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 Stone Gray

OMINAISUUDET
KESTÄVÄ •  Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori 

•  Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto
•  Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti

SUORITUS-
KYKYINEN

•  Luotettava työ- ja ajokumppani
•  Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta
•  Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet

FIKSU •  Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys 
on optimoitu

•  Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä 
säilytystilaa

•  Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti 
luoksepäästävissä

RUNGON 
OMINAISUUDET

• Akseliväli 294 cm
• Maavara 32 cm
• 1 136 kg:n vetokyky
• Monitoiminen takalava
• 27”Maxxis Coronado 2.0† -renkaat.
• Taka-akselin tasauspyörästö Turf-tilalla
• VERSA-PRO-penkit
• HMWPE-keskipohjapanssari
• 19,3 cm (7,6”) digitaalinen näyttö
• LED-takavalot, joissa on halo-tehoste

VAIN TRAXTER 
MAX DPS HD10 
T -PAKETISSA

• 157,5 cm  leveä ja kaareva A-varsi
• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
• 14 tuuman alumiinivanteet
• Äänitorvi, vilkut ja paikannusvalaisimet, sivupeilit, rekisterikilven tuki, 

koukku etupuskurissa
• Avoin tasauspyörästö ABS-järjestelmällä
• Jarrujen pitomekanismi
• Yli 60 km/h huippunopeus

MOOTTORI
Tyyppi 82 hv  / 93,6 Nm, Rotax® 976 cc V2, nestejäähdytteinen

Polttoaineen syöttöjärjestelmä Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen 
polttoaineen ruiskutus (EFI)

Vaihteisto QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORQ-
vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen 

variaattorihihnan suojaus 
Extra-L / H / N / R / P

Voimansiirto Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD, avoin 
etutasauspyörästö ABS

Ajoavustin Alamäkiavustus
ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat

Jarrujen pitomekanismi
Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus Kaarevat A-kaksoistukivarret /  

joustomatka 27,9 cm (11”)
Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset 

iskunvaimentimet
Takajousitus Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / 

joustomatka 27,9 cm (11”)
Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset 

iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm 

 (27 x 9 x 14”)
Takarenkaat Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm 

 (27 x 11 x 14”)

Vanteet 14” alumiinivanteet 

JARRUT
Etujarrut 220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset 

kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on 

hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat
—

MITAT / KAPASITEETIT
Kehikko Profiloitu kehikko. 

ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino* 812 kg
P x L x K  389,6 x 157,5 x 193 cm (153,4 x 62 x 76”) 
Akseliväli 294 cm (115,5”)
Maavara 31,8 cm (12,5”
Takalavan mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12”)
Takalavan kapasiteetti 454 kg
Lavan sähkökippi —
Perälaidan kuormauskapasiteetti 113,4 kg
Säilytystilat Yhteensä: 35,8 l

Kojelaudan alla: 22,8 l
Kojelaudalla: 6,9 l

Käsinojat ja mukitelineet: 6,1 l 
Hinauskapasiteetti 1 136 kg 
Kuormakapasiteetti 793,8 kg
Säiliö 40 l
Henkilökapasiteetti 6

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6” digitaalinen näyttö

Nopeusmittari, kierroslukumittari, matkamittari, 
trippi- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihteen asento, 

ECO™/ ECO™ Pois päältä / Työtilat, turvavyö ja 4 x 4 
-ilmaisin, etu- ja takatasauspyörästön lukitusilmaisimet, 

diagnostiikka, kello, akun jännite,
moottorin lämpötila

Akku 12 V (18 Ah)
Magneetto 650 W
Virranulosotto Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot 140 W:n valoteho neljästä 35 W:n polttimosta, jotka 

takaavat laajan näkyvyyden, ja LED-takavalot, joissa on 
halo-tehoste

Vinssi —
Istuin 60/40 VERSA-PRO-penkki, jossa on säädettävä 

kuljettajan istuin, matkustajan istuimet käännettävissä 
ylös, koukut alapuolella ja muotoiltu penkki ohjaamoon 

sisään- ja ulospääsyn helpottamiseksi
Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus Integroitu etupuskuri 

HMWPE-keskipohjapanssari
Etulokasuojan jatke

Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
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