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 Granite Gray

KENMERKEN
• Rotax® motor
• Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
• Voorophanging met dubbele A-arm
• Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
• Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
• 20,5 L brandstoftankinhoud
• 590 kg trekvermogen
• 500 W dynamo
• Multifunctionele digitale meter
• Stalen bagagerekken met LinQ™-systeem om snel accessoires te bevestigen 

en gecombineerd laadvermogen 163,3 kg
• 10,9 L waterbestendig opbergvak achter
• Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
• 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
• RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
• Zware voorbumper

MOTOR 570
Type 48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™) met 

elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / 

parkeren, standaard motorremfunctie
Aandrijflijn Selecteerbare 2WD / 4WD met  

Visco-Lok QE automatisch sperrend 
voordifferentieel

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) 
met drie modi

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Dubbele A-arm 

Veerweg van 22,9 cm (9 inch)
Voorschokdempers Olie
Achterwielophanging Torsional Trailing arm Independent (TTI) 

Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch)
Achterschokdempers Olie

BANDEN / VELGEN
Voorbanden Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm  

(25 x 8 x 12 inch)
Achterbanden Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm  

(25 x 10 x 12 inch)
Velgen 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN
Voor Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische 

dubbelzuiger remklauwen
Achter 214 mm schijfrem met hydraulische 

dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / 
CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht * 336 kg
L x B x H 231 x 116,8 x 133 cm
Wielbasis 149,9 cm
Bodemvrijheid 26,7 cm (10,5 inch)
Zithoogte 85,8 cm (33,8 inch)
Draagvermogen rek Voorkant: 54,4 kg (120 lb) /  

Achterkant: 109 kg (240 lb)
Opbergcapaciteit Achterkant: 10,9 l (2,9 gallon)
Trekvermogen 590 kg (1.300 lb)
Brandstof 20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN
Meter Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch):  

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller,  
trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4-

indicator, temperatuur, motorlichten,  
elektronische brandstofmeter en klok 

Instrumentarium  Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console, 
standaardaansluiting achteraan (15 A) 

Anti-diefstalsysteem RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem 
(D.E.S.S.™)

Verlichting  70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht
Lier Voorbekabeld voor beschikbare lier
Zadel Converteerbaar reksysteem (CRS)
Bescherming  Zware voorbumper

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
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