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vragen omtrent veiligheid en opleiding kunt u contact opnemen met uw dealer. ATV’s besturen kan gevaarlijk zijn. Voor uw eigen veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, 
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KENMERKEN
• Rotax® V-Twin motor met snorkel en verplaatste CVT inlaat en uitlaat
• Verplaatste radiator
• Continu Variabele Transmissie (CVT) met Extra-lage L-versnelling
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
• Visco-4Lok voordifferentieel
• Gasgevulde schokdempers voor en achter
• 35,6 cm (14 in) gegoten aluminium velgen
• 76,6 cm (30 in) ITP Cryptid† banden
• Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik
• 1.588 kg (3.500 lb) lier
• Voetsteunen voor modderrijden
• 149,9 cm (59 in) wielbasis
• X-pakket kleuren, stickerset en zadelovertrek

MOTOR
Type 91 pk, Rotax® 976 cc V-twin, met snorkel, 

vloeistofgekoeld met verplaatste radiator
Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™) met 

elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie CVT, P / R / N / H / Extra-lage 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 en stabilisatorstang aan 

de voorkant
Schokdempers vooraan Benzine
Achterwielophanging TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing 

arm Independent)
Schokdempers achteraan Benzine

BANDEN / VELGEN
Voorbanden ITP* Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm  

(30 x 9 x 14 inch)
Achterbanden ITP* Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm  

(30 x 9 x 14 inch)
Velgen 14 inch (35,6 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 * 459 kg (1.013 lb)
L x B x H 246 x 127 x 131 cm  

(97 x 50 x 51,5 inch)
Wielbasis 149,9 cm (59 inch)
Bodemvrijheid 33 cm (13 inch)
Zithoogte 93,3 cm (36,75 inch)
Draagvermogen rek 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 Standaard
Stuur Standaard
Bescherming Robuuste voor- en achterbumpers 

Voetsteunen voor modderrijden 
Spatborden

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

ATV

MY23 OUtlander X mr 1000R 

Desert Tan


