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DS 90

NYCKELEGENSKAPER
• Från 10 år och uppåt
• 90 cc luftkyld fyrtaktsmotor
• Helautomatisk kontinuerligt variabel transmission (CVT)
• Framfjädring med separata A-armar
• Elstart med kickstart som reserv
• Inbyggd hastighetsbegränsning

MOTOR 90
Typ 89,5 cc encylindrig luftkyld fyrtaktsmotor
Bränslesystem Förgasare
Transmission CVT, F/N/R
Drivlina Kedjedriven/fast axel 

Elstart och kickstart
Servostyrning –

FJÄDRINGAR
Framfjädring Separata A-armar 

3,4” (8,6 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare Olja
Fjädring bak Svängarm 

6,3” (16 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare Olja

DÄCK/HJUL
Framdäck Duro Thrasher 19” x 7” x 8"  

(48,3 x 17,8 x 20,3 cm)
Bakdäck Duro Power Trail 18” x 9,5” x 8"  

(45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Hjul 8” stål

BROMSAR
Fram Dubbla bromstrummor
Bak Enkel bromstrumma

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 113 kg
L x B x H 59,8” x 35,6” x 36,8”  

(152 x 90,5 x 93,5 cm)
Hjulbas 39” (100 cm)
Markfrigång 8,3” (21,1 cm) under chassit/ 

4,5” (11,4 cm) under bakaxeln
Säteshöjd 27” (68,5 cm)
Räckeskapacitet –
Förvaringskapacitet Fram:  2,7 l
Dragkapacitet –
Tank 6 l

FUNKTIONER
Mätare Indikeringslampor för friläge och backväxel
Instrumentering –
Stöldskyddssystem –
Belysning Varselljus 
Vinsch –
Säte Standard
Skydd –

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti


