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KENMERKEN
• Voor 14 jaar en ouder
• 249,4 cc 4-takt vloeistofgekoelde motor
• Volledig automatische continu variabele transmissie (CVT)
• Dubbele A-arm voorwielophanging
• Schokdempers met instelbare preload aan voor- en achterkant
• Elektrische start

MOTOR
Type 249,4 cc 4-takt eencilinder, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Carburatie
Transmissie CVT, F / N / R
Aandrijflijn Starre as met kettingaandrijving
Stuurbekrachtiging n.v.t.

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Dubbele A-arm 

Veerweg van 14 cm (5,5 inch)
Voorschokdempers Olie
Achterwielophanging Swingarm 

Veerweg van 17 cm (6,7 inch)
Achterschokdempers Olie

BANDEN / VELGEN
Voorbanden Kenda 55,9 x 17,8 x 25,4 cm  

(22 x 7 x 10 inch)

Achterbanden Kenda 50,8 x 27,9 x 22,9 cm  
(20 x 11 x 9 inch)

Velgen Voor: 10 inch (25,4 cm) zilverkleurig staal / 
Achter: 9 inch (22,9 cm) zilverkleurig staal

REMMEN
Voor Twee hydraulische schijfremmen
Achter Een hydraulische schijfrem

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht * 195 kg (429 lb)
L x B x H 183 x 103 x 110,5 cm (72 x 40,5 x 43,5 inch) 
Wielbasis 118,7 cm (47 inch)
Bodemvrijheid 26 cm (10,2 inch) in het midden van het 

ATV
Zithoogte 80 cm (31,5 inch)
Draagvermogen rek n.v.t.
Opbergcapaciteit n.v.t.
Trekvermogen n.v.t.
Brandstof 12,5 l (3,3 gallon)

EIGENSCHAPPEN
Meter Controlelampjes voor neutraalstand,  

achteruitversnelling en olie- /  
temperatuurlampje

Instrumentarium n.v.t.
Contact Mechanische sleutel
Verlichting 2 koplampen (35 W) met achterlicht  

en remlicht 
Lier n.v.t.
Zadel Standaard
Bescherming n.v.t.

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

 Black & Can-Am Red

ATV
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