Габаритні розміри

АБСОЛЮТНО
НОВИЙ ДВИГУН

Довжина х ширина х висота

Інтелектуальна система EPS, система рульового керування з
електропідсилювачем, що змінює ступінь підсилення зі зміною
швидкості руху, автоматично реагує на швидкість транспортного засобу
і забезпечує водієві точну допомогу в керуванні. На низьких швидкостях
рульове керування залишається легким і для повороту керма водієві не
потрібно докладати надмірних зусиль, правлячи у тісному просторі. З
підвищенням швидкості рульове керування стає чутливим і стабільним,
що надає водієві ще більшої впевненості під час маневрування на
складних ділянках та долання перешкод на шляху. Здатність виконувати
швидкі маневри без зусиль, наприклад, ухилятися від неочікуваної
перешкоди, допомагає покращити безпеку водіння.

1280 мм

Висота сидіння

2235х1180х1390 мм
1480 мм

530 мм

Мінімальний дорожній просвіт

270 мм

Мінімальний радіус повороту

7,25 м

Власна маса

375 кг

Чиста вантажомісткість

7,4 м
415 кг

230 кг

Місткість паливного бака

18 л

Двигун
Тип двигуна
Робочий об’єм
Трансмісія

НЕЗАЛЕЖНА ПІДВІСКА

СИСТЕМА EPS

625 Touring

2035х1180х1220 мм

Колісна база

Квадроцикл CFORCE 625 оснащений абсолютно новим чотиритактним
чотириклапанним двигуном рідинного охолодження об’ємом 600 см3 з
електронним впорскуванням пального, створеним компанією CFMOTO
на понад 20-річному досвіді безперервних інновацій у технології
рідинного охолодження. Сильний крутний момент двигуна потужністю 30
кВт передається на колеса трансмісією CVTech і відцентровим
зчепленням. Завдяки швидкому й чутливому ввімкненню зчеплення
CFORCE 625 розвиває плавне прискорення – від 0-50 м лише за 4,5
секунди. Діапазони вищих і нижчих передач, а також задній хід
дозволяють CFORCE 625 прокладати шлях через будь-які типи місцевості
– від пустелі до гір, використовуючи достатній запас потужності і
зберігаючи стабільний контроль керування.

Оновлена підвіска на незалежних передньому і задньому А-подібних
важелях з амортизаторами з регулюванням натягу, з довжиною ходу 160
мм спереду і 210 мм ззаду, а також дорожній просвіт у 280 мм зробили
CFORCE 625 повністю готовим до завоювання бездоріжжя, взяття крутих
підйомів і подолання складних перешкод на шляху. Налаштовуйте
амортизатори з 5-позиційним регулятором для керування різними
типами місцевості, дозволяючи підвісці поглинати удари навіть на
найжорсткішому рельєфі й зменшувати передачу поштовхів на водія,
забезпечуючи таким чином кращий комфорт ніж будь-коли раніше.
Дайте вашому CFORCE 625 робити свою роботу, а самі зосередьтеся на
шляху попереду й отримуйте задоволення від плавної їзди.

625

4-тактний 1-циліндровий 4-клапанний з рідинним
охолодженням, одинарний верхній розподільний вал (SOHC)
580 куб.см
варіатор

Шасі
Привід
Гальма:
Підвіски
Амортизатори
Колісні диски
Шини

перемикний на 2 або 4 колеса
переднє/заднє: 4 колісних гальм
передня/задня: незалежна підвіска на двійних А-подібних
важелях
передні/задні:

пружинні + масляне демпфування

передні: 12х6,0 АТ, задні: 12х7,5 АТ
передні: 24х8,0-12, задні: 25х10,0-12

China

Офіційний дистриб'ютор в Україні - компанія «СФ Моторз», www.cfmoto.com.ua

Авторські права ТОВ «Zhejiang CFMOTO Power Co.», 2018 р. Всі права захищені. Назви CFMOTO, CFORCE, UFORCE, ZFORCE,
мотоцикли та їх відповідні логотипи є торговими марками ТОВ «Zhejiang CFMOTO Power Co.». Зміни в технічні характеристики
транспортних засобів вносяться без попереднього повідомлення.
Фотографії можуть не відображати всіх поточних технічних характеристик товару. Компанія «CFMOTO» залишає за собою право
вдосконалювати/вносити зміни в конструкцію своїх виробів без зобов’язання модифікувати раніше продане, зібране або
вироблене обладнання. Водій на фотографіях є професійним водієм, який рухається по закритій трасі. Використання пасків
безпеки, захисного одягу й шоломів є обов’язковою вимогою.
Мотовсюдиходи й квадроцикли CFMOTO не призначені для керування особами віком до 16 років та перевезення пасажирів
віком до 12 років (ознайомтеся з вимогами вашого національного законодавства).
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МІЦНИЙ
ГОРІШОК

СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
Пронизуйте нічну темряву світлодіодними фарами з чітким
світловим пучком. Сертифіковані ЄС і Міністерством
транспорту, ці світлодіодні фари і хвостові вогні надають
CFORCE 625 сучасного, агресивного вигляду й дозволяють
подорожувати після заходу сонця з упевненістю.

В наших серцях завжди живе непереборна жага
до свободи, бажання пошуку чогось
незвичайного. Можливо, найкраще в полюванні,
рибалці, відпочинку на лоні природи або навіть у
роботі, це сама подорож до місця призначення,
особливо якщо ви «сідлаєте» свого новенького
CFORCE. Квадроцикл CFORCE 625 посідає
особливе місце в повній лінійці універсальних
квадроциклів. Маючи ходову частину нового
покоління і стильний дизайн, ця захоплююча
машина привертає до себе загальну увагу.
Повністю оновлений 625 пропонується в одноабо двомісному варіанті.

ДИСКОВІ ГАЛЬМА
Удосконалена система дискових гальм на чотири колеса,
встановлена на квадроциклі CFORCE 625, має сильну й
агресивну гальмівну дію. Можливість плавного гальмування
на крутих і небезпечних схилах забезпечує стійкий контроль
над транспортним засобом і скорочує гальмівний шлях для
посилення вашої безпеки. Керуйте впевнено і зберігайте
контроль керування навіть у дощову погоду, коли стежка
вкрита калюжами і слизьким багном.

ПРИВІД НА 2 АБО 4 КОЛЕСА

Перемикайтеся з двоколісного на повний привід і навпаки на
ходу відповідно до умов місцевості. Обирайте свій режим
потужності, а обравши – оберіть пригоду собі до смаку й
керуйте впевнено, осідлавши CFORCE 625!

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
CFORCE 625 здатний справлятися з найважчими завданнями в
будь-якій позашляховій подорожі, адже він оснащений
стандартною електричною лебідкою з тяговим зусиллям 1300 кг та
фаркопом з тяговим зусиллям 150 кг. На передньому і задньому
багажниках нової конструкції можна перевозити вантаж вагою до
45 і 34 кг відповідно. Конструкція передбачає легке кріплення і
безпечне перевезення вантажів. Беріть із собою всі інструменти,
матеріали, обладнання й спорядження, які вам можуть
знадобитися у вашій подорожі в пошуках пригод.

ЦИФРОВА ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ
Цифрова приладова панель з РК екраном з високим розділенням
забезпечує краще представлення й зручний огляд інформації навіть
під різними кутами. Слідкуйте за основними 12 показниками роботи
двигуна на екрані з якісним зображенням та користуйтеся новими
функціями, такими як індикатор виклику Bluetooth. Залишайтеся на
зв’язку зі світом, подорожуючи дикими стежками, або ж (звичайно,
якщо бажаєте), відключіть зв'язок і насолоджуйтеся спілкуванням з
природою!

РОЗДІЛЬНЕ СИДІННЯ

Сидіння з товстою подушкою забезпечує зручність під час
їзди, а з роздільним сидінням ви можете подорожувати
разом з пасажиром у повному комфорті. Сконструйоване
за законами ергономіки, сидіння гарантує максимальну
безпеку й захист для водіїв і пасажирів, а також зручність і
комфорт у дорозі, даючи вам можливість насолоджуватися поїздкою.

ЗАХИСТ ВОДІЯ
Суцільний настил підніжки і протиковзні килимки для ніг
дають водієві можливість повністю зосередитися на
органах керування і забезпечують захист від сміття на
стежці. Пасажири можуть подорожувати в комфорті,
тримаючи ноги на підніжках, призначених для пасажира.
Міцні захисні пристрої для рук водія слугують додатковим
захистом від гілля та колючих кущів на шляху.

Суцільний настил підніжки і
протиковзні килимки для ніг

Міцні захисні пристрої для рук
водія слугують додатковим
захистом від гілля та колючих
кущів на шляху.

