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HØYDEPUNKTER
• Rotax® V-twin-motor
• Elektronisk gasshendel (iTC™️) med kjøremoduser
• FOX† PODIUM† 1,5 RC2 støtdempere foran og bak
• Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med motorbrems
• Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
• Beskyttelsesplate i aluminium foran, bak og i fotbrønn
• A-armer MWPE-vern
• 14" beadlock-felger i støpt aluminium
• 26" ITP Terracross radialdekk
• Blokkeringsfrie bremser (ABS)
• Aluminiumsstyre med konisk profil og omsluttende håndbeskyttere
• Kraftige, flerfunksjonelle hyller med LinQ™ effektivt festesystem,
• 625 W dynamo
• 21,4 liters vanntett oppbevaringsboks bak
• X-fargepakke
• Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™, digitalt kodet sikkerhetssystem)

Svart, Hyper Sølv & Can-Am Red

MOTOR

1000

DIMENSJONER/KAPASITETER

Type

80 hk, Rotax 976 cc V-twin, væskekjølt

Beregnet tørrvekt*

Drivstoffsystem

Intelligent Throttle Control (iTC™) med
elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

LxBxH

Girkasse

CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems

Drivverk

Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control
(BTC)

Servostyring

Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)

Fartsgrense

Mer enn 60 km/t

Forhjulsoppheng
Frontdempere

Hjulavstand

129,5 cm

Bakkeklaring

27,9 cm

Setehøyde
Lastekapasitet
Oppbevaringskapasitet
Slepekapasitet

HJULOPPHENG
Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran,
23,3 cm fjæringslengde
FOX† 1.5 PODIUM† RC2

Fjæring bak

Torsional Trailing arm Independent (TTI)
25,1 cm fjæringsvei

Bakdempere

FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DEKK/FELGER

375 kg
218,4 x 121,9 x 126 cm

Drivstoff

87,7 cm
Front: 45 kg /
Bak: 90 kg
Bak: 21,4 liter
750 kg tilhenger med bremser og
335 kg tilhenger uten bremser
20,5 liter

EGENSKAPER
Instrument

7,6" bredt digitalt display:
Speedometer, turteller, kilometer-, tripp- og
timetellere, girposisjon, temperatur, 4x4indikator, temperatur, motorlamper, elektronisk
drivstoffmåler og klokke

Strømuttak

Lightertype DC-kontakt i konsollen,
standardkontakt bak (15 A)

Fordekk

ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Tyverisikringssystem

Bakdekk

ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™,
digitalt kodet sikkerhetssystem)

Lys

230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55
W reflektorer med baklys/bremselys

Hjul

14" beadlock-felger i støpt aluminium
Vinsj
T-kategoriegenskaper

BREMSER
Foran

Doble 214 mm ventilerte skivebremser med
hydrauliske doble bremsekalipere

Bak

Enkle 214 mm ventilerte skivebremser med
hydrauliske doble bremsekalipere

Sete
Beskyttelse

Med wire klargjort for vinsj
Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys,
markeringslys, speil, horn
Standard
Styrebeskyttelse i aluminium med
omsluttende håndbeskyttere
Beskyttelsesplater foran, i midten og i fotbrønn
A-armer HMWPE-vern
Gjørmebeskyttere

GARANTI
Fabrikkgaranti

2 års begrenset garanti fra BRP

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med enerett. ™, ® og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper. I USA distribueres
produkter av BRP US Inc. *Basismodellens tørrvekt vises. ‡Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH.†Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. For andre jurisdiksjoner,
ta kontakt med din lokale forhandler. På grunn av vår kontinuerlige forpliktelse til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til enhver tid å kunne stanse eller forandre spesifikasjoner,
priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forpliktelse til avtaler. Kjør forsvarlig. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. Mer informasjon om sikkerhet og
opplæring får du hos forhandleren din. ATV-er kan være farlige å kjøre. For din sikkerhet: Både fører og passasjer bør bruke hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og
alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Ikke delta i stunt-kjøring. Unngå høye hastigheter og vær særskilt oppmerksom i vanskelig terreng. ATV-er med motorstørrelser over 90 cc anbefales
for bruk bare av personer som er 16 år eller eldre. Ha aldri med passasjerer på noen ATV som ikke spesifikt er ment for slik bruk. 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. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr.

