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 Iron Gray, Black & Neo Yellow

KENMERKEN
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
• Visco-4Lok voordifferentieel
• FOX† 1.5 PODIUM† QS3 schokdempers
• 35,6 cm (14 in) gegoten aluminium beadlock velgen
• 66 cm (26 in) ITP Terracross radiaalbanden
• Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik
• Gelakt kunststof voor premium look
• 1.588 kg (3.500 lb) lier
• Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
• 7,6 in brede digitale display

MOTOR
Type 91 pk, Rotax® 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™) met 

elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie CVT, P / R / N / H / L, intelligente motorrem 

(iEB™)
Aandrijflijn Selecteerbaar 2WD/4WD / Lock 4WD met 

Visco-4Lok voordifferentieel
Stuurbekrachtiging Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 

Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)
Voorschokdempers FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Achterwielophanging  Torsional Trailing arm Independent (TTI) 

Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)"
Achterschokdempers FOX† 1.5 PODIUM† QS3

BANDEN / VELGEN
Voorbanden ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm  

(26 x 8 x 14 inch)
Achterbanden ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm  

(26 x 10 x 14 inch)
Velgen 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN
Voor Twee sets 214 mm schijfremmen met 

hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achter 214 mm schijfrem met hydraulische 

dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht * 401 kg (884 lb)
L x B x H 238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 inch) 
Wielbasis 149,9 cm (59 inch)
Bodemvrijheid 27,9 cm (11 inch)
Zithoogte 87,7 cm (34,5 inch)
Draagvermogen rek Voorkant: 45 kg (100 lb) /  

Achterkant: 90 kg (200 lb)
Bergruimte 21,4 L (5,7 gal)
Trekvermogen 750 kg (1.650 lb)
Brandstof 20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN
Meter 7,6 in brede digitale display
Meters Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting
Contact RF Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem 

(D.E.S.S.™)
Verlichting Led koplampen
Lier Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Zadel Converteerbaar reksysteem (CRS)
Stuur Aluminium stuur met taps profiel met volledig 

omwikkelde handbeschermers
Bescherming Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik

Spatborden

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

ATV

MY23 OUTLANDER MAX XT-P 1000R NRMM


