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AMENNYIBEN MEZŐGAZDASÁGGAL VAGY ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL 
FOGLALKOZOL, DE LEGYÉL AKÁR ERDÉSZ, VADÁSZ, VAGY 

KERTÉPÍTÉSEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBER, AZ ÚJ CORVUS 
TERRAINDX4 ÓRIÁSI SEGÍTSÉG LESZ A MINDENNAPI MUNKÁDBAN.

A NYOMATÉKOS DIESELMOTOR ÉS A SZÁMTALAN TÁROLÓREKESZ 
LEHETŐVÉ TESZI SZÁMODRA, HOGY MINDENT MAGADDAL VIHESS, 

AMIRE CSAK SZÜKSÉGED VAN BÁRMILYEN TEREPVISZONYOK 
KÖZÖTT IS HASZNÁLOD. A CORVUS TERRAINDX4, EGY 

PROFESSZIONÁLIS UTV AMELY ÉSZREVÉTLENÜL VÁLIK 
NÉLKÜLÖZHETETLEN MUNKATÁRSADDÁ.

SZENVEDÉLYE A MUNKA,
ÉLŐHELYE A TEREP



A DX2 változatot olyan terepen történő használatra terveztek, 
amely nem igényel összkerék meghajtást. Tökéletes választás 
lehet önkormányzatok, kertészetek, ipari területek részére.

LÉGBEÖMLŐ
A megemelt pozíciójú légbeömlő 
megakadályozza a por és a szennyeződések 
bekerülését a motorba és a váltóba.

A TERMÉSZETBEN VÉGZETT 
MUNKÁHOZ,JÓL MEGTERVEZETT 
KORSZERŰ DIESELMOTOR
Egy jól átgondolt és aprólékosan 
megtervezett UTV nem nélkülözhet egy 
hasonlóan átgondolt, a mai kor 
követelményeinek megfelelő hajtóművet. 
A CORVUS járműveiben japán Yanmar 
szívek dobognak, melyek több mint elég 
erőt és imponáló hatékonyságot 
biztosítanak bármilyen terepen is 
használod.

A motor egy speciális csövekből 
kialakított robosztus csőalvázban 
található, melyet teljes hosszúságban egy 
erős, merevített műanyag haspáncél 
takar, ami védelmet biztosít a motor és a 
váltó számára a legnehezebb terepen is.

A strapabíró Corvus TERRAIN UTV a 
szállítási feladatokkal is könnyedén 
megbirkózik, hiszen a könnyen 
billenthető platón lévő rakomány a jármű 
középpontjában helyezkedik el és a 
rugózásnak köszönhetően 
kiegyensúlyozott szállítást és stabil 
rakfelületet biztosít.

FÜGGETLEN
KERÉKFELFÜGGESZTÉS
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AZ ERŐ ÉS A HATÉKONYSÁG 
TÖKÉLETES EGYENSÚLYA
Az új TERRAIN egy 3 hengeres, soros, 993 köbcentis 
Yanmar diesel szívómotort használ, mely a 24 lóerejével, 
kiváló fogyasztásával és nagy hatótávjával egy igazán erős 
munkaeszközként fogja segíteni a munkádat.



A tároló rekeszek 720 kg-os 
összterhelhetősége lehetővé teszi, hogy a 
CORVUS TERRAIN ebben a kategóriában  

is kiemelkedjen a versenytársak közül.

A kulccsal zárható 6 db különböző 
rekesznek köszönhetően szerszámai 

mindig biztonságban és elérhető 
közelségben lesznek.

Az acélból készült, 450 kg 
terhelhetőségű rakodótér nagy mérete 
ellenére meglepően könnyen dönthető 

egy fogantyú segítségével, opcionálisan 
elektrohidraulikus rásegítéssel 

billenthető. 

A rakodótér hátsó ajtaját két retesz 
rögzíti, és lenyitva egy síkba kerül a 

raktérrel, hogy a rakományhoz 
könnyebben hozzáférjen és megkönnyítse 

a rakodást. A raktér természetesen 
alkalmas a különböző, választható 

CORVUS kiegészítők fogadására.

PIACVEZETŐ 
RAKODÓTÉR 

KAPACITÁS

244 LITER
KAPACITÁS A

TÁROLÓDOBOZOKBAN
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KÉNYELMES, 
TÁGAS BELSŐ TÉR
A munkában is fontos a kényelem, 
amit az okosan tervezett, munkára 
kialakított, ergonómikus fülke 
biztosít.

