


Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.



DOMÍNIOS DE AGRICULTURA, CUIDADOS DE PECUÁRIA, TRABALHOS 
FLORESTAIS. O NOVO TERRAIN DX4 COLOCA AO SEU ALCANCE A 

CAPACIDADE DE TER TODOS OS TERRENOS SOB CONTROLO.

UM GRANDE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E UM MOTOR DIESEL 
EFICIENTE, SÃO ESSENCIAIS PARA REALIZAR AS SUAS TAREFAS DIÁRIAS. 
UM UTV CRIADO PARA SE ADAPTAR A SI E AO SEU ESTILO DE TRABALHO.

PAIXÃO PELO
TRABALHO



Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.

MOTOR DIESEL DE 
ELEVADO DESEMPENHO 
QUE CONSEGUE TUDO
Um veículo de trabalho deve estar 
equipado com um motor à altura. A 
resposta do TerrainDX4 é assegurada 
pelo seu motor diesel Yanmar, que lhe 
fornece força e resistência para 
trabalhar de forma eficiente e 
constante em qualquer terreno.

Toda essa força é salvaguardada por 
um chassis tubular redondo de 
elevada resistência que, juntamente 
com a proteção inferior de plástico, 
protegem o motor e a caixa de 
velocidades nos terrenos mais difíceis. 

O TerrainDX4 é um veículo utilitário 
dificilmente destrutível, concebido 
especificamente para o transporte de 
materiais. O peso da carga está 
localizado no centro do veículo e, 
graças à suspensão independente sem 
barra estabilizadora, o equilíbrio e a 
firmeza são assegurados.

1973 Mm

309 Mm

3414 Mm

Elevando a caixa traseira, é possível aceder ao 
conjunto do motor, filtros de óleo e de ar e à correia 
de transmissão CVT. Além disso, reparar o TerrainDX4 
exigirá muito pouco tempo. O piso da cabine dispõe 
de peças amovíveis que se desmontam facilmente.

SNORKEL ELEVADO
A posição elevada e lateral das entradas de ar do motor 
e a CVT impedem a penetração de pó e sujidade, bem 
como quaisquer danos que os componentes possam 
sofrer ao serem molhados em situações delicadas de 
travessia, poças ou áreas inundadas.

ACESSIBILIDADE MECÂNICA
SUSPENSÃO

INDEPENDENTE
ANTI-DIVE



EQUILÍBRIO PERFEITO DE 
FORÇA E EFICIÊNCIA
O novo TerrainDX4 está equipado com um motor diesel 
atmosférico YANMAR de 993 CC e 3 cilindros em linha, graças 
aos quais alcança uma potência de 24 CV. Surpreende pela sua 
autonomia exemplar e grande economia de combustível. Uma 
potente e eficiente ferramenta de trabalho nas suas mãos.



Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.

O Terrain DX4 distingue-se por 
oferecer uma maior capacidade de 

armazenamento em relação à 
concorrência, até 720 kg. Para tal, 

dispõe de um total de 6 localizações 
diferentes, que permitem manter as 

suas ferramentas de trabalho 
protegidas, à mão e seguras, graças ao 

sistema de fecho com chave.

A caixa de carga traseira suporta um 
total de 450 kg, é fabricada em aço e, 

apesar das suas grandes dimensões, 
surpreende pela leveza e facilidade de 

inclinação por manivela.

A porta da caixa é selada com dois 
fechos de alavanca e a abertura de 

batente totalmente horizontal da porta 
permite um fácil acesso para cargas e 

descargas. Além disso, em todo o 
perfil da caixa existem orifícios para 

instalar acessórios facilmente.

MAIOR CAPACIDADE 
DE CARGA 

DO MERCADO

244 L DE 
ARMAZENAMENTO EM

COMPARTIMENTOS

1340 Mm

1202,5 Mm

300  Mm

Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.





Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.





UM AMPLO ESPAÇO 
A PENSAR NO SEU 
CONFORTO
Quando se trata de trabalho, o 
conforto é tudo e um espaço abrigado 
e confortável proporciona uma 
experiência muito mais satisfatória.

