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MOOTTORI 700 1000
Tyyppi 52 hv / 41 lb-ft, Rotax® 

ACE (Advanced 
Combustion Efficiency) 
650 cc yksisylinterinen, 
nestejäähdytteinen, 
katalysaattorilla 
varustettu

75 hv, Rotax® 976 cc, 
V2, nestejäähdytys, 
katalysaattori

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

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

Vaihteisto Moottorijarrutuksella ja 
elektronisella variaattorin 
hihnan suojauksella 
varustettu CVT-vaihteisto 
PDrive-kytkimellä

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)

Ajoavustin Elektroninen alamäkiavustin 
SPORT- / ECO™-tilat

Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
Nopeusluokka Yli 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja /  

25,4 cm:n (10”) joustomatka
Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset 

iskunvaimentimet
Telasto TTA ja kallistuksenvakaaja /  

26,7 cm:n (10,5” joustomatka
Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset 

iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET
Etu- ja takarenkaat Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12”  

(66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Vanteet 12” alumiinivanteet

JARRUT
Etu- ja takajarrut Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa 

on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat ja 
dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC 
+ HDC) – TCS voidaan kytkeä pois päältä 1000:ssa

MITAT / KAPASITEETIT 700 1000
Arvioitu kuivapaino 576,5 kg 618,7 kg
Alusta / kehä Profiilikehä 

ROPS-hyväksytty
P x L x K 300,5 x 159,6 x 175,3 cm (118 x 62,8 x 69”)
Akseliväli 230,1 cm (90,6”
Maavara 25,4 cm (10”)
Tavaralaatikon kapasiteetti 136 kg
Hinauskapasiteetti 680 kg
Säilytyskapasiteetti Yhteensä: 20,2 l (5,3 gal)
Polttoainesäiliön tilavuus 38 l 

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6”:n (19,3 cm) laaja digitaalinäyttö näppäimistöllä
Virranulosotto Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenesto  -
järjestelmä

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

Magneetto 650 W
Valot Etuvalon teho 110 W

LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi —
Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus Integroitu teräksinen etupuskuri 

Täysi pohjapanssari 
Lokasuoja ja roiskeläppä

Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, 

rekisterikilven tuki, koukku metallisessa 
etupuskurissa, kuljettajan istuimen ilmaisin, 
alhaisen jarrunesteen tunnistin, 7-nastainen 
perävaunuliitäntä (12 V)

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

 Oxford Blue

OMINAISUUDET
• Avoin etutasauspyörästö ja jarrujen luistonesto (BTC)
• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
• Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
• 12”:n (30,5 cm) valualumiinivanteet

SSV

MY23 MAVERICK TRAIL DPS 700 / 1000 T


