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terwijl ze tegen de rugleuning zitten. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.

KENMERKEN
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)
• 64 in (162,5 cm) breed met gebogen A-arm
• 14 in (35,6 cm) gegoten aluminium velgen
• 27 in (68,6 cm) Maxxis Coronado† banden
• 2.041 kg (4.500 lb) lier
• Geschikt voor verwarming

MOTOR
Type 82 pk / 102,7 kg/m, Rotax® 976 cc, V-twin, vloeistofgekoeld

Brandstoftoevoer-
systeem

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

Transmissie PRO-TORQ-transmissie met Quick Response System (QRS), hoge 
luchtstroom-ventilatie en elektronische aandrijfriembescherming 
Extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren

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

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

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Gebogen dubbele A-arm / veerweg van 27,9 cm (11 inch)

Voorschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

Achterwielophanging Gebogen TTA met externe stabilisatorstang / veerweg van  
27,9 cm (11 inch)

Achterschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN
Voor- en 
achterbanden

Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 /  
27,9 x 35,6 cm (27 x 9 / 11 x 14 in)

Velgen 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium

REMMEN
Voorremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger 

remklauwen

Achterremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger 
remklauwen
Rem met vasthoudmechanisme 

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Kooi Geprofileerde kooi. ROPS-goedgekeurd

Geschat drooggewicht* 891 kg (1.964 lb)

L x B x H 391,5 x 162,5 x 198,1 cm 
(154,1 x 64 x 78)

Wielbasis 294 cm (115,5 inch)

Bodemvrijheid 32 cm (12,5 in)

Afmetingen laadbak 180,3 x 138,4 x 25,4 cm 
(72 x 54,5 x 10 inch)

Laadvermogen 
laadruimte

544 kg (1.200 lb)

Power tilt-laadruimte n.v.t.

Draagvermogen 
achterklep

113,4 kg (250 lb)

Bergruimte Totaal: 356 L (94 gal)

Trekvermogen 1136 kg

Laadvermogen 771 kg (1700 lb)

Brandstof 40 l (10,6 gallon)

Personencapaciteit 3

OPTIES
Meter 7,6 in (19,3 cm) brede digitale display met toetsenbord

Accu 12 V (30 A/h)

Magneetontsteking 650 W

Meters Uitgang gelijkstroom (10 A)

Verlichting Verlichting voor 140 W
Led achterlichten

Lier 2.041 kg (4.500 lb) lier met rolgeleider

Stoel VERSA-PRO zitbank met passagiersstoelen die omhoog kantelen, 
haken aan onderkant, verstevigd stoelovertrek 

Stuurwiel Verstelbare stuurkolom

Bescherming Geïntegreerde stalen voorbumper 
HMWPE centrale beschermplaat 
Voorspatbordextensie

Type trekhaak 5 cm trekhaakbevestiging met trekhaak achter, trekhaakkogel en 
aansluiting aanhanger

Kenmerken 
T-categorie

Claxon, knipperlichten en standlichten, zijspiegels, 
kentekenplaatsteun, haak op metalen voorbumper

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

SSV

MY23 TRAXTER PRO XU HD10 T

   Tundra Green 
Timeless Black 