A grande altura (1440 mm) e largura 
(1300 mm) da cabina, bem como o 
layout pensado dos elementos 
interiores, permitem uma visibilidade 
rápida e ampla para o exterior. Além 
disso, a colocação otimizada do 
quadro de botões e a ausência de 
obstáculos entre os assentos permitem 
entrar e sair do veículo muito 
facilmente.

Tudo isto, somado à agilidade e 
facilidade de condução que o sistema 
de direção assistida elétrica (EPS) 
oferece, fazem do TerrainDX4 um 
veículo essencial para as tarefas 
quotidianas.

E se o conforto se mantiver em qualquer época do 
ano? Com o sistema de portas e climatização do 
TerrainDX4 (ar condicionado e aquecimento), 
pode realizar qualquer tarefa isolando-se e 
protegendo-se, em qualquer momento, das 
condições climatéricas.

FRIO OU CALOR, O QUE PREFERIR

Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.





Aquecimento

TERRAIN DX4 TERRAIN DX4 PRO TERRAIN DX4 CAB
2 assentos regulável

Espelho retrovisor interior

Parabrisas trasero

Bloqueio do volante

Suporte de garrafa

Compartimentos laterais

Compart. sob os assentos

Compart. sob os assentos

Portas

Proteção frontal

Luz de cortesia

Proteção frontalPara-brisas dianteiro

Climatizador

Limpa para-brisas

Direção assistida EPS

Aquecimento

Luz de cortesiaLuz de cortesia

3

Bloqueio do volante

Suporte de garrafa

Compartimentos laterais

Climatizador

Espelho retrovisor interior

Direção assistida EPS Compart. sob os assentos

Direção assistida EPS

Bloqueio do volante

Suporte de garrafa

Portas

Proteção frontal

Apoio de braços

Cajones bajo asiento Climatizador

Espelho retrovisor interior 

1

1

1

3

3

1

11

1

Apoio de braços 4

Apoio de braços 4

1

1

Para-brisas dianteiro

Parabrisas trasero

Limpa para-brisas

Para-brisas dianteiro

Parabrisas trasero

Limpa para-brisas

Bola de engate traseiro

Amortecedor ajustável

Proteção inferior de plástico

Cintos de segurança 2 pts.

Sist. de engate dianteiro

Espelhos retrovisores laterais

Sistema 4x4/2x4

Bagageira dianteira

Teto

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

2 assentos regulável

Bola de engate traseiro

Amortecedor ajustável

Proteção inferior de plástico

Cintos de segurança 2 pts.

Sist. de engate dianteiro

Espelhos retrovisores laterais

Sistema 4x4/2x4

Bagageira dianteira

Teto

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

2 assentos regulável

Bola de engate traseiro

Amortecedor ajustável

Proteção inferior de plástico

Cintos de segurança 2 pts.

Sist. de engate dianteiro

Espelhos retrovisores laterais

Sistema 4x4/2x4

Bagageira dianteira

Teto

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

Portas 1

opcionais

MODELOS E EQUIPAMENTO OPCIONAL

Equipamento opcional montado na fábrica.   A sua montagem requer a instalação de portas.   A sua montagem requer a instalação do para-brisas.   A sua montagem requer a instalação dos compartimentos sob o assento.
  

1 2 3 4

opcionais

opcionais

Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.



DIMENSÕES/CAPACIDADES
C x LA x Al

Distância entre eixos

Peso en seco

Capacidade de carga
da caixa traseira

Capacidade máxima
de carga total

450 kg.

Altura acima do solo

720 kg.

Capacidade de
armazenamento

Bagageira dianteira: 65 L / 10 kg.
Compartimentos interiores: 69 L / 30 kg.
Compartimentos exteriores: 110 L / 30 kg.

Cap. de combustível 40 L.

3414 x 1656 x 1973 mm.

2238 mm.

785 kg.

309 mm.

Capacidade de arrasto 907 kg.

CARACTERÍSTICAS
Indicador multifunções

Iluminação

  

Taquímetro, velocímetro, hora, conta-quilómetros totais, temperatura do 
motor, nível de combustível, ligação do sistema 4x4, ligação do bloqueio do 
diferencial, ligação do travão de mão, pressão e nível de óleo, nível de líquido 
de travões.

Sim.

Dianteiro, com sistema de limpa para-brisas com jato de água.
Para-brisas traseiro.

Bloqueio de direção através de fecho de segurança.

