Vyspělé technologie

Mechanické zvíře

Moderní Full-LED osvětlení skvěle svítí, dává stroji
nezaměnitelný dospělý vzhled a zajišťuje vynikající
viditelnost ve dne i v noci.

Design Snarlera je sebevědomý, dynamický a radikálně odlišný
od všech běžných trendů. Snarler je jako mechanické zvíře v lese.

Krásný i praktický
Snarler je nejen atraktivní, ale zároveň také praktický. Široké blatníky jsou
maximálně účinné, i bez doplňkových lemů budete na Snarleru patřit k nejčistším
jezdcům. Málokterá čtyřkolka vás před blátem ochrání tak, jako Snarler.

Výkonný motor DOHC

Dva chladiče

Kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec nejnovější generace o objemu 570 ccm
má výkon 44 koní a 48 Nm točivého momentu. To jej řadí mezi absolutně
nejvýkonnější motory této objemové třídy. V nejprudších stoupáních nebo
při tahání těžkých stromů si s výkonem nemusíte dělat žádné starosti.

Díky dvojitému chlazení s vodním chladičem a chladičem oleje pracuje
motor neustále při optimální teplotě, i v extrémních podmínkách.

Píst chlazený olejem
Speciální trysky rozstřikují dva proudy oleje zespoda na dno pístu a tím jej
účinně ochlazují. Výsledkem je mimořádná spolehlivost a účinnost motoru.

Mimořádně pevný rám

Pérování Extreme Performance
Plně nastavitelné plynokapalinové tlumiče s oddělenou nádobkou
a progresivní pružiny s nastavitelným předpětím. Výsledkem jsou skvělé
jízdní vlastnosti, výborná ovladatelnost a jistota, že zdoláte i nejtěžší terén.

Rám z chrom-molybdenové oceli je mnohem pevnější než běžný ocelový.
Tuhý a odolný rám zaručuje vynikající stabilitu a dokonale pařesný pocit z jízdy.

Všestranný pomocník
Suverénní v každém terénu
Pohon 2WD / 4WD, dva diferenciály* s elektrickými uzávěrkami a špičkové
pneumatiky s vynikající trakcí - se Snarlerem vás žádná překážka nezastaví.

Výkonný Snarler utáhne bez problémů téměř cokoliv.
Na masivní nosiče můžete naložit až 120 kg nákladu,
nebo na ně namontovat praktické držáky příslušenství.
Elektrický naviják vás spolehlivě dostane z jakékoliv situace.

Automatické
nouzové volání

Budoucnost již dnes

Data v reálném čase
Údaje o vozidle, vzdálenost k cíli, okamžitý
točivý moment a výkon motoru, nastavení
posilovače řízení, denní ujetá vzdálenost,
záznamy rychlosti a další, to vše máte
v mobilu.

Zadejte si kontaktní osobu pro případ
nouze, a aplikace v případě vážné nehody
nebo převrácení automaticky pošle SMS
i se souřadnicemi vaší kontaktní osobě.

Snarler nabízí doslova revoluční konektivitu. Aplikace „Segway Powersports“
umožňuje stroj na dálku ovládat, startovat a nastavovat. Díky této aplikaci můžete
využívat nejrůznější funkce, které vám ještě více zpříjemní jízdu s vaším Snarlerem.

AirLock

Individuální nastavení

Buďte ve spojení

Vaší čtyřkolku můžete nastartovat mobilním
telefonem pomocí Bluetooth. Přes mobilní
aplikaci můžete také stroj odemknout
na dálku namísto klíče.

Účinnost posilovače řízení nebo omezení
rychlosti můžete nastavit pomocí svého
chytrého telefonu. Přizpůsobte si Snarlera
přesně podle vašich potřeb a užijte si jízdu
ještě víc!

Spojte se s přáteli. Offline mapy,
bezdrátová lokalizace a bezdrátové
telefonování vám pomohou si aktivně
vychutnat společné jízdy.

