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RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Liberty 

 32 x 10 x 15"
(81,3 x 25,4 x 38,1 cm)

Takarenkaat Maxxis Liberty
 32 x 10 x 15"

(81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Vanteet 15" 

beadlock-alumiinivaluvanteet

MITAT / KAPASITEETIT
P x L x K 341,6 x 184,9 x 174 cm

Akseliväli 259,1 cm

Maavara 40,6 cm

Arvioitu Kuivapaino 821,5 kg
Runko/
turvakehikko

Kaksifaasiteräs (DP 980)

Telineen 
kantavuus

91 kg, LinQ™-pikakiinnitys

Säilytystilat Yhteensä: 9,4 litraa 
Hansikaslokero: 6,2 litraa 

Keskikonsoli: 2,8 litraa 
Kuppitelineet: 0,4 litraa

Polttoainesäiliö 40 litraa
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OMINAISUUDET
Mittari 7,6" digitaalinäyttö, jossa painikkeet:

nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, 
osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, 
vaihdeasento, SPORT-/ECO™-tilat, turvavyön 

ilmaisin, vianmääritystoiminnot, kello

Suojaus Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, ohjaamon suojatanko, 
4-pistevaljaat, joissa olkapehmusteet, UHMWPE-

kivisuojat, HMWPE-pohjapanssari: tasauspyörästön ja 
puskurin alla sekä etu- ja takatukivarsissa täysimittaiset 

suojat, vetokoukut edessä ja takana

Virranulosotto Keskikonsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin Valot LED-ajovalot ja -takavalot, joissa Can-Amin LED-
aksenttivalot

Vinssi 2 041 kg:n vinssi, jossa synteettinen köysi Käynnistyksenestojär-
jestelmä

Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF 
D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike 

TAKUU
Tehdas 2 vuotta

 Carbon Black ja oranssi / TURBO RR

KOHOKOHDAT 

RUNGON OMINAISUUDET X rc -PAKETIN OMINAISUUDET
• Leveys 185 cm
• Akseliväli 259 cm
• Maavara 40,6 cm
• Suurivääntöinen dynaaminen 

ohjaustehostin (DPS™)
• Jousituksen joustomatka 

61 cm

• 195 hv:n Turbo RR -moottori
• Smart-Lok™*-

etutasauspyörästö 
• FOX† 3.0 PODIUM† RC2 

-takaiskunvaimentimet 
bypass-rakenteella

• 15" beadlock-alumiinivanteet 
• 32" Maxxis† Liberty† -renkaat
• Etupuskuri, puoliovet, 

alumiinikatto, ohjaamon 
suojatanko

• Vetokoukut edessä ja takana

• HMWPE-pohjapanssari ta-
sauspyörästön ja puskurin alla

• Etu- ja takatukivarsissa 
HMWPE-suojat 

• UHMWPE-kivisuojat
• 2 041 kg:n vinssi, jossa 

synteettinen köysi
• 4-pistevaljaat, joissa 

olkapehmusteet
• X-paketin kuvioinnit/istuimet
• 7,6" digitaalinäyttö, jossa 

painikkeet

UHMAKAS TEHOKAS TARKKA
• Can-Amin tuttu perimä ja 

uuden sukupolven muotoilu 
• Matala istuinasento
• Ergo-Lok-ohjaamo ja neljään 

suuntaan säädettävät 
istuimet

• 195 hv:n turboahdettu ja 
välijäähdytetty Rotax® ACE 
-moottori 

• Edistyksellinen 
virtausdynamiikka 

• QRS-X-vaihteisto

• TTX-jousitus ja alan pisin 
joustomatka

• Erittäin tehokas ja kevyt 
rakenne

• Täsmälliset ajo-
ominaisuudet

MOOTTORI TURBO RR
Tyyppi 195 hv, kolmisylinterinen turboahdettu Rotax ACE 900 cm³ 

-moottori, nestejäähdytys, integroitu välijäähdytin, suorituskykyinen 
ilmansuodatin 

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)

Vaihteisto CVT-vaihteisto QRS-X-järjestelmällä, suuri ilmavirtaus, L / H / N / R / P
Voimansiirto Lukittava etutasauspyörästö, jossa ainutlaatuinen Smart-Lok*-teknologia.

Neljän tilan luistonestojärjestelmä: 2WD/4WD ja lukittava 
etutasauspyörästö / 4WD ROCK / 4WD TRAIL

*Smart-Lok-teknologia on kehitetty yhteistyössä TEAM Industries -yhtiön kanssa,  
joka on markkinajohtaja voimansiirtotekniikan alalla.

Ohjaustehostin Suurivääntöinen, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS
Etujousitus Trophy truck -tyylinen A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla /

joustomatka 55,9 cm

Etuiskunvaimentimet FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback, jossa bypass-rakenne, puristus- ja 
paluuvaimennuksen säätö sekä jousen esijännityksen säätö

Takajousitus Neljän tukivarren TTX-jousitus kallistuksenvakaajalla, kaarevat 
alavarret, joustomatka 61 cm 

Takaiskunvaimentimet FOX 3.0 PODIUM RC2, jossa lisäsäiliö ja bypass-rakenne, puristus- ja 
paluuvaimennuksen säätö sekä jousen esijännityksen säätö 

JARRUT
Edessä 262 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat 

Takana 248 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat 