A tágas utastér (1440X1300 mm), 
az ergonomikusan elhelyezett 
kezelőszervek kényelmes 
munkakörülményeket biztosítanak 
számodra. A nagyméretű  
üvegfelületeknek köszönhetően 
kiváló kilátást nyújtanak minden 
irányban. A síkpadlós kialakításnak 
köszönhetően könnyeddé válik a ki- 
és beszállás.

Mindez, kiegészülve az elektromos 
szervokormány (EPS) által biztosított 
mozgékonysággal és könnyű 
vezetéssel teszi a CORVUS 
TERRAIN-t egy kényelmes UTV-vé, a 
mindennapi professzionális 
munkavégzéshez.

A raktér felemelésével könnyen 
elérhetővé válik a motor, olajszűrő, 
légszűrő és az ékszíjak. A könnyen 
eltávolítható padlóburkolatok 
lehetővé teszik a fülke gyors és 
egyszerű tisztítását.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS
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A szélesajtók megkönnyítik a ki- és 
beszállást, melyek zárral vannak ellátva, 
így védelmet nyújtanak értékei számára. 
Az ablakok ellenállnak az ütésnek és 
karcolásoknak. Az ajtó speciális, egyedi 
kialakítása a CORVUS SL 
világszabadalma.

KÖNNYEN 
KEZELHETŐ
TELI AJTÓK

Ellenőrizze az egyes modellek jellemzőit és alkatrészeit.
A jármű opcionális kiegészítőket jelenít meg.



EGYSZERŰ,
EGYKEZES

NYITÁS

Mit szólnál hozzá, ha egy UTV-ben is  komfortos 
körülmények között dolgozhatnál egész évben? A Terrain 
UTV-re szerelt teli ajtóknak, a klímaberendezésnek és a 
nagy hatékonyságú fűtőberendezésnek köszönhetően 
mindez megvalósulhat és védve leszel az időjárás 
viszontagságaitól.

CLIMA

HIDEG VAGY MELEG? A TE DÖNTÉSED!

LÉGKONDICIONÁLÓ
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VÁLASZD KI A SZÁMODRA LEGMEGFELELŐBB FELSZERELTSÉGET

basic

basic
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* csak a DX4 verziónál.

4x4/4x2 meghajtás*

Tető

Hátsó differenciálzár 

2 állítható ülés

Platós raktér

Elülső tároló

Állítható felfüggesztés

Haspáncél

2 pontos biztonsági öv

Oldalsó tükrök

Hátsó 2’’ vonóhorog

Vonószem

4x4/4x2 meghajtás*

Tető

Hátsó differenciálzár 

2 állítható ülés

Platós raktér

Elülső tároló

Állítható felfüggesztés

Haspáncél

2 pontos biztonsági öv

Oldalsó tükrök

Hátsó 2’’ vonóhorog

Vonószem

Elektromos szervokormány (EPS) Elektr. szervokormány (EPS)

Első szélvédő

Hátsó szélvédő

Első ablaktörlő

Belső visszapillantó tükör

Első lökhárító

Palack tartó

Oldalsó tárolódobozok

4x4/4x2 meghajtás*

Tető

Hátsó differenciálzár 

2 állítható ülés

Platós raktér

Elülső tároló

Állítható felfüggesztés

Haspáncél

2 pontos biztonsági öv

Oldalsó tükrök

Hátsó 2’’ vonóhorog

Vonószem

Első szélvédő

Hátsó szélvédő

Első ablaktörlő

Belső visszapillantó tükör

Első lökhárító

Palack tartó

Ülés alatti tárolók

CLIMA

Halogén fényszórók

AjtókFűtésrendszer

Elektr. szervokormány (EPS)

Légkondicionáló



MŰSZAKI PARAMÉTEREK
MÉRETEK/KAPACITÁS

H x S x M

Tengelytáv

Önsúly

Raksúly

Maximális terhelhetőség

450 kg.

Vonóerő

720 kg.

Tárolási
kapacitás

Elülső tároló: 65 L / 10 kg.
Ülés alatti rekeszek: 69 L / 30 kg.
Oldalsó dobozok: 110 L / 30 kg.

Üzemanyagtartály 40 L.

3414 x 1656 x 1973 mm.

2238 mm.

764 kg.

Hasmagasság 309 mm.

907 kg.

JELLEMZŐK*
Műszerfal

Világítás

  

LCD sebességmérő (fordulatszámmérő, kilométerszámláló, vízhőfok kijelzés, 
üzemanyag szintjelző, kapcsolható 4x4 meghajtás, differenciálzár, kézifék 
visszajelző, olajszint és nyomásvisszajelző, fékfolyadékszint visszajelző).

Igen.

Első szélvédő ablaktörlővel és hátsó szélvédő.

Jelzőfények, féklámpák, tükrök, kürt, CE 2 pontos biztonsági övek, tanksapka.

