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 Triple Black

HØYDEPUNKTER
TØFF •  Solid motor og girkasse

•  Høy komfort og nyttige funksjoner
•  Can‑Am‑design

PRESIS •  Enkel manøvrering og praktiske egenskaper
•  Fjæring designet for høye ytelser
•  Robust chassis

TRYGG •  Perfekt harmonisert 
•  Bedre beskyttelse
•  Mer opplevelse og mindre vedlikehold

PLATTFORM-
FUNKSJONER

• 157,8 cm bredt 
• 230,1 cm akselavstand 
• 12” (30,5 cm) bakkeklaring 
• Opptil 30,5 cm (12”) fjæringsvei 
• SHOWA 2,0 ‑støtdempere
• SPORT/ECO™‑modus 
• RF D.E.S.S. med Start/Stopp‑knapp 
• Gjørmevern

SPESIFIKT TIL DPS T 
PAKKE

• Dynamisk servostyring (DPS™)
• 157,8 cm bred
• Ergoprint‑seter med farger
• Låsbar bakdifferensial
• 28” (71,1 cm) Maxxis Liberty† dekk
• 7,6” (19,3 cm) bredt digitalt display med tastatur
• Skvettlapper
• Bakre hengerfeste og hengerkule
• 7‑pinners tilhengerkontakt (12V)
• Nett (i stedet for dører)
• LED‑baklys med halo‑glødeffekt
• Horn, blinklys og posisjonslamper, sidespeil, bilskilt støtte, 

krok på metallfanger foran, førersetedetektor, brems 
hovedsylinderføler og ny eksos

• Dynamisk bremsekontroll (ABS + HHC + HDC)
• Dynamic Traction Control (BTC + DTC) ‑ TCS kan slås av

MOTOR
Motortype 95 hk, Rotax® 976 cc V‑twin, væskekjølt, katalysator
Drivstoffsystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk 

drivstoffinnsprøyting (EFI)
Gir Quick Response System (QRS) CVT med 

luftventilasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse 
Extra‑L / H / N / R / P

Drivverk Valgbar 2WD/4WD med åpen diff. foran med Brake 
Traction Control (BTC, bremsekraftkontroll) / låsbar 

differensial bak
Førerassistanse Electronic Hill Descent Control 

SPORT/ECO™‑modus
Servostyring Dynamisk servostyring (DPS)

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A‑arm med stabilisatorstag / 29,2 cm 

fjæringslengde
Støtdempere foran SHOWA 2.0
Fjæring bak TTA med stabilisatorstag / 30,5 cm fjæringslengde
Støtdempere bak SHOWA 2.0

DEKK/FELGER
Fordekk Maxxis Liberty‑dekk 71,1 x 22,9 x 35,6 cm
Bakdekk Maxxis Liberty‑dekk 71,1 x 22,9 x 35,6 cm
Felger 14” (35,6 cm) støpt aluminium

BREMSER
Bremser foran Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske kalipre 

med to stempler og dynamisk bremsekontroll  
(ABS + HHC + HDC)

Bremser bak Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske kalipre 
med to stempler og dynamisk bremsekontroll  

(ABS + HHC + HDC)

DIMENSJONER/KAPASITETER
Beregnet tørrvekt 637,3 kg 
Chassis/bur Profilert bur. 

ROPS‑godkjent
L x B x H  

302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Hjulavstand 230,1 cm
Bakkeklaring 30,5 cm
Lastebokskapasitet 136 kg
Slepekapasitet 680 kg
Oppbevaringskapasitet Totalt: 20,2 liter 

Hanskerom: 15,6 liter 
Oppbevaringsrom sjåførside: 1,5 liter 
Midtkonsoll og koppholdere: 3,1 liter

Drivstoff 38 liter 

EGENSKAPER
Instrument 19,3 cm bredt digitalt display med tastatur: 

 Speedometer, turteller, kilometerteller, trippteller 
og timemåler, drivstoff, girstilling, SPORT/ECO™‑

modus, setebelte og 4x4‑indikator, fremre og bakre 
indikatorer for differensiallås, feilsøking, klokke, 

batterispenning, motortemperatur
Strømuttak Lightertype DC‑uttak i konsoll (20‑A)
Tyverisikringssystem RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med 

start/stopp‑knapp 
Dynamo 650 W
Lys To reflektorer på 55 W og LED ‑baklys med  

halo‑glødeffekt
Vinsj N/A
Ratt Justerbar tiltstyring
Beskyttelse Integrert frontstøtfanger i stål

Full beskyttelsesplate
Gjørmevern
Skvettlapper

Hengerfestetype 2” hengerfeste med krok bak og slepekule

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP
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