Gator HPX 4x4 Diesel

Motor e sistema eléctrico
Tipo

854 cc (20 CV), 3 cilindros, diesel 4 tempos

Binário máximo

3 nM a 2200 r/min

Tipo ignição
Lubrificação

IDI diesel
Com pressão total

Filtro de óleo

Filtro descartável

Sistema refrigeração
Filtro de ar
Silenciador escape
Alternador
Válvulas
R/min, ralenti (sem carga)
R/min, máximas (sem carga)
Bateria
Faróis principais
Tomada auxiliar CC
Sistema de combustível
Capacidade
Consumo combustível (aprox.)
meia carga e velocidade média
Tipo bomba de alimentação
Transmissão
Tipo
Dupla tracção
Assistência de tracção
Velocidade de avanço
Transmissão
Selecção de velocidades
Travões
Travão de estacionamento
Rolamentos
Eixo
Correia de transmissão
Índice de desmultiplicação total:
- Baixa
- Alta
Suspensão e direcção
Suspensão , dianteira
Percurso suspensão dianteira
(total)
Suspensão, traseira
Percurso suspensão traseira (total)
Direcção
Pressão sobre o solo, máx:
- Com operador de 90 kg
- Com plena carga
Dimensões
Peso (incluindo
combustível/líquidos)

Por água
Cartucho seco duplo descartável c/ admissão
remota
Com filtro anti-faíscas
40 amperes a 3200 r/min, com regulador
Válvulas em culatra
1050 (+/- 25)
3650
480 CCA
Dois 37,5 W halogéneos
De série
20.1 litros
2.27 litros/hr
Mecânica
Transmissão variável contínua (CVT)
Conexão manual
De série
0-40 km/h
De duas velocidades, caixa hermética em
banho de óleo
Avanço (Alta-Baixa), ponto morto, marchaatrás
Hidráulicos de disco, dianteiro/traseiro
De disco, traseiro, mecânico
De esferas, selados
Eixo forjado, estriado de 33 mm de diâmetro
Pinhão superior, 31 mm de largura
94.41
10.65
Tipo MacPherson, com um trapézio
108 mm
Conjunto mola/amortecedor
75 mm
De cremalheira
0,53 kg/cm²
0,77 kg/cm²

HPX Diesel = 614 kg
HPX 4x4 Diesel = 636 kg

Alguns detalhes e características podem ser opcionais ou variarem consoante os países. A informação contida nestas páginas não constitui oferta de venda
com respeito aos produtos que nelas figuram. Consulte o seu Concessionário.

Gator HPX 4x4 Diesel
Altura livre ao solo:
Debaixo da transmissão
Debaixo da plataforma pedais
Diâmetro de viragem
Lugares autorizados
Tipo de assento
Capacidade de carga/rebocagem

15 cm
30,5 cm
6,7 m
2
Profissional com encosto elevado
590 kg

Caixa de transporte
Tipo
Capacidade
Volume
Peso (solo nivelado)
Largura (interior)
Comprimento
Altura

De chapa de aço reforçado, descarga manual
(hidráulica opcional) portão rebatível

0.32 m³
Até 590 kg (conforme peso do operador)
1245 mm
1118 mm
229 mm

Pneus
Pneus anti-furos GOODYEAR (EMT) para poder conduzir a 70 km com pressão
baixa ou sem pressão, com flancos rígidos de maior resistência aos furos
22x11.00-10
Dianteiros
25x11.00-10
Traseiros

Alguns detalhes e características podem ser opcionais ou variarem consoante os países. A informação contida nestas páginas não constitui oferta de venda
com respeito aos produtos que nelas figuram. Consulte o seu Concessionário.

