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Polaris Ranger 150
korbanek.pl/producent/polaris/atv-quady/ranger-150

ZOBACZ NOWY MODEL

9 - 9

Ranger 150 to niezawodna, rekreacyjna maszyna UTV dla najmłodszych użytkowników.
Posiada idealne parametry i odpowiednią moc gwarantującą, bezpieczeństwo
najmłodszym użytkownikom. Zastosowanie rozruchu elektrycznego pozwala na szybszy
start maszyny. Polaris Ranger 150 jest maszyną przeznaczoną do zabaw pod nadzorem
osób dorosłych i nie posiada homologacji, co oznacza, że nie jest dopuszczony do ruchu
na ulicy.  Najmniejszy z rodziny Ranger służy głównie jako wprowadzenie do motosportu
oraz wspólnego spędzeniu czasu z rodziną. Dzięki silnikowi Prostar maszyna Ranger 150
staje się niemal bezawaryjną maszyną, a jego obsługa/eksploatacja jest na tyle prosta, że
może służyć jako materiał dydaktyczny dla dziecka, oczywiście pod okiem znającego
pojęcia podstawowej mechaniki dorosłego.

układ napędowy i  zawieszenie

Najwyższa moc bez kompromisów

https://korbanek.pl/producent/polaris/atv-quady/ranger-150
https://sklep.korbanek.pl/tag-produktu/czesci-polaris/
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Polaris jest marką głównie kojarzoną z bezpieczeństwem użytkowania. Często jest
wybieraną marką do najbardziej ekstremalnych zawodów, w których maszyny poddawane
ciężkim warunkom, dlatego zarówno użytkownicy, jak i silnik są zawsze dobrze osłonięte. 

Silnik o pojemność 150 cm

Moc 6,6 kW/9 KM
Moment obrotowy 10,5 Nm przy 4500 obr./min
Napęd 2x4 
Przednie zawieszenie podwójny wahacz typu A-Arm
Wahacz poprzeczny o skoku 13 cm
Tylne zawieszenie stabilizator poprzeczny 
Wahacz poprzeczny o skoku 15,2 cm

wymiary i  koła

Główne parametry 

Amortyzacja oraz zawieszenie jest kluczowym elementem w Polarisie. Ma zapewnić
dobrą przyczepność oraz niezawodność w najtrudniejszych warunkach. Dzięki temu
tereny leśne, górzyste, bagna czy krzaki nie są wyzwaniem dla Rangera. Przyjedź
i sprawdź sam, jak się sprawuje maszyna w rękach Twojego dziecka.
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Długość: 215,9 cm Szerokość: 121,9 cm Wysokość: 147,3 cm
Prześwit: 20,2 cm
Rozstaw osi: 165,1 cm
Masa na sucho: 305 kg
Zbiornik paliwa: 9,5 L
Przednie Koła: 22 x 7-10
Tylne Koła: 22 x 10-10
Felgi Stalowe

                  
*Podano fabryczne dane producenta, które mogą się różnić od stanu rzeczywistego

Historia Marki

Warto wiedzieć

Polaris  - światowy lider w produkcji  pojazdów quad (ATV),  terenowych pojazdów
użytkowych (UTV), oraz skuterów śnieżnych. Główna siedziba firmy znajduje się w
Stanach Zjednoczonych w miejscowości Medina - stan Minnesota, jednak producent ten
posiada fabryki rozsiane po całym świecie. W 2014 roku Polaris otworzył swoją fabrykę w
Opolu i od tego czasu większość nowych pojazdów oferowanych w Polsce jest rodzimej
produkcji. Mamy możliwość ściągnięcia maszyny używanej lub nowej z rynku
Europejskiego lub Amerykańskiego wg indywidualnych potrzeb klienta.  Marka Polaris od
wielu lat pobija serca nowych użytkowników w Polsce, świetna sieć dealerska oferuje po
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sąsiedzku serwis i dobry dostęp do części zamiennych. Polaris cały czas rozwija swoje
technologie, osiągając większe możliwości, przy zachowaniu jakości i bezpieczeństwa
użytkowania. 

zobacz  wideo

Sprawdź przed zakupem

Watch Video At: https://youtu.be/9wdUSYlpyNs

 
OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

https://youtu.be/9wdUSYlpyNs


5/9

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


