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ÅRS GARANTI  

En Suzuki är en kvalitetsprodukt i 

varje detalj och har naturligtvis en 

förlängd reklamationsrätt på hela 5 

år för nylevererade terränghjulingar 

av KingQuad modell. Reklamations-

rätten omfattar motor, växellåda, drivlina och elektronik 

som digitala instrument, styrenheter för tändning, bräns-

leinsprutning och laddningsregulator. 

     Reklamationsrätten omfattar inte förbrukningsdetaljer 

som t ex glödlampor, batterier, strömbrytare, vajrar och 

damasker. Förlängd reklamationsrätt gäller heller inte för 

ATV som används för tävlingsbruk eller tävlingsliknande 

förhållanden. Reklamationsrätten gäller på Suzukis King-

Quad modeller, upp till 5 år från leveransdatum och som 

är importerade av KGK Motor AB. Förutsättningen för rätt 

till förlängd reklamationstid är att service utförts enligt 

anvisningar hos auktoriserad Suzukiverkstad, att föreskrif-

terna i instruktionsboken följts samt att ATV:n inte byggts 

om eller ändrats så att motor och elektronik avviker från 

originalutförandet. Den förlängda reklamationsrätten gäller 

även näringsidkare.
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Vissa tillbehör på bilden har ändrat utseende. Se tillbehörsbroschyren på www.suzuki.se.
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KRAFT I 
PARTI & 
MINUT

KING
QUAD 
LT-A750XP

LT-A750XP
En av marknadens mest kraftfulla och prisbelönta fyrhjulingar är KingQuad 750XP. Modellen är utrustad med QuadMatic växellåda som är helt automatisk och drivs 
av en stark rem och centrifugalkoppling som ger en nästan underhållsfri drivning.              
     
Ett avancerat motorbromssystem reducerar frikopplingseffekten för att man skall kunna kontrollera farten i brant sluttande terräng och därmed öka säkerheten. 
En användarvänlig växelväljarkuliss monterad på vänstra sidan gör det enkelt för föraren att välja låg, hög, neutral eller back. Främre och bakre pakethållare är 
lackade i tålig färg med ”wrinkle-finish” för ökad hållbarhet. Ett lättillgängligt, vattentätt stuvutrymme finns monterat på höger framskärm. 
     
Naturligtvis har KingQuad 750XP servostyrning vilket ger dig som förare fördelen att kunna köra länge utan att bli trött. Den avancerade elektroniska servostyrningen 
är högt placerad på hjulingen för att inte påverkas av väta, skräp och bråte när du är ute och kör i tuff terräng samt är utrustad med en vridsensor som känner av 
stötar. Vridsensorn aktiverar en elmotor som parerar stöten.      
     
Den avancerade automatväxlade motorn har ett beprövat bränsleinsprutningssystem som används på motorcykelsidan, som gör att maskinen blir lättare att 
starta och ger bättre respons på gasen. Motorn är optimerad för att ge kraftig effekt på alla varvtal och samtidigt minska bränsleförbrukningen genom avancerad 
motorstyrning. 
     
LT-A750XP är en mycket gedigen arbetsmaskin med mer motor än vad du egentligen behöver. Tillsammans med våra fina tillbehörspaket kan du skräddarsy 
maskinen så att den passar just dina behov redan innan den lämnar butiken. Förmodligen marknadens ”mesta” och bästa arbetsmaskin! Dragkrok och 12 
voltsuttag är naturligtvis standard. Modellen finns i grönt, rött, gult och grått.
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Fordonet på bildet är extrautrustat.



MULTIMASKIN MED SERVO

LT-A500XP 
KingQuad 500XP är förmodligen världens bästa ATV i sin klass! Kraftfull, smidig och lättanvänd som inget annat tidigare producerat. Denna modell lanserades på 

den svenska marknaden 2009 och blev snabbt en storsäljare med sin servostyrning. Servostyrning är ett system där en elmotor hjälper till att vrida på hjulen 

vilket gör att det inte blir tröttsamt för föraren att köra/hantera maskinen även om man kör en längre tid. Den avancerade elektroniska servostyrningen är högt 

placerad på terränghjulingen för att inte påverkas av väta, skräp och bråte när du är ute och kör i tuff terräng och har en vridsensor som känner av stötar och 

aktiverar en elmotor som parerar stöten. Den automatväxlade motorn på 493 kubik har ett beprövat bränsleinsprutningssystem som används på motorcykelsidan. 

