
OUTLANDER X MR 1000R NRMM

KOHOKOHDAT
• Rotax® V2 -moottori
• Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
• Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
• Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† -iskunvaimentimet
• Älykäs kaasun ohjaus (iTC™) sekä eri ajotilat
• 30 tuuman ITP Cryptid† -renkaat
• 14" alumiinivanteet
• 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
• Automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
• Uudelleen sijoitettu jäähdytin
• 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
• Heavy-duty-puskurit edessä ja takana
• Jalkatuet mutaiseen ajoon
• Akseliväli 149,86 cm
• Digitaalinen monitoimimittaristo
• X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit ja istuinpäällinen
• Lokasuojat

 Granite Gray, Black & Manta Green

MOOTTORI 1000R
Tyyppi 90 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen 

polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja  

automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE 
-etutasauspyörästö

Ohjaustehostin 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin

JOUSITUS
Etujousitus Kaarella varustetut A-kaksoistukivarret 

kallistuksenvakaajalla
Etuiskunvaimentimet FOX† 1.5 PODIUM†
Telasto  TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Takaiskunvaimentimet FOX† 1.5 PODIUM†

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat ITP Cryptid 30 x 9 x 14”  

(76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat ITP Cryptid 30 x 9 x 14”  

(76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Pyörät 14" alumiinivanteet

JARRUT
Edessä 214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja 

hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana 214 mm:n jäähdytetty yksilevyjarru ja 

hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino * 460 kg (1 014 lb)
P x L x K 246 x 127 x 131 cm 

(97 x 50 x 51,5 tuumaa)
Akseliväli 149,9 cm (59 tuumaa)
Maavara 33 cm (13 tuumaa)
Istuinkorkeus 93,3 cm (36,75 tuumaa)
Telineen kantavuus  Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti 750 kg (1 650 lb)
Säiliö 20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6 tuuman digitaalinäyttö:  

Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, 
osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon 

merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, 
elektroninen polttoainemittari ja kello

Virranulosotto  Konsolissa savukkeensytytintyyppinen  
DC-pistoke, takana vakioliitin (15 A) 

Käynnistyksenestojärjestelmä Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä  
(RF 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
Istuin Vakio
Suojaus Heavy-duty-puskurit edessä ja takana 

Jalkatuet mutaiseen ajoon 
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.
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OUTLANDER X MR 1000R 
WITH VISCO-4LOK NRMM

HIGHLIGHTS
•   Rotax® V-Twin engine
•  Arched double A-arm front suspension with front sway bar
•  Torsional Trailing arm Independent (TTI) rear suspension
•  Front and rear FOX† 1.5 PODIUM† shocks
•  Intelligent Throttle Control (iTC™️) with riding modes
•  30-in. ITP Cryptid† tires
•  14-in. cast-aluminum wheels
•  Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
•  Relocated radiator
•  3,500-lb (1,588 kg) winch
•  Heavy-duty front and rear bumpers
•  Mud-riding footrests
•  59-in. wheelbase
•  Multifunction digital gauge
•  X-package coloration, graphics and seat cover
•  Mudguards

SPECIFIC TO VISCO-4LOK PACKAGE
•  NEW Visco-4Lok front differential
•  Full wrap handguards  Neo Yellow & Black

ENGINE
1000R  

with Visco-4Lok
Type 90HP, Rotax 976 cc V-twin, snorkeled,  

liquid cooled with relocated  radiator
Fuel Delivery System Intelligent Throttle Control (iTC™️)  

with Electronic Fuel Injection (EFI)
Transmission CVT, P / R / N / H / Extra Low L,  

standard engine braking
Drive Train Selectable 2WD / 4WD / Lock 4WD  

with Visco-4Lok front differential
Power Steering Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSIONS
Front Suspension Arched double A-arm with front sway bar
Front Shocks FOX† 1.5 PODIUM†
Rear Suspension  Torsional Trailing arm Independent (TTI)
Rear Shocks FOX† 1.5 PODIUM†

TIRES / WHEELS
Front Tires ITP Cryptid 30 x 9 x 14 in.  

(76.6 x 22.9 x 35.6 cm)
Rear Tires ITP Cryptid 30 x 9 x 14 in.  

(76.6 x 22.9 x 35.6 cm)
Wheels 14-in.cast-aluminum

BRAKES
Front Dual 214 mm ventilated disc brakes with 

hydraulic twin-piston calipers
Rear Single 214 mm ventilated disc brake with 

hydraulic twin-piston caliper

DIMENSIONS / CAPACITIES
Estimated Dry Weight * 1014 lb (460 kg)
L x W x H 97 x 50 x 51.5 in. (246 x 127 x 131 cm)
Wheelbase 59 in. (149.9 cm)
Ground Clearance 13 in. (33 cm)
Seat Height 36.75 in. (93.3 cm)
Rack Capacity  Rear: 200 lb (90 kg)
Storage Capacity Rear: 5.7 gal (21.4 L)
Towing Capacity 1,650 lb (750 kg)
Fuel Capacity 5.4 gal (20.5 L)

FEATURES
Gauge 7.6-in wide digital display : Speedometer, 

tachometer, odometer, trips & hour meters, 
gear position, 4 x 4 indicator, temperature, 
engine lights, electronic fuel gauge, clock

Instrumentation  Lighter type DC Outlet in console, standard 
connector in the back (15-A) 

Anti-theft System RF Digitally Encoded Security System 
(D.E.S.S.™️)

Lighting 230 W from twin 60-W projectors and dual 
55-W reflectors with tail light / brake light

Winch 3,500-lb (1,588 kg) winch
Seat Standard
Protection Heavy-duty front & rear bumpers 

Full wrap handguards 
Mud-riding footrests 

Mudguards

WARRANTY & EXTENDED SERVICE
Factory warranty 2 Years BRP Limited warranty

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). All rights reserved. ™, ® and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. In the U.S.A., the products 
are distributed by BRP US Inc. *Base model dry weight shown. ‡Visco-Lok is a trademark of GKN Viscodrive GmbH. †All other trademarks are the property of their respective owners. For other 
jurisdictions, see your local dealer. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP reserves the right, at any time, to discontinue or change specifications, prices, 
designs, features, models or equipment without incurring obligation. Ride responsibly. BRP highly recommends that all ATV drivers take a training course. For safety and training information, see 
your dealer. ATVs can be hazardous to operate. For your safety: the operator and passenger should wear a helmet, eye protection and other protective clothing. Always remember that riding and 
alcohol / drugs dont mix. Never engage in stunt driving. Avoid excessive speeds and be particularly careful on difficult terrain. ATVs with engine sizes of greater than 90cc are recommended for 
use only by those age 16 and older. Never carry passengers on any ATV not specifically designated for such use. Passenger must be at least 12 years old and able to hold handgrips and plant feet 
while seated against the backrest. Some models depicted may include optional equipment.
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