
©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin 
tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja 
jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia 
ajoasusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa 
maastossa. ATV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiosenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen 
valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

OMINAISUUDET
• 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille
• 4-tahtimoottori, jossa on elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
• Itsenäinen A-tukivarsi-etujousitus
• Sähkökäynnistin
• Sisäänrakennettu kaasunrajoitin

MOOTTORI
Tyyppi 112 cc, 4-tahti, 1 syl., ilmajäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä Elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI), 

jossa sisäänrakennettu kaasunrajoitin
Vaihteisto CVT, F / N / R
Voimansiirto Ketjuvetoinen / 2WD 

Sähköinen käynnistysjärjestelmä
Ohjaustehostin Ei saat.

JOUSITUS
Etujousitus Yksi A-tukivarsi 

joustomatka 12,7 cm (5”)
Etuiskunvaimentimet Öljy
Takajousitus Keinuvarsi 

joustomatka 15,2 cm (6”)
Takaiskunvaimentimet Öljy

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat 48,3 x 17,8 x 20,3 cm (19 x 7 x 8”) 
Takarenkaat 45,7 x 24,1 x 20,3 cm (18 x 9,5 x 8”)
Vanteet 20,3 cm (8”), teräs

JARRUT
Etujarrut Kaksoisrumpujarrut
Takajarrut Yksi rumpujarru

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino * 134 kg (295 lb)
P x L x K 154 x 103 x 98 cm (60,6 x 40,4 x 38,6”)
Akseliväli 105 cm (41”)
Maavara 21,1 cm (8,3”) rungon alla /  

11,4 cm (4,5”) taka-akselin alla
Istuinkorkeus 71 cm (28”)
Telineen kantavuus Ei saat.
Säilytystilat Ei saat.
Hinauskapasiteetti Ei saat.
Polttoainesäiliön tilavuus 6 l (1,6 gal)

OMINAISUUDET
Mittaristo Vapaa, peruutusvaihde, polttoaineen tason 

ja moottorin tarkastusmerkkivalo
Virranulosotto Ei saat.
Varkaudenestojärjestelmä Mekaaninen avain
Valot Halogeeniajovalot
Vinssi Ei saat.
Istuin Vakio
Ohjaustanko Ergonomia ja hallintalaitteet on mitoitettu 

vähintään 10-vuotiaille
Suojaus Etupuskuri

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu

ATV

MY23 RENEGADE 110 EFI 

Catalyst Gray & Neo Yellow 


