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 Can-Am Red

DS 90

KOHOKOHDAT
• Vähintään 10-vuotiaille
• 90 cc ilmajäähdytteinen nelitahtimoottori
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
• Etupyörien erillisjousitus A-tukivarsilla
• Sähkökäynnistin ja vaihtoehtoinen käynnistyspoljin
• Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

MOOTTORI 90
Tyyppi 89,5 cc yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen 

nelitahtimoottori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Kaasuttimet
Vaihteisto CVT, F / N / R
Voimansiirto Ketjuveto / kiinteä akseli 

Sähkö- ja polkukäynnistys
Ohjaustehostin —

JOUSITUS
Etujousitus Erillinen A-tukivarsi 

8,6 cm:n (3,4 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet Öljy
Telasto Tukivarsi 

16 cm:n (6,3 tuuman) joustomatka
Takaiskunvaimentimet Öljy

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Duro Thrasher 19 x 7 x 8”  

(48,3 x 17,8 x 20,3 cm)
Takarenkaat Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8”  

(45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Pyörät 8” teräsvanteet

JARRUT
Edessä Kaksoisrumpujarrut
Takana Yksinkertaiset rumpujarrut

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino * 113 kg (250 lb)
P x L x K 152 x 90,5 x 93,5 cm 

(59,8 x 35,6 x 36,8 tuumaa)
Akseliväli 100 cm (39 tuumaa)
Maavara 21,1 cm (8,3 tuumaa) rungon alla /  

11,4 cm (4,5 tuumaa) taka-akselin alla
Istuinkorkeus 68,5 cm (27 tuumaa)
Telineen kantavuus —
Säilytystilat Edessä: 2,7 l (0,7 gal)
Hinauskapasiteetti —
Säiliö 6 l (1,6 gal)

OMINAISUUDET
Mittaristo Vapaan ja peruutusvaihteen merkkivalot
Virranulosotto —
Käynnistyksenestojärjestelmä —
Valot Päiväajovalot 
Vinssi —
Istuin Vakio
Suojaus —

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu


