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NYCKELEGENSKAPER
• Rotax® V-twinmotor
• Främre och bakre FOX† 1.5 PODIUM† QS3-stötdämpare
• Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™️) med körlägen
• Låsningsfria bromsar (ABS)
• Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
• Trestegsservostyrning (DPS)
• 1 588 kg vinsch
• 14" aluminiumfälgar med däcklås
• 26” ITP Terracross-radialdäck
• Lackerade plastdetaljer för premiumutseende
• Förstärkta stötfångare fram och bak
• Fatbar-styre av aluminium med heltäckande handtagsskydd
• Digital multifunktionsmätare
• Avtagbart räckessystem (CRS) med LinQ™-system
• Ergonomisk passagerarkomfort med olika justeringsmöjligheter
• Passagerarhandtag med flera lägen
• Upphöjda fotplattor
Phoenix Orange och Carbon Black
MOTOR
Typ

1000

MÅTT/KAPACITET

80 hk, Rotax 976 cc vätskekyld V-twinmotor

Uppskattad torrvikt *

Bränslesystem

Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med
elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

Transmission

CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard

Drivlina

Valbar tvåhjuls-/fyrhjulsdrift
med bromsreglering (BTC)

Servostyrning

Trestegsservostyrning (DPS)

Hastighetskategori

Mer än 60 km/h

94” x 48” x 53” (238,8 x 121,9 x 135 cm)

Hjulbas

59” (149,9 cm)

Markfrigång
Säteshöjd
Räckeskapacitet
Förvaringskapacitet
Dragkapacitet

FJÄDRINGAR
Framfjädring

Främre stötdämpare
Fjädring bak
Bakre stötdämpare

Böjda dubbla A-armar med
krängningshämmarstag
9,2” (23,3 cm) fjädringsväg
FOX† 1.5 PODIUM† QS3

Mätare

Instrumentering
ITP† Terracross 26” x 8” x 14"
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Bakdäck

ITP† Terracross 26” x 10” x 14"
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Hjul

14" aluminiumfälgar med däcklås

BROMSAR
Fram
Bak

Stöldskyddssystem
Belysning

Vinsch
T-kategorifunktioner
Säte

Dubbla 214 mm ventilerade skivbromsar med
hydrauliska dubbelkolvsok

Fram: 45 kg/Bak: 90 kg
Bak: 21,4 l
750 kg med bromsad släpvagn
335 kg med obromsad släpvagn
20,5 l

FUNKTIONER

FOX† 1.5 PODIUM† QS3

Framdäck

11” (27,9 cm)
34,5” (87,7 cm)

Tank

TTI-fjädring
9,9” (25,1 cm) fjädringsväg

DÄCK/HJUL

408 kg

LxBxH

Skydd

Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med
hydrauliskt tvåkolvsok

7,6" bred digital display:
Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare,
tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator,
temperaturmätare, motorindikeringslampor,
elektronisk bränslemätare, klocka
Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i
panelen, standarduttag bak (15 A)
Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
230 W från dubbla projektorstrålkastare på
60 W vardera och dubbla 55 W-reflektorer med
bakljus och bromsljus
1 588 kg vinsch
Dragkrok med släpvagnskontakt, blinkers,
positionsljus, backspeglar, signalhorn
Avtagbart räckessystem (CRS)
Förstärkta främre och bakre stötfångare
Fatbar-styre av aluminium med heltäckande
handtagsskydd
Stänkskärmar

GARANTI
Fabriksgaranti

2 års begränsad BRP-garanti

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rättigheter förbehålls. ™, ® och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA
distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrvikt, grundmodell visas. ‡Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH.†Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. För andra
jurisdiktioner kontaktar du din lokala återförsäljare. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser,
utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Kontakta
din återförsäljare för mer information om säkerhet och utbildning. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Förare och passagerare ska bära hjälm, skyddsglasögon och lämpliga
skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng.
ATV-modeller med större motor än 90 cc bör endast användas av förare från 16 år och uppåt. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Passagerare måste
vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör.

