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Dinli DMX 450 och DMX 270 två vägregistrerade tuffingar

Stor vikt har
lagts på kvalitet. Bland
annat i form
av o-ringskedja och
skivbromsar
runt om.
DMX 450
har en mycket kraftig
rörram och
dubbla länkarmar för
riktigt tuffa
tag.

Sarner Trading AB, med säte i Göteborg,
är generalagent i Sverige för Taiwanbaserade Dinli. Dinli är en ledande tillverkare
av ATV och Quad fordon med export till
främst USA och Europa. Företaget presenterar nu två stora nyheter på marknaden för vägregistrerade 4-hjulingar s.k
Quad´s. DMX450och DMX270.

Motorn är 5-växlad med
back och utvecklar hela
42Nm vid 7500 varv.
DMX270 har
dubbla länkarmnar för att
tåla tuffa tag.

Dinli DMX 450
är en extrem cross
Quad byggd för
tuffa tag. Den är
utrustad med en
448cc DOHC,
vätskekyld 4-taktsmotor. Motorn är monterad i en
kraftig rörram och är på ca20hk. Den utvecklar
Mycket kraft har lagts på
42Nm vid 7500 varv. I ostrypt utförande är motorn på 49 hk. DMX450 en tuff design och fräcka
har el-start och en 5-växlad manuell låda med back. Vidare är den utfärger.
rustad med dubbla länkarmar, o-ringskedja, höghastighetsdäck och
kraftiga fjädringar som tar upp 11” rörelse fram och 10” bak. För bästa
bromsförmåga har DMX 450 skivbroms både fram och bak.
Mycket kraft har även lagts på exteriören och DMX450 har en väldesignad kaross av slagtålig plast med mycket hög finish.
För att underlätta service och underhåll har den som alla Dinli lättåtkomligt luftfilter och kedjejustering.
Dinli DMX450 är registrerad för väg och körs på vanligt B-körkort.
Med ett rekommenderat ca pris på 69 900 kronor är den mycket konkurrenskraftigt i produkt segmentet.

Den andra stora nyheten är Dinli
DMX 270. Även det är en fullstor
sport Quad byggd för tuffa tag.
I likhet med DMX450 är den är
utrustad med en vätskekyld 4taktsmotor monterad i en kraftig rörram. På DMX270 är motorn på
265cc med automatisk transmission (CVT) och med back som standard, vilket gör den extremt lättkörd och praktisk.
I likhet med alla Dinlis fordon håller den högsta tekniska kvalitet.
Bland annat har den dubbla länkarmar (A-armar) och är försedd med oringskedja. För bästa bromsförmåga är DMX270 försedd med kraftfulla
skivbromsar runt om.
Den tuffa väldesignade karossen är gjord i tålig plast och lackad i
fräcka färger.
Dinli DMX270 är registrerad för väg och körs på vanligt B-körkort.
DMX270 har ett rekommenderat ca pris på 49 900 kronor vilket gör
den mycket konkurrenskraftigt i produkt segmentet.

DMX270 har
en motor på
265cc med
CVT, monterad i en kraftig rörram.

Både DMX450 och DMX270 är
byggda för tuffa tag även om de i
grunden är byggda för att köras
på väg.
Båda modellerna är vägregistrerade och körs på vanligt B-körkort.

Tekniska specifikationer, samtliga bilder och hela denna pressinformation i pdf-format finns för nerladdning under ”Press” på vår hemsida, www.sarnertrading.se.
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