
Ohjaustehostin, sähköinen vaihteenvalitsin sekä helposti  
napista kytkettävä Honda TraxLok 2/4-veto yhdessä tehokkai-
den jarrujen kanssa tekee Red Machine TRX 500 T3 -mönkijästä 
markkinoiden mukavimman ja vaivattomimman. Sillä selviää 
haastavistakin ajotilanteista helposti ja turvallisesti.

Elektroninen EPS -ohjaustehostin vähen-
tää merkittävästi hitaassa nopeudessa tar-
vittavaa ohjausvoimaa sekä käsille lyöntiä 
lisäten näin ajomukavuutta merkittävästi.

Runko on erittäin jäykkä. Mönkijä on 
vakaa ajettava ja tarkka ohjata. Jousien 
esijännitystä voidaan säätää kuormituksen 
mukaan. Vetojärjestelmää voidaan vaivat-
tomasti ohjata 2-vedon ja pidon maksimoi-
van 4-vedon välillä. 

Jäykkä taka-akseli mahdollistaa ras-
kaidenkin kuormien vetämisen. Maavara 
pysyy aina vakiona riippumatta aisapai-
non määrästä. Lisäksi ohjattavuus ja etu-
pyörien vetoteho pysyvät muuttumatto-
mina, vaikka painoa mönkijän päällä joskus 
olisi hiukan enemmänkin.

   YLEISKÄYTTÖÖN,

   KOVAAN TYÖHÖN JA

   VETÄMÄÄN ISOJA KUORMIA!

Honda Red Machine
TRX500 T3
traktorimönkijä

• Sähköinen vaihteenvalitsin
•  Elektroninen Honda EPS -ohjaus-

tehostin
•  Sähköinen tasauspyörästön lukko 

ja Honda Trax Lock-järjestelmä
•  Vakiona kaukokäytöllä varustettu 

sähkövinssi 
•  Tehokas laturi (481W) ja iso  

16 Ah akku
•  Takajarru suojassa takapyörän 

sisällä
•  Muoviset vetonivelien suojat ja 

suojatut ohjauksen laakerit
•  Jäykkä runko ja kumipuslilla 

kiinnitetty takahaarukka
•  Etu- ja takajousien esijännityksen 

säätö
•  Muoviset katteet suojaavat 

kuljettajaa tehokkaasti roiskeilta
•  Yksiosaisen irrotettava kate 

helpottaa huoltotöitä

HONDA  
RED MACHINE
TRX500 T3

Mönkijä lähtee eteenpäin herkästi ja 
pehmeästi ilman mitään kolahduksia ja  
nykimistä 5-nopeuksisen vaihteiston an-
siosta. 

Maavara on pidetty niin pienenä kuin 
se suinkin on käytettävyyden kannalta 
mahdollista. Samalla painopiste on saatu 
matalalle. Näin mönkijällä on turvallisem-
paa ja vakaampaa ajaa epätasaisessa ja 
kaltevassa maastossa.

Emme tiedä yhtään mönkijää, joka ku-
luttaisi vähemmän polttoainetta. Moottori 
on taloudellinen ja pitkittäisen moottorin 
ja 5-portaisen vaihteiston ansiosta voi-
mansiirron tehohäviöt ovat pienet. 

Red Machine TRX500 T3 mönkijä on 
käytössä edullinen. Polttoainekulut ovat 
alhaiset ja huollontarve on vähäinen. 

Traktorikortilla 

15-vuotiaasta alkaen  

voit ajaa yleisillä teillä

10.490,-
+ toimituskulut 300 €  
(sis. alv 24 %)

Lisävarusteet:
• Lumilevy
• Pohjapanssari
• Perävaunu
• Tukkikärryt
• Alumiinivanteet


