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KENMERKEN
ROBUUST

• Robuuste Rotax®-motor
• Soepele, duurzame en responsieve transmissie
• Kenmerkend Can‑Am DNA met een sterke identiteit

BEKWAAM

• Werk of rijd met vertrouwen
• Nuttige en veelzijdige functies
• Goede rijeigenschappen en mogelijkheden

SLIM

• Geavanceerd comfort en intuïtieve cockpit met uitstekende zichtbaarheid
• Multifunctionele laadruimte met stevige achterklep en slimme
opbergruimte
• 1 jaar onderhoudsvrij en eenvoudig voor onderhoud bereikbare
onderdelen

KENMERKEN
PLATFORM

• 162,5 cm breed
• 211,5 cm wielbasis
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)
• ECO™ / ECO™ Uit / Werkmodi
• 1136 kg trekvermogen
• Multifunctionele laadruimte
• Ledverlichting achteraan met halo-effect
• Open voordifferentieel met ABS-systeem
• 27 inch (68,6 cm) Maxxis Coronado 2.0† banden
• Achterdifferentieel met Grasmodus

SPECIFIEK VOOR
XU HD9 T PAKKET

• Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
• 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium velgen
• VERSA-PRO zitbank met passagiersstoelen die omhoog klappen
• HMWPE full skidplate
• 2.041 kg lier met kabelgeleider met rollen
• Vasthoudmechanisme voor remmen
• Claxon, knipperlichten en standlichten, zijspiegels, kentekenplaatsteun, haak op metalen voorbumper
• Geschikt voor verwarming
• Verlengstuk voorspatbord
• Maximumsnelheid meer dan 60 km/u

Brandstoftoevoersysteem

65 pk, Rotax® 976 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, katalysator
Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische
brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie

PRO-TORQ CVT-transmissie met Quick Response System (QRS),
ventilatie met hoge luchtstroom en elektronische bescherming
aandrijfriem
Extra-L / H / N / R / P

Aandrijving

Selecteerbare Grasmodus / 2WD / 4WD met open
voordifferentieel met ABS-systeem

Rijassistentie

Stuurbekrachtiging

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Kooi
Geschat drooggewicht

Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem)
ECO™ / ECO™ off / Werk-modi
Rem met vasthoudmechanisme
Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

WIELOPHANGINGEN
Gebogen dubbele A-arm / 27,9 cm veerweg

Voorschokdempers

Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

Achterwielophanging

Gebogen TTA met externe stabilisatorstang / 27,9 cm veerweg

Achterschokdempers

Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

Wielbasis

211,5 cm (83 inch)

Afmetingen laadbak
Laadvermogen laadruimte
Power tilt-laadruimte
Draagvermogen
achterklep
Bergruimte

454 kg (1.000 lb)
n.v.t.
113,4 kg (250 lb)
Totaal: 24,5 L
Waterbestendig en verwijderbaar vak onder passagiersstoel: 21 L
Armsteunen en bekerhouders: 3,5 L
1136 kg

Laadvermogen

680 kg (1.500 lb)

Brandstof

40 l (10,6 gallon)

Personencapaciteit

3

Meter

19,3 cm (7,6 inch) breed digitaal display met toetsenbord:
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en urenmeters,
brandstof, versnellingspositie, ECO / ECO off / Werk-modi,
veiligheidsgordel en 4x4-indicator, indicatoren voor sperring voor- en
achterdifferentieel, diagnostiek, klok, accuspanning, motortemperatuur

Accu

12 V (30 amp/u)

Voorbanden

Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 inch)

Instrumentarium

Achterbanden

Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 inch)

Verlichting

35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium

REMMEN

Achterremmen

28 cm (11 inch)
96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54.5 x 12 inch)

Trekvermogen

Magneetontsteking

BANDEN / VELGEN

Voorremmen

713 kg
307,1 x 162,5 x 193 cm (121 x 64 x 76 inch)

EIGENSCHAPPEN

Voorwielophanging

Velgen

Geprofileerde kooi. ROPS-goedgekeurd

LxBxH
Bodemvrijheid

MOTOREN
Motortype

Tundra Green
Stone Gray

Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger
remklauwen
Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische enkelzuiger
remklauwen

650 W
Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console (20 A)
140 W verlichting van vier reflectoren van 35 W voor een ruim
zicht en ledverlichting achteraan met halo-effect

Lier

2.041 kg (4.500 lb) lier met kabelgeleider met rollen

Stoel

VERSA-PRO zitbank met passagiersstoelen die omhoog kantelen,
haken aan onderkant, verstevigde stoelbekleding en zitbank met
omranding voor vlotter in-/uitstappen

Stuurwiel

Verstelbare stuurkolom

Bescherming

Geïntegreerde stalen voorbumper
HMWPE full skidplate
Verlengstuk voorspatbord

Type trekhaak

5 cm trekhaakbevestiging met trekhaak achter, trekhaakkogel en
aansluiting aanhanger

Rem met vasthoudmechanisme

GARANTIE
Fabrieksgarantie

2 jaar beperkte garantie van BRP

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen.
De producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Drooggewicht van basismodel weergegeven. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken
zijn het bezit van hun respectievelijke eigenaars. Raadpleeg je lokale dealer voor andere rechtsgebieden. Vanwege onze doorlopende toewijding aan productkwaliteit en innovatie, behoudt BRP
zich het recht voor om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Rijd verantwoordelijk. BRP raadt alle
ATV-bestuurders aan een trainingscursus te volgen. Raadpleeg je dealer voor veiligheids- en trainingsinformatie. Het besturen van ATV's kan gevaarlijk zijn. Voor jouw veiligheid: de gebruiker en de
passagier dienen een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding te dragen. Denk eraan dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. Doe niet aan stuntrijden. Rijd niet
te hard en wees extra voorzichtig op moeilijk terrein. Het gebruik van ATV's met een motorinhoud van meer dan 90 cc wordt uitsluitend aanbevolen voor personen van 16 jaar of ouder. Vervoer nooit
passagiers op ATV’s die daar niet specifiek voor ontworpen zijn. Passagiers moeten ten minste 12 jaar oud zijn en in staat om de handgrepen vast te houden en de voeten neer te zetten terwijl ze tegen
de rugleuning aan zitten. Sommige weergegeven modellen bevatten mogelijk optionele uitrusting.

