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veiligheid: de bestuurder en passagier(s) moeten steeds een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding dragen. Rijden gaat niet samen met alcohol en drugs. Doe nooit aan stuntrijden. 
Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. SSV’s met een cilinderinhoud boven 90 cc mogen enkel worden bestuurd door bestuurders van 16 jaar en ouder. 
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terwijl ze tegen de rugleuning zitten. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten.

KENMERKEN
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)
• 35,6 cm (14 in) gegoten aluminium velgen
• 68,6 cm (27 in) Maxxis Coronado† banden
• 2.041 kg (4.500 lb) lier
• Geschikt voor verwarming

MOTOREN
Motor 52 pk Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc één 

cilinder, vloeistofgekoeld

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

Transmissie PDrive primaire CVT met motorrem en elektronische bescherming 
aandrijfriem 
L / H / N / R / P 

Aandrijflijn Selecteerbare Grasmodus / 2WD / 4WD met Visco-Lok† 
voordifferentieel met automatische vergrendeling

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

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Dubbele A-arm / veerweg van 25,4 cm (10 inch)

Voorschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

Achterwielophanging TTA met externe stabilisatorstang / veerweg van 25,4 cm (10 inch)

Achterschokdempers Dubbelwandige schokdempers, gasgevuld

BANDEN / VELGEN
Voor- en achterbanden Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm (27 x 9 / 11 x 14 in)

Velgen 35,6 cm (14 inch) gegoten aluminium 

REMMEN
Voorremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger 

remklauwen

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

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Kooi Geprofileerde kooi. ROPS-goedgekeurd

Geschat drooggewicht 687,8 kg

L x B x H 319,4 x 157,5 x 198,1 cm (125,7 x 62 x 78 in)

Wielbasis 211,5 cm (83 inch)

Bodemvrijheid 28 cm (11 inch)

Afmetingen laadbak 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54.5 x 12 inch)

Laadvermogen laadruimte 454 kg (1.000 lb)

Power tilt-laadruimte n.v.t.

Draagvermogen 
achterklep

113,4 kg (250 lb)

Bergruimte Totaal: 24,5 L (6,5 gal)

Trekvermogen 1136 kg

Laadvermogen 680 kg (1.500 lb)

Brandstof 40 l (10,6 gallon)

Personencapaciteit 3

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

Accu 12 V (30 amp/u)

Magneetontsteking 650 W

Meters Uitgang gelijkstroom (10 A)

Verlichting Verlichting voor 140 W
Led achterlichten 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, verstevigd stoelovertrek 

Stuurwiel Verstelbare stuurkolom

Bescherming Geïntegreerde stalen voorbumper 
Volledige HMWPE-beschermplaat

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
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