafh.

Fast

66

66

Dob. tromle (110)

Tromle (140)

20x7-8

19x8-8

2,53

6,4

119

-

-

-

Recon TRX250TM

Luftkølet 1-cyl. 4 takt 

229

15,8-6500

18,7-5000

2ohv

Karb.

5+bak (man.)

Kardan

El-start

12V 8Ah

110

1905

1034

1069

792

1130

152

Uafh.

Fast

130

124

Dob. tromle (130)

Tromle (140)

22x7-11

22x10-9

2,59

9,1

199

225

15

30
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ForemanTRX500FE2

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

475

28,7-6250

37,9-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (elek.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

481

2103

1204

1219

867

1267

191

Uafh.

Fast

185

185

Dob. skiver (190)

Tromle (160)

25x8-12

25x10-12

3,20

14,8

293

385

40

80

Rincon TRX680FA

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

675

33,6-6000

50,1-5000

4ohv

PGM-FI

3+bak (aut.)

Kardan

El-start

12V 20Ah

409

2113

1189

1207

876

1290

254

Uafh.

Uafh.

175

203

Dob. skiver (180)

Enk. skive (170)

25x8-12

25x10-12

3,30

16,7

293

385

30

60

TRX420FE1 T3A

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

420

26,6-6250

33,3-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (elek.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

416

2103

1204

1173

856

1267

183

Uafh.

Fast

170

170

Dob. skiver (190)

Tromle (160)

25x8-12

25x10-11

2,80 

14,8

278 

550

30

60

TRX500FE2 T3A

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

475

28,7-6250

37,9-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (elek.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

481

2103

1204

1219

867

1267

191

Uafh.

Fast

185

185

Dob. skiver (190)

Tromle (160)

25x8-12

25x10-12

3,20

14,8

326 

550

40

80

TRX500FA6 T3A

Vandkølet 1-cyl. 4-takt

475

28,7-6250

37,9-5000

2ohv

PGM-FI

5+bak (aut.)

Kardan

El-start

12V 16Ah

574

2103

1205

1237

911

1292

241 

Uafh.

Uafh.

185

215

Dob. skiver (190)

Enk. skiver (170)

25x8-12

25x10-12

3,50

14,7

328

450

45

85

T3A KAN INDREGISTRERES TIL VEJ



Importør Danmark:
Vilh. Nellemann Handelsselskab A/S
Langdyssen 1, 8200 Aarhus N
Tlf. 87 435 435
www.honda-trx.dk

Forhandler:

Som verdens første producent af ATV køretøjer lancerede American Honda 
Motor Co. den 3-hjulede ATC90 (All-Terrain Cycle) i 1970. Siden har Honda 
videreudviklet og forfinet ATV-teknologien til de nuværende TRX modeller med 
Hondas unikke og innovative løsninger.

 

AMERICAN HONDA MOTOR CO.


