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OMINAISUUDET
• 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille
• 89.5 cc 4-tahtinen ilmajäähdytteinen moottori
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
• Itsenäinen A-tukivarsi-etujousitus
• Sähkökäynnistys ja varakäynnistys
• Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

Can-Am Red

MOOTTORI
Tyyppi
Polttoaineen syöttöjärjestelmä
Vaihteisto
Voimansiirto
Ohjaustehostin

MITAT / KAPASITEETIT
89,5 cc yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen
nelitahtimoottori
Kaasuttimet

Arvioitu kuivapaino *
PxLxK

113 kg (250 lb)
152 x 90,5 x 93,5 cm
(59,8 x 35,6 x 36,8 tuumaa)

CVT, F / N / R

Akseliväli

100 cm (39 tuumaa)

Ketjuveto / kiinteä akseli
Sähkö- ja polkukäynnistys

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
JOUSITUS
Etujousitus
Etuiskunvaimentimet
Telasto
Takaiskunvaimentimet

Säilytystilat
Erillinen A-tukivarsi
8,6 cm:n (3,4 tuuman) joustomatka
Öljy
Tukivarsi
16 cm:n (6,3 tuuman) joustomatka
Öljy

Hinauskapasiteetti
Säiliö

—
6 l (1,6 gal)

OMINAISUUDET
Mittaristo

Vapaan ja peruutusvaihteen merkkivalot

Virranulosotto

—

Varkaudenestojärjestelmä

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)

Vanteet

—
Edessä: 2,7 l (0,7 gal)

Valot

—
Päiväajovalot

Vinssi

—

Istuin

Vakio

Suojaus

—

8” teräsvanteet
TAKUU
Tehdastakuu

JARRUT
Etujarrut

Kaksoisrumpujarrut

Takajarrut

Yksirumpuinen jarru
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©2021 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.

