




O novo TERRAIN Diesel nasceu para trabalhar em 
qualquer terreno e sob qualquer circunstância, 
oferecendo sempre a melhor capacidade de 
trabalho.

Novos equipamentos e opções de personalização 
para adaptar este UTV versátil à sua forma de 
trabalhar.

Escolha uma tração 4x4 ou 4x2 para obter o 
melhor desempenho e produtividade no dia a dia.

O TRABALHO MAIS
ÁRDUO, NAS
MELHORES
CONDIÇÕES 



Dependendo do seu tipo de trabalho e necessidades, existe um TERRAIN para si. Descubra 
as diferentes versões de equipamentos e acessórios, para configurar um veículo 
personalizado que atenda plenamente às suas necessidades do dia a dia.

EXISTE UM TERRENO PARA SIT

NOVOS EQUIPAMENTOS, MAIS POSSIBILIDADES



Superar todos os obstáculos com a potência do todo terreno 
4x4 da versão DX4. Mas se o seu trabalho não exige tração 
nas quatro rodas, pode sempre escolher a versão 4x2 DX2.

TRAÇÃO PARA CADA MOMENTO
Estão disponíveis as homologações para os tratores 
EU T1b (vel. máxima 60 km/h.) e T1a (vel. máxima 
40 km/h.)

HOMOLOGAÇÃO OPCIONAL

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



ESPAÇO E
ARMAZENAMENTO
SUFICIENTES
O TERRAIN é uma peça de difícil 
destruição, concebido para o transporte 
confortável de pessoas e materiais. O que 
surpreende é a ampla e espaçosa cabine, 
que graças à proteção contra capotamento 
da barra de segurança não só garante a sua 
segurança, como também permite uma 
visão panorâmica sem obstáculos.

Já a caixa de carga traseira suporta um 
total de 450 kg, é fabricada em aço e, 
apesar da sua grande resistência e grandes 
dimensões, surpreende pela sua agilidade e 
facilidade de inclinação. Além disso, a 
instalação do kit eletrohidráulico permite 
realizar as suas descargas com grande 
comodidade.

Mantenha as suas ferramentas e documentos à mão e trancados com estes 3 
compartimentos convenientes localizados sob os assentos. Além disso, o 
capô frontal também permite a instalação de um porta-malas simples para 
maximizar a capacidade de armazenamento. E como novidade, o novo 
TERRAIN conta com duas bases para copos no painel, nas quais pode 
colocar a sua bebida de forma cómoda e ao seu alcance.

309 MM

3414 MM

1973 MM

1440 MM

1250 MM

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

TODAS AS SUAS FERRAMENTAS À MÃO

300 MM

1300 MM

1203 MM





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

Condução precisa e firmeza extra nos seus 
movimentos. O equilíbrio e a estabilidade estão 
garantidos graças à suspensão independente sem 
barra estabilizadora.

SUSPENSÃO INDEPENDENTE
Mais agilidade nos seus movimentos. O novo 
TERRAIN reduz o ângulo de viragem e melhora a 
mobilidade. Agora vira mais em menos espaço.

RAIO DE VIRAGEM MELHORADO

ROBUSTEZ,
DURABILIDADE
E AGILIDADE
O novo TERRAIN apresenta um design centrado no canal 
e recursos projetados para tornar as suas tarefas mais 
fáceis.

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.

A destacar também é a localização do painel de botões 
para que não tenha que tirar os olhos do que é 
importante, assentos ajustáveis   e uma ecrã LCD 
multifuncional para ver todas as informações de relance.



Levante o capô dianteiro para aceder de forma rápida e verificar e 
reabastecer os líquidos de travões, líquido de refrigeração e produto 
de limpeza para os para-brisas. Otimize as tarefas de manutenção e 
concentre-se no que realmente importa.

MANUTENÇÃO AINDA MAIS FÁCIL

Levante a caixa de carga para aceder ao conjunto do 
motor, filtro de óleo e ar e à correia de transmissão 
CVT. Acesso rápido e conveniente para qualquer 
manutenção.

ACESSIBILIDADE MECÂNICA

Um veículo de trabalho deve ter um motor 
adequado, e a resposta do TERRAIN é 
garantida graças ao seu motor diesel 
YANMAR. 

Elevada eficiência e baixas emissões com 
um esquema de três cilindros a 4 tempos 
de 993 cc que gerem uma potência de 
3600 rpm. 

Resistência e força para trabalhar de forma 
eficiente e constante em qualquer terreno.

MELHOR
DESEMPENHO
DIESEL



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



O equipamento CAB CLIMA é ideal para a realização de qualquer 
tarefa, isolando-o das intempéries do exterior.
Esqueça o mau tempo ou o calor e mantenha a temperatura 
perfeita durante todo o ano.

CONFORTO DA CABINE

CABINE COMPLETA
PARA TRABALHOS
EXIGENTES
Uma cabine espaçosa e confortável é essencial para as suas 
longas horas de trabalho. O TERRAIN destaca-se neste aspeto e 
oferece a melhor performance do mercado. 

O equipamento CAB configura o encerramento total da cabine 
com portas rígidas e janelas parcialmente abertas. Espelho 
retrovisor interno, luz de cortesia, tejadilho ADVANCED e ar 
condicionado completam uma versão de conforto superior. 

Além disso, a facilidade de entrada e saída do veículo e a 
ausência de obstáculos entre os bancos, aliados ao amplo ângulo 
de abertura das portas, facilitam ainda mais os seus movimentos.



