
www. quadwise.nlwww. quadwise.nl

M550 EFI
M550 EFI
M565L EFI EPS

M SERIES



www.quadwise.nl

••• De afbeeldingen van de afzonderlijke modellen die in deze brochure worden gebruikt, zijn alleen ter 
illustratie. De importeur behoudt zich het recht voor om de vermelde specificaties te wijzigen. 

Het actuele aanbod en de specificaties vindt u op www.quadwise.nl.

AANTREKKELIJKE 
LICHTMETALEN VELGEN

De design aluminium wielen geven de 
quad een unieke uitstraling.  

Dankzij de duurzame lak kunnen ze ook 
offroad tegen een stootje.  

Standaard op de Linhai M-series!

STANDAARD ACCESSOIRES

EFI - MOTOR
De betrouwbare, vloeistofgekoelde EFI eencilinder heeft voldoende kracht voor 
zwaar werk en zelfs een snelle rit. De moderne DELPHI brandstofinjectie zorgt 
bovendien voor een lager verbruik en een schone verbranding. De aandrijving 
wordt verzekerd door een robuuste CVT van de toonaangevende Canadese 
fabrikant CV-Tech.

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING EPS
De stuurbekrachtiging vermindert de kracht die nodig 
is om te sturen aanzienlijk en draagt   bij aan een hoog 
rijcomfort. Het besturen van de quad vereist slechts 
een minimale inspanning, zelfs bij lage snelheden. Deze 
stuurbekrachtiging zit standaard op de M565L EPS.

4X4 MET DIFFERENTIEELBLOKKERING
De elektrisch bediende 2x4 / 4x4 aandrijving met differentieel- 
blokkering voor zorgt voor een perfecte tractie. Druk 
gewoon op de knop op het stuur en u kunt kiezen tussen 
achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Daarnaast 
kunt u het voorste (en bij het L7e model ook het achterste) 
differentiëel vergrendelen.

HOGE BODEMVRIJHEID
De onafhankelijke vierwielophanging, 
de 249/253 mm bodemvrijheid, de hoge 
veeruitslagen en een stabiel breed chassis: 
de modellen uit de „M“ -serie zijn perfect 
uitgerust voor elk terrein.

MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY
Het instrumentenpaneel met  

gemakkelijk af te lezen multifunctioneel 
LCD-display geeft alle belangrijke 
informatie weer die jij nodig hebt .

M550
M565

M550  /M550L  /M565L EPS EFI 4X4

MODERNE VERLICHTING
Hoge helderheid en ultramoderne technologie. 

De combinatie van krachtige projectorkoplampen, 
LED-richtingaanwijzers en LED-dagrijlichten 

geeft de quad een hoge actieve veiligheid en een 
aantrekkelijke moderne uitstraling.

OPSLAGRUIMTE
De opslagruimte aan de achterkant 

is groter dan het lijkt. Zo heb je 
altijd je spullen bij de hand.

VERLENGDE WIELBASIS
De L-modellen (lang) met verlengd chassis

bieden maximaal comfort en meer stabiliteit.

KRACHTIGE LIER
Een robuuste en betrouwbare lier met een 
trekkracht van 3000 lbs is standaard. Deze 
lier wordt geleverd met een draadloze 
afstandsbediening.

TREKHAAK
Een trekhaak is standaard. 
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M550 EFI
SPECIFICATIES EN UITRUSTING

M550L EFI M565L EFI EPS
Motor type viertakt SOHC eencilinder

met DELPHI brandstofinjectie
viertakt SOHC eencilinder
met DELPHI brandstofinjectie

viertakt SOHC eencilinder
met DELPHI brandstofinjectie

Inhoud / Max. vermogen 493 cm3 /  32,6 k (24 kW) 493 cm3 /  32,6 k (24 kW) 499,5 cm3 /  38,8 k (28,5 kW)

Koeling vloeistof + elektrische ventilator vloeistof + elektrische ventilator vloeistof + elektrische ventilator

Aandrijving 2x4 / 4x4, elektrisch schakelbaar 2x4 / 4x4, elektrisch schakelbaar 2x4 / 4x4, elektrisch schakelbaar

Stuurbekrachtiging – – ja, elektronisch

Overbrenging automatisch - CVT met achteruit,  
L / H / N / R, motorrem

automatisch - CVT met achteruit,  
L / H / N / R, motorrem

automatisch - CVT met achteruit,  
L / H / N / R, motorrem

Krachtoverbrenging cardanassen voor en achter, voor en 
achter inschakelbaar differentiëel

cardanassen voor en achter, voor en 
achter inschakelbaar differentiëel

cardanassen voor en achter, voor en  
achter inschakelbaar differentiëel

Voorwielophanging onafhankelijk, McPherson onafhankelijk, McPherson onafhankelijk, McPherson

Achterwielophanging IRS, onafhankelijke dubbele A-armen IRS, onafhankelijke dubbele A-armen IRS, onafhankelijke dubbele A-armen

Vering hydraulische schokdempers hydraulische schokdempers hydraulische schokdempers

Remmen hydraulische schijf hydraulische schijf hydraulische schijf

Voor- / achterbanden AT25x8-12 / AT25x10-12 AT25x8-12 / AT25x10-12 AT25x8-12 / AT25x10-12

Lengte/breedte/hoogte 2175 / 1160 / 1265 mm 2330 / 1160 / 1265 mm 2330 / 1160 / 1265 mm

Stoelhoogte 900 mm 900 mm 900 mm

Wielbasis / bodemvrijheid 1285 / 253 mm 1490 / 253 mm 1490 / 249 mm

Brandstof tank capaciteit 14,5 l 14,5 l 14,5 l

+ Standaarduitrusting
bagagerek achter, lichtmetalen 
wielen, lier 3000 lbs, trekhaak,
bumper voor, luxe handkappen

bagagerek achter, lichtmetalen 
wielen, lier 3000 lbs, trekhaak,
bumper voor, luxe handkappen

elektrische stuurbekrachtiging, bagage-
rekken voor en achter, lichtmetalen wielen, 
lier 3000 lbs, trekhaak, bumper voor, luxe 
handkappen, handgrepen voor passagiers

MODEL


