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Rotax® motorer
Intelligent gasskontroll (iTC™)
Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir
Tretrinns dynamisk servostyring (DPS)
1 361 kg WARN vinsj med styrerull
26" Carlisle ACT HD 6-lags dekk
12" felger i støpt aluminium
Dobbel uavhengig bakhjulsoppheng (TTI2)
Dobbel A-arm forhjulsoppheng
Forbedret plassering av luftinntak
Forsterket setetrekk
Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
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21,4 l vanntett oppbevaringsboks bak
159 kg kapasitet lasteplan med lasterammer
Utkoplingsbart stabilisatorstag bak
Oppvarmede håndtak
Dynamisk, ergonomisk passasjerkomfort

Grønn

MOTOR
Type
Drivstoffsystem

450

DEKK/FELGER

Servostyring

38 hk, Rotax 427 ccm med enkel sylinder, væskeavkjølt
Intelligent Throttle Control (iTC™️) med elektronisk
drivstoffinnsprøyting (EFI)
CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard motorbrems
Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE† selvlåsende
framhjulsdifferensial
Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)

Fartsgrense

Opp til 60 km/t

Gir
Drift

Fordekk
Bakdekk
Felger

DIMENSJONER/KAPASITETER
LxBxH
Akselavstand
Bakkeklaring
Setehøyde
Tørrvekt
Lastekapasitet
Oppbevaringskapasitet
Tilhengervekt

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng
Frontdempere
Bakhjulsoppheng
Bakdempere

Dobbel A-arm 22,9 cm fjæringsvei
Olje
Dobbel Torsional Trailing arm Independent (TTI2) med hurtigutkoplingsbart stabilisatorstag med 22,4 cm fjæringsvei
Olje

BREMSER
Foran
Bak

Carlisle ACT HD
66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12")
Carlisle ACT HD
66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12")
12" støpt aluminium

Drivstoffkapasitet

299 x 118,8 x 141 cm
228 cm
26,7 cm
85,8 cm
468 kg
Foran: 54 kg Bak: 159 kg
Bak: 70 liter
907 kg tilhenger med bremser og
465 kg tilhenger uten bremser
20,5 liter

Doble 214 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere
Doble 214 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere

EGENSKAPER
Instrumenter

Vinsj
T-kategoriegenskaper

Flerfunksjon digital:
Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- og
timemålere, drivstoff, girstilling, 4 x 4-indikator,
feilsøking, klokke
1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys,
markeringslys, speil, horn

Strømuttak
Lys
Sete
Tyverisikringssystem
Beskyttelse

GARANTI
Fabrikk

2 år

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ™, ® og BRP logo er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products inc.
eller dets tilknyttede selskaper. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. ‡Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH.†Alle andre varemerker tilhører
sine respektive eiere. BRP reserverer retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for
forpliktelser. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr. Les kjøretøyets brukerhåndbok og se sikkerhetsvideoen før du kjører. For din egen sikkerhet: Bruk
alltid hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Passasjerer må være minst 12 år gamle og i
stand til å holde i håndtak og spenne fra med føttene mens de sitter opp mot ryggstøtten. Ta ikke del i stunt-kjøring.

Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt
bak (15 A)
70 W fra doble 35 W frontlys / bremselys
Forsterket setetrekk
Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.)
Oppvarmede håndtak

