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ZR 120 är ett kraftpaket för små snöfantaster - det gäller att börja i tid om 
man ska bli en ny Tucker Hibbert! Det är en 123cc fläktkyld encylindrig 
4-taktsmotor med Single Tube stötdämpare och AWS framfjädring för en 
mjuk, säker och rolig skotertur. Halogen strålkastare, vindruta i racehöjd, 
nödstopp och säkerhetsflagga ingår. Handtagsvärme finns som tillbehör.  

32.900 kr

ZR 120
Barnen kommer att ha hur kul som helst med Arctic Cat 90! Modellen 
är utrustad med elstart, automatväxel, back och strålkastare. Fyrtakt ger 
en tystare körning. Ni kan lugnt låta familjens yngre entusiaster lära sig 
körningens grunder under säkra och roliga former. 

ALTERRA  90

32.900 kr

Way of Life!Way of Life!

4-taktaren QuadSport Z50 har Suzukis karaktäristiska crossutseende. 
En kul maskin som lovar många, långa och roliga körupplevelser! Med sin 
1-cylindriga fyrtaktsmotor hänger den lätt med på barnens alla äventyr. 
Med teknologi i världsklass från Suzukis motorcyklar, går den mjukt och 
tyst utan att tappa i styrka. QuadSport Z50 rekommenderas från sex års 
ålder. Maxvikt 38 kg.

LT-Z50LT-Z90

Engagera hela familjen i ATV-körningen! Med sina mjuka och lättkörda 
egenskaper, är QuadSport Z90 perfekt för unga förare som vill öva upp sin 
körförmåga. Lättviktaren i vårt fyrtaktssortiment är utrustad med en 1-cylindrig 
90cc motor med SCEM-behandlad cylinder. Motorn har finjusterats för att ge ett 
brett effektband med mjuk kraftöverföring. För att göra QuadSport Z90 så lättkörd 
som möjligt har den en automatisk CVT (Continuously Variable Transmission) 
som tar hand om växlingen och låter föraren koncentrera sig på att ha kul under 
körningen. QuadSport Z90 är rekommenderad från tolv års ålder. Maxvikt 90 kg. 

22.900 kr29.900 kr

Denna kraftfulla maskin är byggd för de något större barnen och är ett 
perfekt mellansteg i fyrhjulingsvärlden. Den har allt du behöver vad det 
gäller körbarhet och kvalitet med ett oslagbart pris. Den har naturligt-
vis CVT automatlåda som ger en fantastisk driftsäkerhet och känsla i 
körningen. Hisun 110 är även utrustad med backväxel vilket underlättar 
körningen avsevärt. 

HISUN 110  

19.900 kr

förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra utrustning, priser, specifikationer, färger, material och andra faktorer efter lokala förhållanden. Varje modell kan avslutas utan föregående meddelande. Fråga din återförsäljare beträffande eventuella ändringar. 

Faktiska specifikationer och färger på fordon kan skilja sig från vad som visas i denna publikation. Med reservation för feltryck. 



MODELL ALTERRA  90 HISUN 110  LT-Z90 LT-Z50
Motor 1-cylindrig, luftkyld, SOHC, 4-takt 1-cylindrig, luftkyld, SOHC, 4-takt 1-cylindrig, luftkyld, SOHC, 4-takt 1-cylindrig, luftkyld, 4-takt

Slagvolym 90 cm3 (cc) 108 cm3 (cc) 90 cm3 (cc) 50 cm3 (cc)

Startsystem Elstart och manuell nödstart Elstart Elstart och manuell nödstart Elstart och manuell nödstart

Växlar Automat med backväxel Automat med backväxel Automat Automat

Transmission Kedja Kedja Kedja Kedja

Koppling Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal

Hjuldrift Bakhjulsdrift Bakhjulsdrift Bakhjulsdrift Bakhjulsdrift

Längd 1468 mm 1596 mm 1505 mm 1270 mm

Bredd 876 mm 1012 mm 875 mm 760 mm

Höjd 962 mm 1004 mm 915 mm 765 mm

Hjulbas 975 mm 1089 mm 1005 mm 930 mm

Spårvidd Ingen uppgift Ingen uppgift 700 mm 575 mm

Markfrigång 184 mm 118 mm 150 mm 120 mm

Sitthöjd Ingen uppgift Ingen uppgift 650 mm 535 mm

Vikt (körklar, fulltankad) 120 kg 148 kg 127 kg 78 kg

Fjädring fram Oberoende A-arm 71 mm Oberoende A-arm, oljedämpad fjädring Oberoende A-arm, oljedämpad fjädring Oberoende A-arm, oljedämpad fjädring

Fjädring bak Svingarm Svingarm Svingarm med oljedämpad fjädring Svingarm med oljedämpad fjädring

Bromsar fram Trumbroms Skivbroms Trumbroms Trumbroms

Bromsar bak Skivbroms Skivbroms Trumbroms Trumbroms

Däck fram AT20 x 7-8 AT21 x 7-8 AT19 x 7-8 AT16 x 8-7

Däck bak AT19 x 8-8 AT21 x 9.5-8 AT19 x 7-8 AT16 x 8-7

Färg Röd Röd Svart/gul Svart/gul

Tankvolym 5.7 liter 6.8 liter 6 liter 2.6 liter

ZR 120 ZR 120
Motor F/C, 1cyl, 4-takt

CC/HK 123/ -

Chassi Youth

Kylsystem Fläktkylning

Transmission Kedja

Boggie Slide

Matta XLL

Kamhöjd 18 mm/0.7”

Mattadim 254x1727

Stötdämpare Single tube

Framvagn AWS XS

Spårvidd 813 mm/32”

Styrstolpe Liggande

Tankvolym 1.9 L, 95 oktan

Dragkrok -

Torrvikt 69

Färg Grön
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