
FourTrax Foreman Rubicon 4x4 DCT; 4x4 DCT с EPS; 4x4 DCT с EPS Deluxe 

Гамата на FourTrax®  Foreman®  Rubicon™  включва стандартния 

4x4, вариант с електрическо превключване на скоростите 

(EPS), и стилната версия на Deluxe. И трите модела на 

Rubicon са агресивни и мощни, и при тях са използвани най-

съвременните високи технологии. С независимо задно 

окачване (IRS), мощен 500 сс двигател,  

Автоматична скоростна кутия с два  

съединителя (DCT)  
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FourTrax Foreman Rubicon 4x4 DCT/4x4 DCT с EPS; 4x4 DCT с EPS Deluxe 

Клиентски профил 
Моделът е насочен към клиенти, търсещи високотехнологичен, комфортен и 
надежден всъдеход, 4x4, с автоматична DCT и  независимо окачване IRS 

Основни технически параметри 

Автоматична трансмисия с два съединителя (DCT), с избор на режими, 
позволяващи по-умерен или по-агресивен стил на управление 

Системата на Honda TraxLok  предлага избор на следните режими: 2WD, 4WD и 
4WD с блокиран диференциал за максимално сцепление. Бутонът 

TraxLok Speed Override се включва когато предния диференциал е блокиран, с 
което се увеличават оборотите на колелата, и се облекчава “измъкването” от 
дълбока кал, сняг и др. тежки условия.  

Надлъжно разположеният двигател осигурява предаването на въртящия момент 
директно към предните и задните колела, минимизирайки загубите от триене , 
осигурявайки максимална ефективност.  

Легендарният 500 сс двигател на Honda е мощен и надежден. Електрическото 
превключване на скоростите  (ESP) позволява бързата и лесна смяна на 
предавките 

Опцията за серво на кормилото (EPS) облекчава управлението при трудни 
терени 

Ергономичната седалка е изключително удобна и комфортна, независимо от 
габаритите на водача. Предното и задното багажно са с товароносимост 
съответно 48 и 90 кг. 

Двигателят е много добре защите с протектор по цялата му дължина 

Двигател/Предавки Шаси/Окачване 

Усилен теглич, позволяващ Вашия TRX 
да тегли ремарке с тегло до 640 кг. 

Седалката е тапицирана със 
специално грапаво покритие, което 
осигурява комфорт и стабилност на 
водача 

Акумулаторната батерия Yuasa 
GYZ16H е мощна и издържлива, 
Помощният фар над таблото е 50 вата, 
и работи независимо от фаровете.  

Мултифункционалното LED табло 
представя цялата необходима 
информация, включително и 
сервизните напомняния. 

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

 

Благодарение на горноразположения 
разпределитен вал, и полусух картер  
е постигната максимална компактност 
и голям клиърънс 

Програмируемият горивен инжекцион 
на Honda (PGM-FI)  осигурява отлична 
работа на двигателя, нисък разход и 
дълъг живот 

Правотоковият генератор осигурява  
547 вата – достатъчно за захранване 
на необходимите аксесоари. 

Здраво и леко шаси, с двойна 
ключица. 

Необслужваем кардан, директно 
свързан с надлъжно разположения 
двигател.  

Независимо двойнораменно предно 
окачване.  

Регулируемо натягане на 
амортисьорите позволяват тяхната 
настройка в зависимост от терена и 
натоварването на всъдехода.  

Предна 190mm двойно дискова 
хидравлична спирачка, и задна  

170mm хидравлична дискова 
спирачка осигуряват бързо спиране.  

Предните стоманени рол-бари са 
подготвени за монтаж на лебедка 

Удобно разположен лост за скоростите 
Мултифункционалния LED дисплей 
предоставя необходимата информация, 
включително и сервизните интервали 

Удобен и практичен лост за реверса 

Автоматичната трансмисия DCT на Honda е 
компактна и надеждна 

Произвежда се в Timmonsville, Южна 
Каролина 



Оригинални аксесоари на Honda 

Чанти за багаж (предна и задна), чанта за калника, покривало, подгрев на 
ръкохватките, гребло за сняг и монтажен кит към него, лебедка, протектори и 
ролбари, джанти и гуми 

Покривало 

Лебедка 

Протектор 
Ръкохватки с 
подгрев 

Предна чанта Задна чанта 

Серво ситемата за електрическо  усилване на волана (EPS) гарантира по-добрата маневреност и 
лекотата на управление, и дава усещане за комфорт 

От дясната ръкохватка се регулират режимите, както и  блокирането на диференциала 



FourTrax Foreman Rubicon 4x4 DCT/4x4 DCT с EPS; 4x4 DCT с EPS Deluxe 

Червен (с EPS) 

Двигател: Четиритактов,475cc течностно охлаждане OHV 
едноцилиндров, надлъжно разположен 

Степен на сгъстяване: 9.5:1 

Зелен 

Запалване: Изцяло транзисторно, с електронно предварение 

Съединител: Автоматичен 

Предавка: Директна предна и задна с кардан, TraxLok® 

блокиращ диференциал 

Спирачна система: 
Предна: Двойни хидравлични дискове 190mm 
Задна: Единичен хидравличен диск 170mm  

Deluxe Honda Phantom 
камуфлажен 

Дължина: 215 см Височина: 123 см 

Deluxe Matte сив 
металик 

Клиърънс: 24 см 

Радиус на завой: 350 см 

Товароносимост багажни: 48 кг. предно, 90 задно 

Цветове в производство: червен, зелен, сив, камуфлаж 
 

Сухо тегло: 341 кг/349 кг/ 346 кг 

Резервоар: 18 литра, 6 литра резерва 

Теглене на ремарке с  обща маса до 640 кг. 

Междуосие: 130 см 

Височина на седалката: 92 см 

Широчина: 120 см 

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

Окачване: 
Предно: Независимо, с двойна ключица; 19 см. ход 
Задно: Независимо, двураменно, 22 см. ход 

Трансмисия:  Автоматична петстепенна DCT с реверс и бързи/бавни 

Стартер: Електрически, с допълнителна бобина 

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

Диаметър и ход на буталото: 92.0mm  x 71.5mm 

Модел: TRX500FA5 / TRX500FA6 (с EPS) / 
TRX500FA7 (с  EPS и DCT) Deluxe 
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