Indicadores de direção, luzes de travagem, espelhos, buzina, cintos de
segurança CE de 2 pontos e tampa do depósito de combustível com fecho.

Proteção inferior de plástico.
Proteção frontal.

Teto

Sistema antirroubo

Especificações CE

Proteção

Ar condicionado e aquecimento.Climatização 

Adaptador de engate dianteiro e traseiro.
Bola traseira de 2”.

Sistema de engate

Laterais e interior.Espelhos retrovisores

Portas. Luz de cortesia.

Faróis de halogénio HELLA 60W de elevada luminosidade.

Cabina

Para-brisas

Tipo

Características

Arrefecimento

Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diésel.

993 CC, OHV 6 válvulas, três cilindros, quatro tempos.

Refrigeração com líquido.

Potência 24 cv / 18Kw / 3600 rpm.

Binário do motor 52,1 Nm / 2400 rpm.

Caixa de velocidades CVT, caixa de velocidades automática L/H/N/R.

Velocidade máx. EU: 60 km/h.

Transmissão Tração 4x4/2x4 e bloqueio do diferencial traseiro.

Direção Direção assistida elétrica EPS.

MOTOR 1000D

SUSPENSÃO
Oscilante dianteira Independente de braço duplo com sistema anti-dive. 270 mm de curso.

Oscilante traseira Independente de braço duplo com sistema anti-dive. 260 mm de curso.

Amortecimento Amortecedores a gás com altura regulável.

PNEUS (CE) / JANTES
DianteirosEuropeia T1b. 26x9 R14.

Traseiros 26x11 R14.

TRAVÕES
Dianteiros Discos de 256 mm com pinças de travão de pistão duplo.

Traseiros Discos de 220 mm.

Sim, nas rodas traseiras e pinças independentes.Travão de mão

Rebatíveis, reclináveis, com ajuste lombar e reguláveis em profundidade.Assentos

HOMOLOGAÇÃO CORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

La. Ve.



CORVUS INNOVA, Sociedade Limitada (CORVUS). A CORVUS OFF ROAD VEHICLES® e o logótipo         fazem parte de uma marca comercial registada da CORVUS. Todos os direitos comerciais e/ou exploração da marca 
reservados. A CORVUS está permanentemente à procura de novas formas de melhorar as especificações, o design e a qualidade dos seus veículos utilitário, pelo que são introduzidas modificações contínuas. Por isso, as 
informações contidas neste catálogo podem ter sofrido alterações desde a sua impressão. A CORVUS reserva-se o direito de modificar os modelos, cores e/ou especificações técnicas sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer 
obrigação. O condutor dos veículos CORVUS deve cumprir todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor no que se refere às cartas de condução e às medidas de segurança necessárias para a correta utilização dos mesmos. 
Nunca faça acrobacias e evite velocidades excessivas e curvas fechadas. É proibido conduzir sob o efeito de álcool ou drogas.

Consulte as características e os componentes de cada modelo.
O veículo é mostrado com extras opcionais.



O serviço de PÓS-VENDA da CORVUS trabalha de 
forma a garantir aos clientes um serviço rápido e 
detalhado, conseguindo um tempo de resposta e 
entrega em 24 horas. A CORVUS trabalha com 
fornecedores europeus de primeiro nível. Como 
resultado, além de promover a indústria europeia, 
consegue prazos de entrega mais curtos e agilidade na 
produção dos componentes.

O uso de PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIOS 
ORIGINAIS da CORVUS garante desempenho, 
segurança e longevidade ao seu veículo. Portanto, 
todas as peças sobresselentes que oferecemos são 
fabricadas respeitando os mesmos critérios de 
qualidade, das peças montadas nos veículos novos.

Se desejar receber mais informações sobre os nossos 
produtos originais, contacte o seu distribuidor mais 
próximo ou visite o nosso website: corvus-utv.com

COMPROMISSO CONTÍNUO



SEDE

C/ Paraje la Loma-parcela 1
Polígono Industrial Cabecicos Blancos
30892 Librilla
(Murcia) Espanha
T. (+34) 968 785 201

CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO

C/ Energía, 50
Polígono Industrial Pla dels Vinyats II
08250 St. Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Espanha
T. (+34) 938 726 703

www.corvus-utv.com


