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MOTOR
Type 82 hk, Rotax® 976 cc, V-twin, væskekjølt

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

Gir PRO-TORQ transmisjon med hurtigresponssystem (QRS)  
luftventilasjon og elektronisk drivbeltebeskyttelse 
Extra-L / H / N / R / P

Drivverk Valgbar gressmodus / 2WD / 4WD med åpen differensial foran med 
ABS-system

Førerassistanse Electronic Hill Descent Control  
ECO™ / ECO™ Off / Arbeidsmoduser 
Mekanisme for holding av bremsen

Servostyring Dynamisk servostyring (DPS)

Fartsgrense Mer enn 60 km/t

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Buet dobbel A-arm / 27,9 cm fjæringsvei

Frontdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere

Fjæring bak Buet TTA med eksternt stabilisatorstag / 27,9 cm fjæringsvei

Bakdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere

DEKK/FELGER
Fordekk og bakdekk Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14” (68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)

Felger 14" støpt aluminium 

BREMSER
Bremser foran Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med doble 

stempler

Bremser bak Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med doble 
stempler
Mekanisme for holding av bremsen 

DIMENSJONER/KAPASITETER
Bur Profilert bur. ROPS-godkjent

Beregnet tørrvekt 1 862 lb (845 kg)

L x B x H 153,4 x 64 x 77,5” (389,6 x 162,5 x 196,9 cm)

Hjulavstand 115,5” (294 cm)

Bakkeklaring 12,5” (31,8 cm)

Lasteboksdimensjoner 96,5 x 138,4 x 30,5 cm

Lastebokskapasitet 454 kg

Elektrisk betjent 
tiltbart lasteplan

N/A

Lastekapasitet på 
bakluke

113,4 kg

Lagringskapasitet Totalt: 11,1 gal (42,1 L)

Slepekapasitet 1136 kg

Nyttelastkapasitet 1 750 lb (793,8 kg)

Drivstoff 40 liter

Personkapasitet 6

EGENSKAPER
Instrument 7,6” (19,3 cm) bredt digitalt display med tastatur

Batteri 12 V (30 Ah)

Dynamo 650 W

Strømuttak DC-uttak (10 A)

Lys Frontlykteffekt 140 W
LED-baklys med glødende glorieeffekt

Vinsj 4500-lb (2041 kg) vinsj med rulleført line

Sete VERSA-PRO benkesete med nedfellbare passasjerseter, kroker på 
undersiden, forsterket setetrekk 

Ratt Justerbar tiltstyring

Beskyttelse Integrert støtfanger av stål foran 
HMWPE full beskyttelsesplate 
Skjermforlenger i front

Hengerfestetype 2-I hengerfeste med bakre feste, hengerkule og tilhengerkontakt

T-Cat-funksjoner Horn, blinklys og posisjonslys, sidespeil, nummerskiltstøtte, krok på 
metallstøtfanger foran

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

HØYDEPUNKTER
• Dynamic Power Steering (DPS)
• 14” (35,6 cm) støpte aluminiumfelger
• 27” (68,6 cm) Maxxis Coronado†-dekk
• 4500-lb (2041 kg) vinsj
• Klargjort for varme

SSV

MY23 TRAXTER MAX XU HD10 T

Timeless Black


