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 Can-Am Red

KENMERKEN
WENDBAAR •  Robuuste motor en transmissie

•  Goede rijeigenschappen en mogelijkheden
•  Voor- en achterwielophanging ontwikkeld voor rijden op 

onverharde wegen
AVONTUURLIJK •  Nuttige functies en opties

•  Meer comfort met Ergo-Lok cockpit
•  Stel je Maverick Trail geheel naar wens samen

ZELFVERZEKERD •  Can-Am-design en beproefde montage en afwerking
•  Verbeterde bescherming
•  Meer avontuur en minder onderhoud

KENMERKEN 
PLATFORM

• 159,6 cm breed
• 230,1 cm wielbasis
• 25,4 cm bodemvrijheid
• Tot 26,7 cm veerweg
• 7,6 inch (19,3 cm) digitale display met toetsenbord
• SPORT / ECO™-modi
• Ergoprint stoelen
• Net (in plaats van deuren)
• RF D.E.S.S. sleutel met Start / Stop-knop
• Spatbord en spatlap
• Trekhaak achter en trekhaakkogel
• 7-pens aansluiting voor aanhanger (12 V)
• Ledverlichting achteraan met halo-effect
• Claxon, knipperlichten en standlichten, spiegels 

links/rechts, kenteken-plaatsteun, haak op metalen 
voorbumper, detector bestuurdersstoel, sensor 
remvloeistofpeil laag

MOTOREN
Motortype 52 pk Rotax® ACE (Advanced Combustion 

Efficiency) 650 cc één cilinder, vloeistofgekoeld, 
met katalysator

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

Transmissie PDrive primaire CVT met motorrem en 
elektronische bescherming aandrijfriem 

 L / H / N / R / P
Aandrijflijn Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok† 

automatisch sperrend voordifferentieel
Rijassistentie Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) 

SPORT / ECO™-modi
Stuurbekrachtiging n.v.t.

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang / veerweg 

van 25,4 cm (10 inch)
Voorschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld
Achterwielophanging TTA-T met stabilisatorstang / veerweg van  

26,7 cm (10,5 inch)
Achterschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN / VELGEN
Voorbanden Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)
Achterbanden Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 inch)
Velgen 30,5 cm (12 inch) staal 

REMMEN
Voorremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met 

hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achterremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met 

hydraulische dubbelzuiger remklauwen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht 569,7 kg
Chassis / Kooi Geprofileerde kooi ROPS-goedgekeurd
L x B x H 300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Wielbasis 230,1 cm (90,6 inch)
Bodemvrijheid 25,4 cm (10 inch)
Laadvermogen laadruimte 136 kg (300 lb)
Trekvermogen 680 kg (1.500 lb)
Opbergcapaciteit Totaal: 20,2 l (5,3 gallon) 

Handschoenenkastje: 15,6 l (4,1 gallon) 
Opslagruimte voor de bestuurder: 1,5 l (0,4 gallon) 
Middenconsole en bekerhouders: 3,1 l (0,8 gallon)

Brandstof 38 l (10 gallon) 

EIGENSCHAPPEN
Meter 19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met 

toetsenbord 
 Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- 

en urenmeters, brandstof, versnellingspositie, 
SPORT / ECO™-modus, veiligheidsgordel 
en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring 

voor- en achterdifferentieel, diagnostiek, klok, 
accuspanning, motortemperatuur

Instrumentarium Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)
Anti-diefstalsysteem RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem 

D.E.S.S.™ met start/stopknop 
Magneetontsteking 650 W
Verlichting Twee 55 W reflectoren met ledverlichting 

achteraan met halo-effect
Lier n.v.t.
Stuurwiel Verstelbare stuurkolom
Bescherming Geïntegreerde stalen voorbumper 

Volledige beschermplaat 
Spatbord en spatlap

Type trekhaak 5 cm trekhaakbevestiging met trekhaak achter 
en trekhaakkogel

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
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MAVERICK TRAIL 700 T