Det gör att maskinen blir lättare att starta och ger bättre respons på gasen. Motorn är optimerad för att ha bra effekt på alla varvtal och samtidigt optimera 

bränsleförbrukningen genom avancerad motorstyrning. KingQuad 500XP är även utrustad med ett avancerat motorbromssystem för att minimera problemet med 

att hjulen låser sig i nedförsbackar och därmed öka säkerheten. Dragkrok, vinsch och 12-voltsuttag är naturligtvis standard. LT-A500XP finns i grönt, rött, gult och 

grått.

LT-A500X
Denna modell kommer även som ett plånboksvänligare alternativ för den som inte har behov av servo men annars med samma gedigna, fina egenskaper som 

LT-A500XP. LT-A500X finns i grönt och rött. 
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KINGQUAD
LT-A400FI
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LT-A400FI
KingQuad 400FI utrustades till 2011 med Suzukis avancerade bränsleinsprutning som ger en betydande ökad prestanda i mellanregistret. Den har liksom sina föregångare valbar fyrhjulsdrift. 

Med hjälp av ett reglage monterat på styret kan föraren enkelt skifta mellan tvåhjuls- och fyrhjulsdrift. När den är inställd på fyrhjulsdrift ger den en vridmomentskänslig framdifferential, 

maximal dragkraft och lättstyrdhet. Ett hållbart kardandrivningssystem levererar kraft till hjulen. 

LT-A400FI är utrustad med SACS (Suzuki Air/Oil Cooling System) vilket betyder att en oljekylare som är monterad högt uppe i den främre karossen ger extra kylarhjälp till luftkylningen. 

KingQuad 400-modellerna har ett stålrörschassi med oberoende fjädring fram och dubbla dämpare bak. Denna lösning är unik i kategorin. Den oberoende fjädringen bidrar givetvis till 

körkomforten. Fjädringsvägen bak och fram är 17 cm. Fjädringen ger en utjämnande markfrigång med låg tyngdpunkt. Motorn och chassit skyddas av en lättviktig och stark hasplåt. 

Materialet är kraftigt nog att stå emot exempelvis upprepade stenskott, men fortfarande så slätt att eventuella hinder glider under maskinen utan att fastna.

 

Fotskydden har integrerade upphöjda fotpinnar samt dräneringshål som för bort jord, lera och vatten. Dubbla 35 watts strålkastare med hel- och halvljus ger god sikt. En kombination av 

backlampa, baklyktor och bromsljus är monterad skyddat bakom sätet. Stuvutrymmena är förbättrade med ett fack placerat under sätet och därmed skyddat. LT-400FI finns i gult, rött 
och grönt.
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I TITAN EDITION INGÅR:

LT-A750XP, antracitgrå.
Maffiga Warrior 26” hjul.
Bumper fram och bak.
Suzuki hasplåtar.
Titan dekal.

GÖR JOBBET LÄTT OCH ROLIGT

KingQuad Titan Edition gör jobbet (och fritiden) till ett nöje varje dag. Inget arbete är för stort eller för litet. Vad det gäller 
estetiken är varje detalj är utformad för att tillfredställa även den mest kräsne användaren. De maffiga Warrior hjulen gör 
det möjligt att ta sig fram princip i vilken terräng som helst och ger maskinen ett kraftfullt och imponerande utseende. 

NYHET
KINGQUAD
TITAN
EDITION
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SWEDE



I BIG SWEDE EDITION INGÅR:

Bumpers fram och bak av grov modell med många påbyggnadsmöjligheter för t.ex. vinsch samt bogserschacklar mm.
Helt ny design av all grafik på hela maskinens kaross. Den Svenska flaggan vajar från front till bakskärmarnas slut.
Höjningssats som höjer chassit cirka 5 cm. 
1 tum spacers fram och bak. 
Bigfoot kit, förstärkta stålfälgar och däck med det beprövade ”BearClaw” mönstret.
Frontmonterad vinsch.
Höjningssatsen samt Bigfoot hjulen ger maskinen en imponerande markfrigång på hela 35cm.

FLAGGAN I TOPP

Big Swede har utvecklats för de svenska skogarna och är förmodligen en av de tuffaste och bästa fyrhjulingarna på 
den svenska marknaden. Inget arbete är för tufft eller krävande för denna maskin. En fantastiskt fin ”svensk” design 
ger maskinen en unik karaktär. Garanterat din bästa vän vilket arbete du än tänker utföra, även om du bara ska ha 
den på gården. 
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I ESTATE EDITION INGÅR:

LT-A750XP, titangrå.
Buckshotfälgar 12”. 
Wanda Journey däck 27”.  
Bumper fram och bak.
Suzuki hasplåtar.
Estate dekal.

ESTATE EDITION = STIL & ELEGANS

För dig som känner att det är viktigt att jobba med elegans och stil har vi tagit fram Estate Edition. Du får en urstark LT-A750XP, 
naturligtvis med servostyrning och i en riktigt snygg grå specialfärg som bara finns  i denna editionmodell. Den har utrustats 
med kanonsnygga Buckhshot 12” fälgar och slitstarka Wanda Journey däck. Den har bumper fram och bak samt eleganta 
hasplåtar med Suzukilogon utstansat framtill. Som grädde på moset har den fått Suzuki-emblemet i silver på nosen. Kan det 
kännas bättre att ta sin bäste, snyggaste arbetskamrat till jobbet?

KINGQUAD
ESTATE
EDITION
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KINGQUAD
GÅRDS
PAKETET

ALLT DU BEHÖVER TILL GÅRDEN I ETT PAKET

Användningsområdet för detta paket framgår med all önskvärd tydlighet av namnet. I Gårdspaketet får du med 
alla nödvändiga tillbehör direkt från butik för att din ATV skall bli så användbar som möjligt på en hästgård eller 
bondgård. Passar även dig som inte håller dig med djur men som har gård med mycket mark att sköta om. 

II GÅRDSPAKETET INGÅR:R G
ÅRDSPAKETET INGÅR
Suzuki KingQuad 400FI.
Gårdsvagn.
Plogblad. 

Fälgarna på bilden ingår ej.
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ALLROUND-PAKETETKINGQUAD
MONSTER
WORK

I MONSTER WORK INGÅR:RK
 INGÅR:
Suzuki KingQuad 750XP eller 500XP. 
Terra vinsch 2.5 bak.
Snabbfäste bak.
Kabelsats.
BigFoot hjul.
Dekaler.

ALLROUND-PAKETET

Även detta paket passar gårdsägaren men här har du möjlighet till fler hästkrafter vilket gör maskinen till en 
riktig vän i skog och mark. Lite mer all-round än Gårdspaketet om behov för det finnes. Vagnen på bilden 
ingår ej.
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KRANMAN 
EDITION

8WD



KINGQUAD
KRANMAN
EDITION

PREMIUMPAKETET I SKOGEN

För det riktigt inbitne proffset är endast det bästa gott nog! I det här paketet får du det bästa marknaden har att er-
bjuda inom professionell skogsvård. Paketet består av marknadens kanske mest lämpliga arbetsmaskin Suzuki LT-A750 
alternativt LT-A500XP samt en Kranman hydraulikvagn, en timmervagn, unik med finurliga lösningar och en kvalitet som 
fulländar ekipaget. Tillsammans med en LT-A750XP eller en LT-A500XP så blir detta det ultimata skogsekipaget som gör 
varje dag i skogen till en njutning. Att vi dessutom har satt ett pris som nästan matchar ”manuella” skogspaket gör ju 
inte saken sämre. Ta kontakt med din lokala handlare så berättar han mer.   

