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2021DS 90 X

HØYDEPUNKTER
• Fra 10 år og oppover
• 90 cc 4-takts luftkjølt motor
• Helautomatisk kontinuerlig variabel transmisjon (CVT)
•  109,2 mm bred dobbel A-arm med HPG piggyback støtdempere  

med 17,8 mm fjæringslengde
•  104,1 mm bred svingarm med HPG piggyback støtdempere  

med 22,9 mm fjæringslengde
• Elektrisk start med kickstart som reserve
• Hastighetsbegrenser
• Firkantet styrepad i racingstil
• Styreløfter (+2,5 cm)
• Frontstøtfanger i aluminium med nummerplate
• Nerf sidebeskyttere
• Racing kickup pegs
• Sporty eksosrør
• X-pakke med grafikk og setetrekk

 Svart og Can-Am Red

MOTOR 90
Type 89,5 cc 4-takts enkeltsylinder, luftkjølt
Drivstoffsystem Forgassersystem
Girkasse CVT, F / N / R
Drivverk Kjededrevet / solid aksel 

Elektrisk kickstartsystem
Servostyring N/A

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm 

17,6 cm fjæringsvei
Frontdempere HPG piggyback
Fjæring bak Svingarm 

22,9 cm fjæringslengde
Bakdempere HPG piggyback

DEKK/FELGER
Fordekk Kenda Claw  

48,3 x 17,8 x 25,4 cm
Bakdekk Kenda Claw  

45,7 x 26,7 x 20,3 cm
Hjul 8" aluminium

BREMSER
Foran Doble hydrauliske skivebremser
Bak Enkle hydrauliske skivebremser

DIMENSJONER/KAPASITETER
Beregnet tørrvekt* 113 kg
L x B x H   

152 x 111 x 97 cm
Hjulavstand 100 cm
Bakkeklaring 21,1 cm under ramme /  

11,4 cm. under bakaksel
Setehøyde 68,5 cm
Lastekapasitet N/A
Oppbevaringskapasitet Front: 2,7 liter
Slepekapasitet N/A
Drivstoff 6 liter

EGENSKAPER
Instrument Nøytral- og reversindikator
Strømuttak N/A
Tyverisikringssystem N/A
Lys N/A
Vinsj N/A
Sete Standard
Beskyttelse Frontstøtfanger i aluminium med nummerplate 

Styreforhøyer (+2,5 cm) med firkantet styrepad 
i racingstil 

Nerf sidebeskyttere 
Racing kickup pegs

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP


