
In het vizier 

 

Ditmaal: de Suzuki King Quad 750 AXI 4x4, het nieuwe vervoermiddel van het KCT.  

 

Het wagenpark van de landmacht past steeds beter bij de huidige militairen: divers en 

overal inzetbaar. Een nieuwe aanwinst is de Suzuki King Quad van het KCT. Multi-

inzetbaar Het KCT gebruikt de Suzuki King Quad om haar mobiliteit te vergroten. De 

quad kenmerkt zich door een zeer goede terreinvaardigheid en wordt daarom voor 

verschillende doeleinden ingezet. Hij leent zich ideaal voor de inzet van snipers 

(scherpschutters), Forward Air Controllers (FAC’ers) en waarnemers. Daarnaast is de 

quad uitermate geschikt voor bevoorrading en gewondenafvoer. De stoere vierwieler is 

zelfs inzetbaar als verkenningsvoertuig. Vanwege zijn formaat en gewicht is hij 

gemakkelijk te verplaatsen in een CH-47 Chinook-transport helikopter. Daarmee is het 

een ideaal middel om uitgestegen operaties te ondersteunen. De commando’s bewegen 

zich met deze dynamische vierwieler bijvoorbeeld door Afghaans terrein. 

 

  
 

Commando’s per quad door de ‘kiertjes’ van Afghanistan 

Het bergachtige terrein in Uruzgan, dat vol met natuurlijke obstakels zit, is regelmatig 

onbegaanbaar voor grotere voertuigen, zoals de Mercedes-Benz, de Bushmaster of de 

Fennek. De quad biedt de mannen van het KCT uitkomst in onbegaanbaar terrein. Na de 

recente aanschaf en opleiding in Nederland, is de quad snel naar Afghanistan vervoerd 

om te worden ingezet. 12 Suzuki’s rijden er - vooralsnog op benzine - door de ‘kiertjes’ 

van het Afghaanse berglandschap. In Roosendaal staan er 4 voor de specifieke 

rijopleiding. 

 



Specificaties: 

Lengte    2,48 meter 

Breedte    1,21 meter 

Hoogte    1,245 meter 

Zithoogte   0,88 meter 

Gewicht    355 kg 

Motortype    4 tact 1 cilinder, vloeistofgekoelde DOHC, cilinder inhoud 722 cm³ 

Vermogen   50 pk/37 kW 

Brandstof    benzine (injectie) 

Startsysteem   elektrisch 

Transmissie   automaat (CVT) 2 WD & 4 WD sperdifferentieel voor 

Wielophanging  onafhankelijk voor, 7 achter schroefveren met schokdempers 

Remmen    schijfremmen voor en achter 

Bodemvrijheid   0,27 meter 

In gebruik bij   KCT 

 

 
 

Extra's: 

 

- Runflat wielen 

- Bitlock velgen 

- Infrarood verlichting voor en achter 

- 4 mm aluminium bodemplaat 

- Voor en achter bagagerek 

- Aluminium opbergkist 

- Handvatverwarming 

- Druppellader 

- 2 Spatbordtassen 

- Lier voor en achter 

 

SDV 


