
www.quadwise.nl

Play Different



Populaire quad met een stoer ontwerp. Met een krachtige motor, moderne bagagedragers van 
composiet en een aparte zit voor de duopassagier is hij perfect voor werk en plezier. Dankzij 
de onafhankelijke vierwielophanging en de optionele 2x4 / 4x4-aandrijving met elektrisch 
sperdifferentieel is hij uitstekend geschikt voor het terrein, is prima wendbaar en heeft hij een 
aangenaam rijgedrag. U zult de lange wielbasis op steile hellingen waarderen, zelfs wanneer u 
met zijn tweeën rijdt.

Een nieuw innovatief ontwerp met moderne LED-matrixkoplampen en volledige LED-verlichting, 
verbeterde automatische transmissie met versterkte constructie en Japanse componenten, verlengd 
chassis en een prettige bediening. Bewezen en betrouwbare technologie, een krachtige motor en 
uitstekende rijeigenschappen - de nieuwe Blade 600i LTX voldoet aan alle voorwaarden om opnieuw 
een van de best verkochte quads in Europa te worden. De EPS-versie is uitgerust met een efficiënte 
elektrische stuurbekrachtiging.

De krachtigste van de Blades, met de modernste technologieën en een zeer uitgebreide 
standaard uitvoering. De krachtige tweecilindermotor zal u verrassen met zijn unieke dynamiek 
en enorme tractie. Maar deze populaire werk- en recreatieve quad biedt veel meer dan alleen 
vermogen: 4x4-aandrijving met twee sperbare differentiëlen (voor en achter), onafhankelijke 
ophanging, schijfremmen rondom, veel ruimte voor twee personen en daarbij doet hij het 
uitstekende op moeilijk terrein. Dit model heeft standaard elektrische stuurbekrachtiging.

Het actuele aanbod, de specificaties en prijzen vindt u op www.quadwise.nlIllustraties van individuele modellen zijn alleen ter illustratie. De importeur behoudt zich het recht voor specificaties en uitvoering te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

BLADE 600 LT 4X4 4X4 4X4BLADE 600 LTX / LTX EPS BLADE 1000 LT EPS

Motor

Max. vermogen

Versnellingsbak

Aandrijving

Sperdifferentiëel

EPS versie

997,1 cm3, 4-takt 2-cilinder SOHC in V, EFI 

83 pk (60,9 kW) / 6750 rpm. 

Automaat CVT - L/H/N/R/P

2WD/4WD

elektrisch, voor en achter

elektrische stuurbekrachtiging

Lengte x breedte x hoogte

Wielbasis / bodemvrijheid

Wielophanging

Remmen

Banden voor/achter

Tankinhoud

2330 x 1200 x 1290 mm 

1445 mm / 260 mm

onafhankelijke, dubbele A-armen

hydraulische schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

23 l

Motor

Max. vermogen

Versnellingsbak

Aandrijving

Sperdifferentiëel

EPS versie

561 cm3, 4-takt eencilinder SOHC, EFI

38,5 pk (28,3 kW) / 6500 rpm. 

Automaat CVT - L/H/N/R/P

2WD/4WD

elektrisch, voor (bij L7e ook achter) 

elektrische stuurbekrachtiging

Lengte x breedte x hoogte

Wielbasis / bodemvrijheid

Wielophanging

Remmen

Banden voor/achter

Tankinhoud

2280 x 1230 x 1220 mm 

1450 mm / 320 mm

onafhankelijke, dubbele A-armen

hydraulische schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

23 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor

Max. vermogen

Versnellingsbak

Aandrijving

Sperdifferentiëel

L x b x h

561 cm3, 4-takt eencilinder SOHC, EFI

38,5 pk (28,3 kW) / 6500 rpm. 

Automaat CVT - L/H/N/R/P

2WD/4WD

elektrisch, voor (bij L7e ook achter) 

2280 x 1230 x 1220 mm

Wielbasis / bodemvrijheid

Wielophanging

Remmen

Banden voor/achter

Tankinhoud

1450 mm / 320 mm

onafhankelijke, dubbele A-armen

hydraulische schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

23 l

Kleur: MAT
ZWARTKleur: MAT

ZWART

TGB BLADE 1000 LTX EPS - het vlaggenschip van TGB. De Blade 1000 LTX wordt geleverd in een 
volledig nieuw aantrekkelijk ontwerp, een verlengd chassis, stuurbekrachtiging en nieuwe design 
velgen. De nieuwe Blade is zeer aantrekkelijk met zijn moderne full-led matrixkoplampen. Ook de 
automatische transmissie met een verstevigde constructie en Japanse componenten hebben een 
grote innovatie ondergaan. Het zal u aan niets ontbreken op deze quad. Enjoy the ride!

Kleur: MAT
ZWART

BLADE 1000 LTX EPS 4X4

Kleur: ZWART

EEN KRACHTIGE LIER  

EEN KRACHTIGE LIER  

EN TREKHAAK
EN TREKHAAK

GRATIS!
GRATIS!

EEN KRACHTIGE LIER  

EEN KRACHTIGE LIER  

EN TREKHAAK
EN TREKHAAK

GRATIS!
GRATIS!

EEN KRACHTIGE LIER  

EEN KRACHTIGE LIER  

EN TREKHAAK
EN TREKHAAK

GRATIS!
GRATIS!

                  Originele lier
Originele lier

  TGB 3000
TGB 3000    GRATIS!

GRATIS!

83 pk

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor

Max. vermogen

Versnellingsbak

Aandrijving

Sperdifferentiëel

EPS versie

997,1 cm3, 4-takt 2-cilinder SOHC in V, EFI 

83 pk (60,9 kW) / 6750 rpm. 

Automaat CVT - L/H/N/R/P

2WD/4WD

elektrisch, voor en achter

elektrische stuurbekrachtiging

Lengte x breedte x hoogte

Wielbasis / bodemvrijheid

Wielophanging

Remmen

Banden voor/achter

Tankinhoud

2330 x 1200 x 1290 mm 

1445 mm / 260 mm

onafhankelijke, dubbele A-armen

hydraulische schijf

AT26x9-14/AT26x11-14

23 l



Sportief en toch met vierwielaandrijving! De goed uitgeruste Target combineert de voordelen van 
zowel de sport- als utility quads. Hij is perfect voor sportieve ritten in het terrein dankzij de inschakelbare 
4x4-aandrijving en hij kan zelfs zwaar werk aan. Waar je met een sportquad niet durft te komen staat 
de Target zijn mannetje. Met zijn aantrekkelijke design, prettige bediening, robuuste constructie en 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is het echt een sportieve topper.

                Originele lier
Originele lier

  TGB 3000
TGB 3000    gratis!gratis!

Kleur: MAT  
ZWART

TARGET 600 / 600 EPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor

Max. vermogen

Versnellingsbak

Aandrijving

Sperdifferentiëel

EPS versie

561 cm3, 4-takt eencilinder SOHC, EFI

38,5 pk (28,3 kW) / 6500 rpm. 

Automaat CVT - L/H/N/R/P

2WD/4WD

elektrisch

elektrische stuurbekrachtiging

Lengte x breedte x hoogte

Wielbasis / bodemvrijheid

Wielophanging

Remmen

Banden voor/achter

Tankinhoud

1950 x 1240 x 1410 mm 

1290 mm / 305 mm

onafhankelijke, dubbele A-armen

hydraulische schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

15 l

4X4
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