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 Tundra Green 

MOTOR
Type 38 hk, Rotax 427 cc med enkel sylinder, 

væskeavkjølt
Drivstoffsystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med 

elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
Girkasse CVT, P / R / N / H / ekstra lav L, standard 

motorbrems
Drivverk Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok QE 

selvlåsende framhjulsdifferensial
Servostyring Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Fartsgrense Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm 

22,9 cm fjæringslengde
Frontdempere Olje
Fjæring bak Double Torsional Trailing arm uavhengig (TTI2) 

med hurtigutløsende stabilisatorstag
22,4 cm (8,8”) fjæringsvandring

Bakdempere Olje

DEKK/FELGER
Fordekk Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" 

(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" 

(66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger 12“ aluminiumfelger

BREMSER
Foran Doble 214 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler
Bak Enkel 214 mm skivebrems med hydrauliske 

kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER
Beregnet tørrvekt* 443 kg
L x B x H 279 x 118,8 x 124 cm
Hjulavstand 208 cm
Bakkeklaring 26,7 cm
Setehøyde 85,8 cm
Lastekapasitet Front: 54 kg / 

Bak: 159 kg
Lagringskapasitet 2,9 gal (10,9 L)
Slepekapasitet 907 kg tilhenger med bremser 

465 kg tilhenger uten bremser
Drivstoff 5,4 gal (20,5 L)

EGENSKAPER
Instrument 4,5” digitalt display
Strømuttak DC-uttak, 15 A kontakt
Tenning Mekanisk nøkkel
Lys 70 W hovedlys
Vinsj 1,588 kg vinsj
Sete Forsterket setetrekk
Styre Standard med oppvarmede grep og gass
T-kategoriegenskaper Tilhengerfeste med strømuttak, blinklys, 

markeringslys, speil, horn
Beskyttelse Kraftig frontstøtfanger

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

HØYDEPUNKTER
• Valgbart 4WD / 6WD
• Tre-modus Dynamic Power Steering (DPS)
• Kontinuerlig variabel girkasse (CVT) med ekstra lavt L-gir
• 12” (30,5 cm) støpte aluminiumfelger
• 26” (66 cm) Carlisle† ACT HD 6-Ply dekk
• 3500-lb (1588 kg) vinsj
• Kraftig frontstøtfanger
• Oppvarmede grep og gasshåndtak
• Bakre lasteplan med lastforlengere
• Hastighetsbegrenser

ATV

MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T