I KRANMAN EDITION INGÅR:

Suzuki KingQuad 750XP eller 500XP.
T17004wd med Kranman 330 inklusive hydraulikaggregat.
Två extra kraftiga fjädrar bak på terränghjulingen.
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8WD



2020

SERIÖS 
MUSKELKRAFT



I PRO EDITION INGÅR:

Suzuki KingQuad 750XP.
Terra 2.5 vinsch.
Vinschfäste bak.
Trådlös 3-kanals fjärrstyrning till vinsch.
Två extra kraftiga fjädrar bak.
BigFoot hjul.
Komplett aluminiumskyddsplåt inkl. A-arm fram och bak.
Dekaler.
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Vi presenterar muskelstinna Pro Edition. Med Pro Edition får du en riktig ”ardenner” som bistår dig i vått och torrt. 
Pro Edition är som namnet skvallrar om ett komplett paket för proffsen, de som verkligen behöver en pålitlig ma-
skin som lojalt hänger med dag ut och dag in. Här finns 750:n med servo som håller trötthetskänslorna på avstånd 
och gör jobbet lätt och smidigt. Vagnen på bilden ingår ej.

DEBUTFORDONEN

LT-Z50

LT-Z90

4-taktaren QuadSport Z50 har Suzukis karaktäristiska crossutseende. En kul maskin 
som utlovar många, långa och roliga körupplevelser!
     Med sin 1-cylindriga fyrtaktsmotor hänger den lätt med på barnens alla äventyr. 
Med teknologi i världsklass från Suzukis motorcyklar, går den mjukt och tyst utan att 
tappa i styrka. QuadSport Z50 rekommenderas från sex års ålder. Maxvikt 38 kg.

Engagera hela familjen i ATV-körningen! Med sina mjuka och lättkörda egenskaper, är 
QuadSport Z90 perfekt för unga förare som vill öva upp sin körförmåga. Lättviktaren i 
vårt fyrtaktssortiment är utrustad med en 1-cylindrig 90cc motor med SCEM-behandlad 
cylinder. Motorn har finjusterats för att ge ett brett effektband med mjuk 
kraftöverföring.
     För att göra QuadSport Z90 så lättkörd som möjligt har den 
en automatisk CVT (Continuously Variable Transmission) 
som tar hand om växlingen och låter föraren koncentrera 
sig på att ha kul under körningen. QuadSport Z90 är 
rekommenderad från tolv års ålder. Maxvikt 90 kg. 

KINGQUAD
PRO
EDITION

QUADSPORT
LT-Z90/Z50

SERIÖS MUSKELKRAFT
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SPECIFIKATIONER

Modell KingQuad 750XP KingQuad 500XP KingQuad 500X KingQuad 400FI

Motor 1-cylindrig, vätskekyld, DOHC 4-takt 1-cylindrig, vätskekyld SOHC 4-takt 1-cylindrig, vätskekyld SOHC 4-takt 1-cylindrig, luftkyld SOHC 4-takt

Slagvolym 722 cm3 (cc) 493 cm3 (cc) 493 cm3 (cc) 376 cm3 (cc)

Bränslesystem Insprutning

Tändning Elektronisk CDI

Startsystem Elstart 

Växlar Automatisk m. back, hög- och lågväxel, med låsbar framdiff Automat m. back, hög- och lågväxel

Transmission Kardan

Koppling Centrifugal

Hjuldrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift Urkopplingsbar 4-hjulsdrift

Längd 2165 mm 2165 mm 2135 mm 2160 mm

Bredd 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1200 mm

Höjd 1285 mm 1285 mm 1245 mm 1220 mm

Hjulbas 1285 mm 1285 mm 1285 mm 1270 mm

Spårvidd 940 mm fram, 920 mm bak 940 mm fram, 920 mm bak 940 mm fram, 920 mm bak 880 mm fram, 900 mm bak

Markfrigång 260 mm 260 mm 260 mm 250 mm

Sitthöjd 920 mm 920 mm 920 mm 840 mm

Vikt (körklar, fulltankad) 307 kg 302 kg 307 kg 289 kg

Fjädring fram Oberoende dubbla A-armar, fjäderspänning justerbar i 5 klick Oberoende dubbla A-armar med stötdämpare

Fjädring bak Oberoende dubbla A-armar, fjäderspänning justerbar i 5 klick Svingarm med stötdämpare

