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KOHOKOHDAT
• Rotax® V2 -moottori
• Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† QS3 -iskunvaimentimet
• Älykäs kaasun ohjaus (iTC™️) sekä eri ajotilat
• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
• Portaaton CVT-vaihteisto, jossa moottorijarrutus
• 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
• 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
• 14" beadlock-alumiinivanteet
• 26 tuuman ITP Terracross -vyörenkaat
• Maalatut muoviosat antavat premium-ilmeen
• Heavy-duty-puskurit edessä ja takana
• Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko, jossa täyspitkät käsisuojat
• Digitaalinen monitoimimittaristo
• Muunneltava telinejärjestelmä (CRS) sekä LinQ™-järjestelmä
• Matkustajan ergonomiaa parantavia ominaisuuksia
• Moniasentoiset matkustajan käsikahvat
• Korotetut jalansijat
Phoenix Orange & Carbon Black
MOOTTORI
Tyyppi
Polttoaineen syöttöjärjestelmä
Vaihteisto
Voimansiirto

1000
80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen
polttoaineen ruiskutus (EFI)
CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto,
jarruluistonestojärjestelmä (BTC)

Ohjaustehostin

3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin

Nopeusluokka

Yli 60 km/h

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino *

238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 tuumaa)

Akseliväli

149,9 cm (59 tuumaa)

Maavara
Istuinkorkeus
Telineen kantavuus
Säilytystilat
Hinauskapasiteetti

JOUSITUS
Etujousitus

Etuiskunvaimentimet
Telasto
Takaiskunvaimentimet

Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja
kallistuksenvakaaja edessä /
23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
FOX† 1.5 PODIUM† QS3

Säiliö

Mittaristo

FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Virranulosotto

Eturenkaat

ITP† Terracross 26 x 8 x 14”
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Takarenkaat

ITP† Terracross 26 x 10 x 14”
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Pyörät

14" beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Käynnistyksenestojärjestelmä

214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja
hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana

214 mm:n jäähdytetty yksilevyjarru ja
hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)
Takana: 21,4 l (5,7 gal)
750 kg:n jarrullinen traileri
335 kg:n jarruton traileri
20,5 l (5,4 gal)

7,6 tuuman digitaalinäyttö:
Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari,
osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon
merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot,
elektroninen polttoainemittari ja kello
Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DCpistoke, takana vakioliitin (15 A)
Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä
(D.E.S.S.™)

Valot

230 W: kaksi 60 W:n projektoria ja 55 W:n
kaksoisumpiot, takavalo/jarruvalo

Vinssi

1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi

T-luokan ominaisuudet
Istuin

Edessä

27,9 cm (11 tuumaa)
87,7 cm (34,5 tuumaa)

OMINAISUUDET

TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)

RENKAAT / VANTEET

408 kg (900 lb)

PxLxK

Suojaus

Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut,
seisontavalot, peilit, äänitorvi
Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Heavy-duty-puskurit edessä ja takana
Alumiininen kapenevaprofiilinen ohjaustanko,
jossa täyspitkät käsisuojat
Lokasuojat

TAKUU
Tehdastakuu

BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita
myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki.†Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Muilla alueilla lisätietoja saa
jälleenmyyjältä. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia,
malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Lisätietoja
turvallisuudesta ja koulutuksesta saa jälleenmyyjältä. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muuta
suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotemppuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen
hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvolla, jota ei ole
nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten.
Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.