"Os novos acessórios originais oferecem inúmeras possibilidades para multiplicar as opções do 
seu TERRAIN. Novas soluções que se adaptam à sua forma de trabalhar e que convencem pelo 
design e funcionalidade. Maximize todas as opções com o novo design da caixa de carga e a 
possibilidade de instalar aplicações específicas para desenvolver as suas tarefas. 
Descubra todos os acessórios em corvus-utv.com.

MAIS POSSIBILIDADES
DE SE ADAPTAR A SI

ACESSÓRIOS PARA O SEU TERRAIN

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

1.
2.

3.

4. 5.

6.



1. Meias portas
2. Para-choques frontal ECO
3. Proteção de vidro traseiro
4. Engate dianteiro
5. Receiver traseiro
6. Teto ADVANCED
7. Inserções laterais da caixa de carga
8. Pneus OTR 350 MAG
9. Luz rotativa de sinalização
10. Elevador eletrohidráulico
11. Compartimentos sob o assento
12. Tampa caixa de carga
13. Limpa para-brisas com jato de água

7.
8.

9.

10. 11. 12.

13.



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



PREPARADO
PARA AS
EXIGÊNCIAS
DO TERRENO



Sistema ar condicionado

Direção assistida EPS

Para-brisas dianteiro

Limpa para-brisas del.

Para-brisas traseiro

Compart. sob o assento

Espelho retrovisor interior

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

Proteção inferior

Teto BASIC

Assentos ajustáveis

Cinto de segurança 2p.

Sist. de engate dianteiro

Bola traseira reboque

Amortecedor ajustável

Bases para copos no painel

Direção assistida EPS

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

Proteção inferior

Teto BASIC

Assentos ajustáveis

Cinto de segurança 2p.

Sist. de engate dianteiro

Bola traseira reboque

Amortecedor ajustável

Bases para copos no painel

Aquecimento

Luz de cortesia

Bagageira dianteira

Para-brisas dianteiro

Limpa para-brisas del.

Para-brisas traseiro

Compart. sob o assento

Espelho retrovisor interior

Portas

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueio do dif. traseiro

Caixa de carga

Proteção inferior

Teto ADVANCED

Assentos ajustáveis

Cinto de segurança 2p.

Sist. de engate dianteiro

Bola traseira reboque

Amortecedor ajustável

Bases para copos no painel

Direção assistida EPS

             

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

CORVUS INNOVA, Sociedade Limitada (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® é parte de uma marca registada de propriedade da CORVUS. Todos os direitos comerciais e/ou exploração da marca reservados. A CORVUS está permanen-
temente 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.

* Disponível na versão DX4.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* As características podem variar de acordo com o equipamento.

DIMENSÕES/CAPACIDADES        

       

3414 x 1656 x 1973
764 kg
907 kg
450 kg
Bagageira dianteira: 45 L / 25 kg
Compartimentos interiores: 67 L / 30 kg
720 kg
40 L

C x L x A
Peso seco
Capacidade de arrasto TEC
Capac. de carga tremonha
Capac. armazenamento*

Capac. máx. carga total
Capac. de combustível

CARACTERÍSTICAS

N.º PASSAGEIROS
2 p.

CORES

Laranja.

Verde.HOMOLOGAÇÃO
EU T1a / T1b

PNEUS (CE) / JANTES
Dianteiros
Traseiros

Taquímetro, velocímetro, hora, 
conta-quilómetros totais, temperatura do 
motor, nível de combustível, ligação do 
sistema 4x4/4x2, ligação do bloqueio do 
diferencial, ligação do travão de mão, pressão 
e nível de óleo, nível de líquido de travões
Faróis de halogénio 60W de elevada luminos.
Portas, tejadilho isolado, isolamento de 
entrada de ar frontal, luz de cortesia, painel 
com base para copos
Interior e laterais
Laminado homologado dianteiro com sistema 
de limpa para-brisas.
Para-brisas traseiro
Aquecimento e ar condicionado
Proteção inferior
Adaptador de engate dianteiro e 
bola traseira de 2’’
Indicadores de direção, luzes de travagem, 
buzina, cintos de segurança CE 2 pontos e 
tampa do depósito de combustível com 
chave. Veículo 100% UE

Indicador multifunções*

Iluminação
Cabine*

Espelhos retrovisores*
Para-brisas*

Climatização*
Proteção
Engate

Especificações CE

26x9. R14
26x11. R14

       

SUSPENSÃO
       

TRAVÕES
       

Ind. trapezoidal duplo. 287 mm de curso
Ind. trapezoidal duplo. 287 mm de curso
Gás com altura regulável

Discos de 256 mm
Pinças de travão de pistão duplo
Discos de 220 mm
Pinças de travão de pistão simples
Nas rodas traseiras
Pinças independentes

Oscilante dianteira
Oscilante traseira
Amortecimento

Dianteiros

Traseiros

Travão de mão

MOTOR 1000D
Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diesel
OHV 6 válvula, 3 cilindros, 4 tempos
Líquida
24 CV / 18Kw / 3600 rpm
52,1 Nm / 2400 rpm
EU: 60 km/h
CVT automática
Tração 4x4 com bloqueio do dif. Traseiro
Direção assistida elétrica EPS

Tipo
Características
Refrigeração  
Potência
Binário do motor
Velocidade máxima
Caixa de velocidades
Transmissão*
Direção*



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



corvus-utv.com