Bromsar fram Dubbla hydrauliska skivbromsar

Bromsar bak Sluten, flerskivig i oljebad Trumbroms

Däck fram AT25 x 8—12 AT25 x 8—12 AT25 x 8—12 AT25 x 8—12

Däck bak AT25 x 10—12 AT25 x 10—12 AT25 x 10—12 AT25 x 10—12

Färg Grön, röd, gul & grå Grön, röd, gul & grå Grön & röd Grön, röd & gul

Tankvolym 17,5 L 17,5 L 17,5 L 16 L

Rek. cirkapris 117 900 kr 104 900 kr 89 900 kr 79 900 kr



EDITIONS
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QuadSport Z90 QuadSport Z50 Modell

1-cylindrig, luftkyld SOHC 4-takt 1-cylindrig, luftkyld 4-takt Motor

90 cm3 (cc) 49 cm3 (cc) Slagvolym

Mikuni VM16 Mikuni VM13 Bränslesystem

Elektronisk CDI Elektronisk CDI Tändning

Elstart och manuell nödstart Elstart och manuell nödstart Startsystem

Automat Växlar

Kedja Transmission

Centrifugal Koppling

Bakhjulsdrift Hjuldrift

1505 mm 1270 mm Längd

875 mm 760 mm Bredd

915 mm 765 mm Höjd

1005 mm 830 mm Hjulbas

700 mm 575 mm Spårvidd

150 mm 120 mm Markfrigång

650 mm 535 mm Sitthöjd

127 kg 78 kg Vikt (körklar, fulltankad)

Oberoende A-arm, oljedämpad fjädring Fjädring fram

Svingarm med oljedämpad fjädring Fjädring bak

Trumbroms Bromsar fram

Trumbroms Bromsar bak

AT19 x 7-8 AT16 x 8-7 Däck fram

AT19 x 7-8 AT16 x 8-7 Däck bak

blå/vit blå/vit Färg

6 L 2,6 L Tankvolym

 29 900 kr 22 900 Rek. cirkapris

GårdspaketetEstate Edition 

Titan Edition Nyhet!

Monster Work 

Pro Edition

Big Swede 

Kranman Edition

Suzuki KingQuad 400FI
Gårdsvagn
Plogblad

Suzuki KingQuad 750XP  
Buckshotfälgar 12”
Wanda Journey däck 27”
Bumper fram & bak
Estate dekal
Suzuki hasplåtar

Suzuki KingQuad 750XP eller 
500XP 
Warrior 26” hjul
Bumper fram & bak
Titan dekal
Suzuki hasplåtar

Suzuki KingQuad 750XP eller 500XP 
Terra vinsch 2.5 bak
Snabbfäste bak
Kabelsats
BigFoot hjul
Dekaler

Suzuki KingQuad 750XP
Terra 2.5 vinsch bak
Vinschfäste bak
Trådlös 3-kanals fjärrstyrning till vinsch
Två extra kraftiga fjädrar bak
BigFoot hjul
Komplett skyddsplåt inkl. A-arm fram och bak
Dekaler

Suzuki KingQuad 750XP gul 
Bumpers fram och bak av grov modell 
Dekalsats
Höjningssats som höjer chassit cirka 5 cm 
Breddningssats
Bigfoot kit med förstärkta stålfälgar med det beprövade ”BearClaw” mönstret

Suzuki KingQuad 750XP eller 500XP
T17004wd med Kranman 330 inklusive hydraulikaggregat
Två extra kraftiga fjädrar bak på terränghjulingen Pris: 199 375/187 375 kr

Pris: 129 900

Pris: 137 900 kr

Pris: 89 900 kr

Pris: 129 900 kr

Pris: 129 900/118 900 kr

Pris: 126 900/116 900 kr



KGK Motor AB förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra på utrustning, färger, priser, 
material och andra objekt för att passa lokala förhållanden. Varje modell kan upphöra utan föregående 
avisering. Kontakta din återförsäljare om eventuella ändringar. Faktiska färger kan skilja sig mot denna 
broschyr. Med reservation för feltryck.
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www.suzuki.se
DU HITTAR DIN ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ

KGK Motor tillhandahåller branschens bredaste tillbehörssortiment. Vi har allt från helikoptervagn till 
keps. Vad behöver du? Plocka upp en broschyr hos din handlare eller gå på www.suzuki.se och titta.