SNARLER AT6 S

SNARLER AT6 L

SNARLER AT6 L

VÝBAVA

PODVOZEK

ROZMĚRY

MOTOR / POHON

LIMITED

Typ motoru

čtyřtaktní jednoválec, 570 cm3, DOHC, EFI

čtyřtaktní jednoválec, 570 cm3, DOHC, EFI

čtyřtaktní jednoválec, 570 cm3, DOHC, EFI

Výkon

44 k / 48 Nm

44 k / 48 Nm

44 k / 48 Nm

Pohon

2x4/4x4, uzávěrka předního/zadního* diferenciálu

2x4/4x4, uzávěrka předního/zadního* diferenciálu

2x4/4x4, uzávěrka předního/zadního* diferenciálu

Chlazení

kapalinou a olejem + olejem chlazený píst

kapalinou a olejem + olejem chlazený píst

kapalinou a olejem + olejem chlazený píst

Posilovač řízení

–

√, automatický

√, automatický s možností nastavení intenzity

DxŠxV

2200 x 1280 x 1320 mm

2350 x 1280 x 1430 mm

2350 x 1280 x 1430 mm

Rozvor

1300 mm

1450 mm

1450 mm

Světlá výška

270 mm

270 mm

270 mm

Nosnost nosičů P/Z

40 kg / 80 kg

40 kg / 80 kg

40 kg / 80 kg

Pérování

hydraulické, s nastavitelným předpětím pružin

hydraulické, s nastavitelným předpětím pružin

plně nastavitelné Extreme Performance

Brzdy

hydraulické kotoučové

hydraulické kotoučové

hydraulické kotoučové

Zavěšení P/Z

nezávislé, dvojitá A-ramena

nezávislé, dvojitá A-ramena

nezávislé, dvojitá A-ramena

Kola

12“, ocelová

14“, hliníková

14“, hliníková se systémem Beadlock

Pneumatiky P/Z

25x8-12 / 25x10-12

26x8-14 / 26x10-14

26x8-14 / 26x10-14

Nosiče

kompozitní - vpředu i vzadu

kompozitní - vpředu i vzadu

kompozitní - vpředu i vzadu

Naviják

√, elektrický

√, elektrický

√, elektrický

Osvětlení

Halogenové, LED

Full-LED

Full-LED

Mobilní aplikace

–

–

√

Ochranné rámy

přední, zadní a boční

přední, zadní a boční

přední, zadní a boční

Palivová nádrž

23 l

23 l

23 l

Displej

digitální multifunkční

digitální multifunkční

digitální multifunkční

Další výbava

tažné zařízení, ochranné kryty rukojetí,

tažné zařízení, ochranné kryty rukojetí, zadní
opěrka zad

tažné zařízení, ochranné kryty rukojetí, zadní
opěrka, Smart Moving APP (BOX)

* V závislosti na speciﬁkaci. Více informací žádejte u Vašeho regionálního prodejce Segway Powersports.

Segway Technology Co., Ltd. (dále jen „Segway Powersports“) je přední technologická společnost, která se specializuje na vývoj,
výrobu, prodej a poprodejní servis high-tech vozidel kategorie Powersports - terénních čtyřkolek, UTV a SSV - s cílem stát se předním
světovým výrobcem užitkových a sportovních terénních vozidel. Společnost Segway Powersports vlastní mnoho patentů z oblasti
hybridních pohonných systémů, spalovacích motorů, inteligentních IOV technologií, konstrukcí pokročilých vozidel a dalších.

© Segway Technology Co., LTD. (Segway). Všechna práva vyhrazena.
Loga Segway jsou registrované ochranné známky společnosti Segway a jejích dceřiných společností. Společnost Segway si vyhrazuje právo kdykoli
měnit design, specifikace, cenu a vybavení jednotlivých modelů za účelem neustálého zvyšování kvality a zavádění technických inovací. Provoz
čtyřkolek a vozidel typu UTV a SSV může být nebezpečný. Segway důrazně doporučuje, aby si řidič před jízdou přečetl uživatelskou příručku ke stroji.
Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu, léků a drog. Řidič musí být starší 18 let nebo splňovat věk předepsaný zákonem a musí splňovat i všechny další
požadavky stanovené zákonem, vyhláškou nebo prováděcími předpisy. Z bezpečnostních důvodů noste při jízdě vždy řádné vybavení - schválenou
přilbu, ochranu očí, rukavice, pevné boty a vhodné oblečení. Řidiči i spolujezdci vozidel UTV a SSV musí mít při jízdě vždy zapnuté bezpečnostní pásy.
Na čtyřkolce nikdy nevozte spolujezdce, pokud pro takové použití není výrobcem výslovně určena. Spolujezdec na čtyřkolce musí být starší 12 let nebo
splňovat věk předepsaný zákonem. Při řízení vždy dodržujte státní i místní zákony a obecně platné předpisy, chraňte životní prostředí a respektujte
práva ostatních. Jezděte pouze v místech a oblastech, kde je jízda povolená.

Oﬁciální dovozce do ČR a SR:
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