Haspáncél.
Első lökhárító.

Tető

CE Specifikációk

Védelem

Fűtés és légkondicionáló rendszer.Fűtés

Első és hátsó vonószem.Horog

Belső és oldalsó visszapillantó tükrök.Tükrök

Ajtók. Belső visszapillantó tükör.

Nagy fényerejű 60W halogen fényszórók

Fülke

Szélvédő

Típus

Jellemzői

Hűtésrendszer

Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diesel.

993 cm3, 6 szelep, 3 henger, 4 ütemű.

Vízhűtés.

Teljesítmény 24 LE /18 kw /3600 fordulat.

Max nyomaték 52,1 Nm/2400 fordulat.

Váltó CVT automata- lassúmenet/gyorsmenet/üresjárat/hátramenet.

Végsebesség EU: 60 km/h.

Meghajtás 4x4/4x2 kapcsolható hátsó differenciál zár.

Kormányzás Elektromos szervokormány (EPS).

1000D Motor

FELFÜGGESZTÉS
Első Független kettős lengőkar billenésgátló rendszerrel 280 mm mozgással.

Hátsó Független kettős lengőkar billenésgátló rendszerrel, 267 mm mozgással.

Csillapítás Gázos lengéscsillapítók állítható magassággal.

GUMIK
ElsőNarancssárga

Zöld

Megfelelőség: Típus: EU T1b.
Garancia: 2 év.

26x9 R14.

Hátsó 26x11 R14.

FÉKEK
Első Első 256 mm tárcsafék ikerdugattyúval.

Hátsó 220 mm tárcsafék.

Hátsó független féknyereg.Kézifék

Lehajtható és hátradönthető ülések derék- és magasságállítási lehetőséggel.Ülések

MEGFELELŐSÉG ÉS GARANCIA RENDELHETŐ SZÍNEK

*A jellemzők a típusoknak megfelelően változhatnak.
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Első lökhárító ECO, Első lökhárító BASIC, Első lökhárító PRO-Csörlő, Hátsó szélvédő védelem, Tetősín, Belső visszapillantó tükör és 
halogén fényszórók, Vontatási rögzítés, Utánfutó csatlakozó, Plató bélés, Csörlő, Sárga munkalámpa, Ülés alatti tárolók, Palacktartó, 
OTR 350 MAG gumik, terepgumi gumiköpeny, Alumínium felnik 14 ’’.
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CORVUS INNOVA, Részvénytársaság (CORVUS). A CORVUS OFF ROAD VEHICLES® és a logó           a CORVUS tulajdonában lévő bejegyzett védjegy része. Védjegyjogaink minden kereskedelmi és használati jogra 
fenntartva. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az itt közzétett információk a lehető legátfogóbbak és legmegbízhatóbbak legyenek. A CORVUS ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés 
nélkül, változtasson a modelleken, a felszereltségeken, a műszaki adatokon és az elérhetőségeken. CORVUS folyamatosan keresi az új módszereket a sporthaszonjárművek specifikációinak kialakítására. A járművezetőknek 
meg kell felelniük a hatályos jogszabályok által előírt összes követelményeknek a vezetői engedélyekre és a helyes használatuk érdekében előírt biztonsági intézkedések betartására vonatkozóan. Ne vezessen kockázatosan, 
kerülje a túlzott sebességet és az éles kanyarokat. Ne vezessen alkohol vagy drog hatása alatt. Utolsó frissítés:



Teljeskörű szervizszolgálat 48 órán belül
Corvus csapata keményen dolgozik azért, hogy gyors és precíz 
szervizszolgáltatást nyújtson 48 órán belül.

A CORVUS Innova számára fontos, hogy támogassa az európai 
ipart, és hogy beszállítói a legnagyobb európai járműipari 
beszállítói közül kerüljenek ki, és ennek köszönhetően  rövid 
szállítási határidővel és nagy agilítással rendelkezünk az 
alkatrészek gyártásában. 

A CORVUS az EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK 
használatával garantálja a járművei teljesítményét, biztonságát 
és hosszú élettartamát. Ezért javasoljuk, hogy  az általunk 
kínált OE alkatrészeket használja járműve karbantartásához. 

Ha további információt szeretne kapni az eredeti OE 
termékeinkről, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
forgalmazóval, vagy látogassa meg weboldalunkat:
corvus-utv.com

THE CORVUS COMMITMENT



www.corvus-utv.com

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR:

Royal-Kert Kft.
Veszprém
Sólyi út 8.
8200

Tel.: +36 20 597 2397
E-mail: ertekesites@corvusutv.hu
Honlap: corvusutv.royalkert.hu


