
TRX 680 FourTrax Rincon 4x4 

Най-впечатляващият модел от ATV гамата на 

Honda: TRX 680 FourTrax® Rincon® е вашия 

верен партньор и в работата, и в 

забавленията. С мощен и надежден 675cc 

двигател, независимо окачване, електронен 

горивен инжекцион, автоматична трансмисия с 

хидротрансформатор, предни и задни дискови 

спирачки и много други екстри. 
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Автоматична трансмисия  
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стомана 

 

 

 Въздушен филтър  

за многократно 

използване  

Електрическо превключване  
на скоростите (ESP)  

TraxLok 2WD/4WD система 



FourTrax Rincon 4x4 – флагман на ATV гамата на Honda 

Клиентски профил 
Моделът е насочен към клиенти, търсещи високотехнологичен, комфортен и 
надежден всъдеход. 4x4, с независимо окачване IRS и тристепенна автоматична 
трансмисия с електрическо превключване на скоростите 

Двигател/скоростна кутия 

Програмируемият горивен инжекцион 
(PGM-FI) осигурява надеждност, 
икономичност, мигновена реакция при 
подаване на газ, плавна работа в 
различните режими.. 

Четириклапановият двигател  е 
компактен и лек, което спомага за по-
ниския център на тежестта, като е 
запазен високият клиърънс.  

 

Избирате режим, и с лекота  
превключвате от автоматично към 
електрическо превключване на 
скоростите ESP чрез разположените 
на кормилото бутони 

 

 

 

Основни технически параметри 

Независимото задно окачване на Honda (IRS) с двойна ключица за намаляване 
на теглото.  Задната ключица използва олекотени метални втулки вместо 
конвенционалните шарнирни съединения. Всичко това осигурява оптимална 
геометрия на задното окачване при преминаване през неравности. 

 

Двигателят е надлъжно разположен, и е директно свързан с предните и задни 
колела за максимална ефективност и минимизиране на загубите от триене.  

Автоматичната тристепенна скоростна кутия на Honda е с хидравличен 
конвертор на въртящия момент, и троен хидравличен съединител. Електронният 
модул за контрол (ECM) контролира подаването на газта, оборотите на 
двигателя, скоростта на движение, на коя предавка е, температура на двигателя 
и статус на спирачната система.  

 

TraxLok 2WD/4WD системата превключва предаването на 4WD за тежък терен, и 
на 2WD за равен път.  

Електрическото превключване на скоростите (ESP) гарантира бързата и лесна 
смяна на предавката само с един бутон. 

Ауспухът е от неръждаема стомана, с USDA искрогасител, сензор за кислород в 
катализатора – всичко това осигурява нисък разход и нива на шума, 

Въздушният филтър е миещ се, за многократно използване.  

Спирачните дискове са защитени, с 
което се гарантира тяхната дълга и 
надеждна експлоатация.  

Акумулаторната батерия Yuasa 
GYZ16H е мощна и издръжлива.  

Шаси/Окачване 

Трансмисия 

Защитеният от вода и влага изход за 
12 волта, 20 ампера осигурява 
необходимото захранване на 
възможните аксесоари.  

Изключително удобната и 
ергономична седалка гарантира 
удобство и комфорт дори при 
няколкочасово управление. 4-
литровото багажно багажно 
отделение може да бъде отваряно 
ако водачът е седнал на всъдехода.  

 

 

Произведено в Timmonsville, Южна 
Каролина 

Високоякостната стоманена рама и 
независимото окачване гарантират 
високата проходимост. 
Двойнораменното независимо  задно 
окачване (IRS) използва олекотени 
метални втулки вместо 
конвенционалните шарнирни 
съединения. Всичко това осигурява 
оптимална геометрия на задното 
окачване при преминаване през 
неравности. Това инженерно 
решение осигурява оптимална 
геометрия на задното окачване при 
всякакви терени, и олекотява цялата 
конструкция. Единичният газов 
амортисьор и стабилизиращата 
щанга дават добър контрол. 

Компактната трансмисия, която не се 
нуждае от обслужване и поддръжка,  
е създадена за тежко натоварване, 
без да се налага смяна на 
консумативи (ремъци, вериги, звена).  

Удобният лост за превключване на 
скоростите дава три възможности: 
Drive, Neutral или Reverse. 

Мултифункционалният LCD дисплей 
е компактен, водоустойчив, и 
предоставя цялата необходима 
информация на водача.  
Функционално  са изнесени 
положението на предавката, 
скоростомер, километраж, 
трипметър, часовник, термометър, и 
индикатор за състоянието на 
програмируемия горивен инжекцион 
PGM-FI  

 

 

Независимото предно и задно окачване (IRS), 
дава възможност за преминаване през тежки 
терени и запазва маневреност и устойчивост. 

Стикерите и покритието на 
боята са устойчиви не само 
на атмосферните влияния, 
но и на продуктите, 
използвани в селското 
стопанство и фермерския 
бит. 

Удобства 



FourTrax Rincon 4x4 

Оригинални аксесоари Honda 

Меки чанти за багаж (предна и задна), куфари за багаж (преден и заден) , чанта 
за закачена на бронята/калника, ветроупорна стъкло, протектори и ролбари 
(предни и задни), теглич и др. 

 

not shown) 

Задна мека чанта 
Предна мека чанта 

Широките калници и степенки предпазват водача от калта 

Ветроупорно стъкло  

Чанта за калник 

Преден ролбар  

Теглич комплект 

Новата автоматична трансмисия на Rincon е с хидравличен конвертор на въртящия 
момент , и е много по-здрава и надеждна от вариаторната  предавка 



FourTrax Rincon 4x4 

Червен 

Двигател:  Едноцилиндров, четиритактов, 675cc с 
течностно охлаждане, OHV , надлъжно разположен 

Степен на сгъстяване: 9.2:1 

Запалване: Напълно транзисторно, с електронно предварение 

Съединител: Автоматичен 

Предавка: Директни предна и задна TraxLok® 

Спирачна система 
Предна, двойнодискова хидравлична, 180mm  
Задна: дискова хидравлична151mm  

Камуфлаж Honda Phantom Camo 

Габарити:  

Височина: 120,6 см. 

Клиърънс: 23,4 см 

Радиус на завой: 329 см. 

Товароносимост: 32 кг. предно багажно, 64,4 кг. задно багажно 

Цветове: червен, камуфлажен 

Сухо тегло: 318 кг. 

Резервоар гориво: 20 литра, включително  5,5 литра 
резрева 

Теглене на ремарке с обща маса до 411 кг 

Междуосие: 129 см. 

Височина на седалката: 87,4 см 

Широчина: 119 см. 

Гуми: 
Предна: 25 x 8-12 
Задна: 25 x 10-12 

Окачване: 
Предно: Независимо, с двойна ключица 17,6 см. ход 
Rear: Независимо, двураменно; 20,3 см. ход 

Трансмисия: Автоматична, с хидравличен конвертор на въртящия 
момент, с три предни скорости, реверс, и електронен контрол 

Стартер: Електрически, с допълнителна бобина 

Подаване на гориво: програмируем горивен инжекцион (PGM-FI) 

Диаметър и ход на буталото: 102.0mm x 82.6mm 

Модел: TRX680FA 

Спесификация 2018 

Дължина: 211 см. 


