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KENMERKEN
• Voor jongeren vanaf 10 jaar
• 89,5 cc 4-takt luchtgekoelde motor
• Volledig automatische Continu Variabele Transmissie (CVT)
• 109,2 cm brede dubbele A-arm met HPG piggybackschokdempers

met 17,8 cm veerweg
• 104,1 cm brede draaiarm met HPG piggybackschokdemper

met 22,9 cm veerweg
• Elektrische start met kickstart als back-up
• Ingebouwde snelheidsbegrenzer
• Stuur in racestijl
• Stuurverhoger (+2,5 cm)
• Aluminium voorbumper met nummerplaat
• Nerfbars
• Opklapbare racing voetsteunen
• Sportieve uitlaat
• X-pakket stickerset en zadelovertrek

MOTOR
Type 89,5 cc 4-takt eencilinder, luchtgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Carburatie
Transmissie CVT, F / N / R
Aandrijflijn Kettingaandrijving / starre as 

Elektrisch en kickstartsysteem
Stuurbekrachtiging n.v.t.

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Dubbele A-arm 

Veerweg van 17,6 cm (7 inch)
Voorschokdempers HPG Piggyback
Achterwielophanging Swingarm 

Veerweg van 22,9 cm (9 inch)
Achterschokdempers HPG Piggyback

BANDEN / VELGEN
Voorbanden Kenda Claw 48,3 x 17,8 x 25,4 cm  

(20 x 6 x 10 inch)
Achterbanden Kenda Claw 45,7 x 26,7 x 20,3 cm  

(18 x 10,5 x 8 inch)
Velgen Voor: 10 inch (25,4 cm) aluminium/ 

Achter: 8 inch (20,3 cm) aluminium

REMMEN
Voorremmen Twee hydraulische schijfremmen
Achterremmen Enkele hydraulische schijfrem

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht * 113 kg (250 lb)
L x B x H  152 x 111 x 97 cm  

(59,8 x 43,7 x 38,2 inch)
Wielbasis 100 cm (39 inch)
Bodemvrijheid 21,1 cm (8,3 inch) onder het frame /  

11,4 cm (4,5 inch) onder de achteras
Zithoogte 68,5 cm (27 inch)
Draagvermogen rek n.v.t.
Opbergcapaciteit Voorkant: 2,7 l (0,7 gallon)
Trekvermogen n.v.t.
Brandstof 6 l (1,6 gallon)

EIGENSCHAPPEN
Meter Controlelampjes voor neutraalstand en 

achteruitversnelling
Instrumentarium n.v.t.
Anti-diefstalsysteem n.v.t.
Verlichting n.v.t.
Lier n.v.t.
Zadel Standaard
Bescherming Aluminium voorbumper met kentekenplaat 

Verhogingsblok stuur (+2,5 cm) met vier-
kant stuurkussen in racestijl 

Zijbumpers 
Kick-up voetsteunen om te racen

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
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