
©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 
side-by-side voertuig (SSV) en bekijk de veiligheids-DVD voor u gaat rijden. Draag voor uw veiligheid een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding. Zorg 
ervoor dat de zijnetten en veiligheidsgordels steeds vastgemaakt zijn. Denk erom dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. De SSV is alleen bedoeld voor off-
roadgebruik. Rijd nooit op verharde ondergronden of openbare wegen. De gebruiker moet minimaal 16 jaar oud zijn. 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. 

MATEN / GEWICHTEN
L x B x H 389,6 x 161,2 x 193 cm

Wielbasis 294 cm

Bodemvrijheid 28 cm

Geschat 
drooggewicht

812 kg

Kooi Geprofileerde kooi
ROPS-goedgekeurd

Afmetingen laadbak 96,5 x 138,4 x 30,5 cm

Laadvermogen 
laadbak

454 kg

Laadvermogen 
achterklep

113,4 kg

Opbergruimte Totaal: 35,8 l
Onder het dashboard: 22,8 l

Dashboard: 6,9 l
Armsteunen en bekerhouders: 6,1 l

Trekvermogen 1.134 kg

Laadvermogen 793,8 kg

Brandstoftankinhoud 40 l

Aantal personen 6
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KENMERKEN 

PLATFORMOPTIES SPECIFIEK VOOR DPS 
HD10-PAKKET

• Wielbasis van 294 cm
• 28 cm bodemvrijheid
• Trekvermogen 1.134 kg
• Multifunctionele laadbak met 

LinQ-snelbevestigingsaccessoires
• 27 inch Maxxis† Coronado 

banden
• Achterdifferentieel met Turf Mode
• HMWPE-skidplate in het midden

• VERSA-PRO banken voor zes 
volwassenen

• 7,6 inch digitaal display met 
toetsenpaneel

• Claxon met richtingaanwijzer
• Richtingaanwijzers en 

stadslichten
• Spiegels
• Trekhaak achter met 

trekhaakkogel

• Dynamische stuurbekrachtiging 
(DPS)

• Visco-Lok‡ QE voordifferentieel
• 14 inch gegoten aluminium velgen
• Remhoudmechanisme

ROBUUST COMPETENT SLIM
• Robuuste Rotax®-motor 
• Vlotte, duurzame en 

responsieve transmissie
• Kenmerkend Can-Am DNA met 

een sterke identiteit

• Werk of rijd zelfverzekerd
• Nuttige functies en 

accessoires
• Gemakkelijk te besturen en 

veelzijdig

• Geavanceerd comfort en intuïtieve 
cockpit met uitstekend uitzicht

• Multifunctionele laadbak met stevige 
laadklep en slimme opbergruimte

• Eerste jaar onderhoudsvrij. 
Belangrijkste onderdelen goed 
bereikbaar voor onderhoud

MOTOR HD10
Type Rotax® 976 cc, 82 pk, V-twin, vloeistofgekoeld

Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie PRO-TORQ-transmissie met Quick Response System (QRS),  
hoge luchtstroom-ventilatie en elektronische aandrijfriembescherming

Extra-L / H / N / R / P

Aandrijflijn Selecteerbare Turf Mode / 2WD / 4WD met Visco-Lok QE sperrend 
voordifferentieel

Rijassistentie Elektronische Hill Descent Control 
ECO™ / ECO uit / Werk standen

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

OPHANGING
Voorwielophanging Dubbele A-arm Veerweg van 25,4 cm

Voorschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

Achterwielophanging TTA met externe stabilisatorstang Veerweg van 25,4 cm

Achterschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

REMMEN
Voor Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische 

remklauwen met dubbele zuiger

Achter Dubbele geventileerde schijfremmen van 220 mm met hydraulische 
remklauwen met dubbele zuiger

BANDEN / VELGEN
Voorbanden Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 inch (68,6 x 22,9 x 30,5 cm)

Achterbanden Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 inch (68,6 x 27,9 x 30,5 cm)

Velgen 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium

OPTIES
Meters 19,3 cm breed digitaal display met toetsenpaneel:

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, brandstofmeter, versnellingsstandindicator, 

ECO / ECO uit / Werk standen, veiligheidsgordelindicator, 
diagnose, klok, accuspanning, motortemperatuur 

Verlichting 140 W met vier lampen van 35 W, goed voor een breed zicht en 
led-achterlichten 

Lier n.v.t.

Opties T-categorie Claxon, richtingaanwijzers en stadslichten, buitenspiegels, 
kentekenplaatbevestiging, haak op metalen voorbumper

Zadel 60/40 VERSA-PRO bank met verstelbare bestuurdersstoel

Accu 12 V (18 amp/u) Bescherming Geïntegreerde stalen voorbumper, HMWPE-skidplate in het midden

Boorddynamo 650 W Soort trekhaak 2 inch trekhaak met kogel, 7-pens traileraansluiting (12 V)

Instrumenten DC-aansluiting van aanstekertype in console (20 A) Stuur In hoogte verstelbaar

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar




