
BANDEN / VELGEN
Voorbanden Duro Thrasher  

19 x 7 x 8 inch (48,3 x 17,8 x 20,3 cm)
Achterbanden Duro Power Trail  

18 x 9,5 x 8 inch (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Velgen 8 inch staal zwart

MATEN / GEWICHTEN
L x B x H 152 x 90,5 x 93,5 cm

Wielbasis 100 cm

Bodemvrijheid 21,1 cm onder frame /  
11,4 cm onder achteras

Hoogte zadel 68,5 cm

Drooggewicht* 113 kg

Draagvermogen 
rekken

n.v.t.

Opbergruimte Voor: 2,7 l

Trekvermogen n.v.t.

Brandstoftankinhoud 6 l

KENMERKEN 
• Voor 10 jaar en ouder
• 90 cc 4-takt luchtgekoelde motor
• Volledig automatische Continu Variabele 

Transmissie (CVT)
• Onafhankelijke voorwielophanging met A-armen
• Elektrische start met een kickstart als back-up
• Ingebouwde snelheidsbegrenzer

DS 90™

 

MOTOR 90
Type 89,5 cc 4-takt, eencilinder, luchtgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Carburateur, Keihin†

Transmissie CVT, F / N / R
Aandrijflijn Kettingaandrijving / starre as  

Elektrisch en kickstartsysteem
Stuurbekrachtiging n.v.t.

OPHANGING
Voorwielophanging Onafhankelijke A-arm

Veerweg van 8,6 cm

Voorschokdempers Olie

Achterwielophanging Swingarm
Veerweg van 16 cm

Achterschokdempers Olie

REMMEN
Voor Twee trommelremmen

Achter Een trommelrem

 Can-Am Red

OPTIES
Meters Controlelampjes voor neutraalstand en 

achteruitversnelling
Instrumentarium n.v.t.

Lier n.v.t. Verlichting Daglichten 
Bescherming n.v.t. Antidiefstalsysteem n.v.t.

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of 
dochterondernemingen. In de V.S. Worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken 
zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. BRP behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerp, eigenschappen, modellen of uitrusting te schrappen 
of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. Lees de gebruikershandleiding van het 
voertuig en bekijk de veiligheids-dvd voordat u het voertuig in gebruik neemt. Draag voor uw veiligheid een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding. Denk 
erom dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. De passagier moet minstens 12 jaar oud zijn en in staat om de handgrepen vast te houden en de voeten op de 
voetsteunen te plaatsen terwijl hij/zij tegen de rugleuning zit. Voer nooit stunts uit en rijd niet met te hoge snelheid.
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