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 Triple Black

OMINAISUUDET
ROHKEA •  Tukeva moottori ja vaihteisto

•  Parempaa mukavuutta ja mielekkäitä toimintoja
•  Can-Am-muotoilua

TARKKA •  Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet
•  Suorituskykyiseksi suunniteltu jousitus
•  Erittäin kestävä runko

LUOTETTAVA •  Täydelliseksi viritetty 
•  Parannettu suojaus
•  Enemmän seikkailua, vähemmän huoltoa

ALUSTAN 
OMINAISUUDET

• Leveys 157,8 cm 
• Akseliväli 306 cm
• Maavara 30,5 cm 
• Jopa 30,5 cm:n joustomatka
• SHOWA 2.0 -iskunvaimentimet
• SPORT / ECO™ -tilat
• RF D.E.S.S., jossa on käynnistys- / sammutuspainike.
• Lokasuojat

VAIN DPS T  
-PAKETISSA

• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
• Leveys 157,8 cm (62”)
• Ergoprint-istuimet, joissa on värillisiä yksityiskohtia
• Lukittava takatasauspyörästö
• 28 cm:n (28 tuuman) Maxxis Liberty† -renkaat.
• 19,3 cm (7,6 tuumaa) leveä digitaalinen näyttö, jossa on 

näppäimistö.
• Roiskeläpät
• Vetokoukku ja vetokuula
• LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
• Äänitorvi, vilkut ja paikannusvalaisimet, sivupeilit, rekisterikilven 

tuki, koukku etupuskurissa, kuljettajan istuimen ilmaisin, jarrujen 
pääsylinterin anturi ja uusi pakoputki

• Dynaaminen jarrujen hallinta (ABS + HHC + HDC)
• Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC) - TCS voidaan 

kytkeä pois päältä.

MOOTTORI
Tyyppi 95 hv, Rotax® 976 cc, V2, nestejäähdytys, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Älykäs kaasun säätely (iTC™)  

ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto QRS-järjestelmällä varustettu CVT-vaihteisto,  

jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen 
variaattorihihnan suojaus  

Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin 

etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto) / 
Lukittava takatasauspyörästö

Ajoavustin Elektroninen alamäkiavustin 
SPORT- / ECO™-tilat

Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus Kaksois A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja /  

29,2 cm:n (11,5”) joustomatka
Etuiskunvaimentimet SHOWA 2.0
Telasto TTA ja kallistuksenvakaaja / 33 cm:n (13”) joustomatka
Takaiskunvaimentimet SHOWA 2.0

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Liberty 28 x 10 x 14” -renkaat  

(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat Maxxis Liberty 28 x 10 x 14” -renkaat  

(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Vanteet 14” alumiinivanteet

JARRUT
Etujarrut 220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset 

kaksimäntäiset jarrusatulat ja dynaaminen jarrujen 
hallinta (ABS + HHC + HDC)

Takajarrut 220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset 
kaksimäntäiset jarrusatulat ja dynaaminen jarrujen 

hallinta (ABS + HHC + HDC)

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino 769,7 kg
Alusta / kehä Profiloitu kehikko. 

ROPS-hyväksyntä
P x L x K 378,4 x 157,8 x 193,5 

149x62,1x76,2”
Akseliväli 306,3 cm (120,6”)
Maavara 30,5 cm (12”)
Tavaralaatikon kapasiteetti 136 kg
Hinauskapasiteetti 680 kg
Säilytystilat Yhteensä: 24,7 l 

Hansikaslokero: 15,6 l 
Kuljettajan säilytystila: 1,5 l 

Keskikonsoli ja mukitelineet: 3,1 l  
Takakonsoli ja mukitelineet: 4,5 l

Säiliö 38 l 

OMINAISUUDET
Mittaristo 19,3 cm (7,6”) leveä digitaalinen näyttö. Nopeusmittari, 

kierroslukumittari, matkamittari, trippimittari ja 
tuntimittari, polttoaine, vaihteen asento, SPORT 
/ ECO™ -tila, turvavyö ja 4 x 4 -merkkivalo, etu- ja 

takatasauspyörästön lukko, merkkivalo, diagnostiikka, 
kello, akun jännite, moottorin lämpötila

Virranulosotto Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa 
(20 A)

Varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™), jossa on käynnistys- / sammutuspainike
Magneetto 650 W
Valot Kaksi 55 W:n polttimoa ja LED-takavalot, joissa on 

halo-tehoste
Vinssi —
Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus Integroitu etupuskuri

Etuverkko ja takaovet
Kokopohjapanssari

Lokasuojat
Roiskeläpät

Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
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MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T


