FRONTIER 6X6 STD GREEN

Info
Argo Frontier 6×6 SE er et utrolig allsidig og bruksvennlig terrenggående kjøretøy. Takket være ekstrem lasteevne er den perfekt til
nyttebruk og de gode kjøreegenskapene gjør det vanskeligste terreng lett tilgjengelig. De amfibiske egenskapene betyr at du lett krysser
tjern og vann slik at du unngår unødvendig tid på å kjøre rundt! Med bransjens desidert laveste marktrykk påvirker den sårbar natur i så liten
grad som mulig. Amfibiske egenskaper, lavt marktrykk og en stabilitet i terrenget som ingen annen, gjør ARGO til den optimale maskinen
for deg som har behov for et kjøretøy til hytta, person/ - vare transport, trekke tungt eller rett og slett til jakt og fiske. Med vesentlige
oppdateringer for 2018 ser Argo Frontier Series-modellene ut til å fortsette å bygge videre på den sterke arven som har hjulpet dem til å bli
Argos bestselgende amfibiske sekshjuling i selskapets historie. De nyskapende Argo 6X6 Frontier og 8X8-modellene gir utrolig allsidighet
og verdi, noe som gjør veien lett tilgjengelig. Dette er den perfekte maskinen for deg som har behov for et ekstremt kjøretøy, men ikke
ønsker å gjøre de store investeringene. Med samme egenskaper som sine større "brødre" løser Frontier oppgavene og tar deg dit du
ønsker!
Enkelte av bildene viser kjøretøyet med tilleggsutstyr.

Teknisk
Drivsystem

6 WD

Total bredde/lengde/høyde (cm) 147,3 x 259,1 x 133,4
Bakkeklaring (cm)

24,1

Slagvolum

747

Motortype

4-takt

Tilbehør

ARGO TRAILER 4 WHEEL
BLACK

ARGO TRAILER 8 WHEEL
BLACK

Pris: 30674,-

Pris: 58123,-

(ARGTRAILER4BLK)

(ARGTRAILER8BLK)

ACC, WINDSHIELD - FRON

ACC, SNOW PLOW - AVG

ACC, UTILITY BRACKET

(648-79)

Pris: 21134,-

Pris: 1667,-

(657-21)

(821-25)

ACC, ICE CLEAT - 8X8
RUBBERTRA

ACC, SIDE ENTRY STEP FRONTIE

Pris: 2177,-

Pris: 1140,-

(825-21)

(848-240)

ACC, UTILITY RACK
Pris: 14615,-

ACC, WINCH, WARN PV3500
(622-143)

(821-35)

ACC, GAS CAN CARRIER

ACC, SPARE TIRE CARRIER

Pris: 3858,-

Pris: 1670,-

(867-01)

(868-01)

ACC, UNIVERSAL MOUNT HD/AVG
Pris: 4319,(959-10)

Veiledende pris fra: 124.875,Veil. pris for 2018. Lokal frakt og leveringsomkostninger kan komme i tillegg.

Klargjøring- og monteringskostnader tilkommer.

