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MED SMART-SHOX NRMM

NYCKELEGENSKAPER
UTMANANDE

• Äkta Can-Am-känsla med nästa generations design
• Låg säteshöjd
• Ergo-Lok-hytt med säten som kan justeras åt fyra håll

KRAFTFULL

• Branschledande 195 hk Rotax® ACE-motor med
turboladdare och laddluftkylare
• Avancerad luftflödesdynamik
• QRS-X-växellåda

EXAKT

• TTX-stötdämpare med branschledande fjädringsväg
• Extremt effektivt och lätt chassi
• De vassaste köregenskaperna

PLATTFORMSFUNKTIONER

• 72” bred
• 102” hjulbas
• 16” markfrigång
• Dynamisk servostyrning med högt vridmoment (DPS)
• Upp till 24” fjädringsväg
• Dragkrok

SPECIFIKT FÖR X rs
SAS-PAKETET

• Turbo RR-motor på 195 hk
• Smart-Lok™* främre differential
• Smart-Shox**-teknik med DDA-ventil
• FOX† 3.0 PODIUM†-stötdämpare med bypass
• 14" aluminiumfälgar med däcklås
• 30” Maxxis Bighorn† 2.0-däck
• Fyrpunktsbälte med axelstoppning
• Kraftigt heltäckande bukskydd av HMWPE
• Heltak
• X-design på dekaler och säte
• 7,6" digital display med knappsats
• Can-Am LED-belysning
• Lackfärg

MOTOR
Typ

MÅTT/KAPACITET
195 hk, 900 cc turboladdad trecylindrig Rotax ACE-motor
(Advanced Combustion Efficiency), vätskekyld med integrerad
mellankylare och högeffektivt luftfilter

Bränslesystem

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

Transmission

Quick Response System X (QRS-X) CVT
med stort luftflöde, L/H/N/R/P

Drivlina

Differentialspärr fram med exklusiv Smart-Lok*
-teknik. Antispinnreglering med 4 lägen: Tvåhjuls-/
fyrhjulsdrift med främre
differentialspärr/fyrhjulsdrift TRAIL ACTIV/fyrhjulsdrift TRAIL
*Smart-Lok har utvecklats i samarbete med TEAM Industries;
marknadsledare inom drivlinor.
Trestegsservostyrning med högt vridmoment (DPS™)

Främre stötdämpare

Fjädring bak

Bakre stötdämpare

Uppskattad torrvikt
Chassi/bur

132” x 72,7” x 68,5” (335,3 x 184,7 x 174 cm)

Hjulbas

102” (259,1 cm)

Markfrigång
Räckeskapacitet
Förvaringskapacitet

Tank

4-länkad länkarm av lastbilstyp X (TTX) med
krängningshämmarstag/
24” (61 cm) fjädringsväg
FOX† 3.0 PODIUM†-fjärrbehållare med bypass och
Smart-Shox**-teknik med
DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering)
**Smart-Shox har utvecklats i samarbete med TEAM Industries;
marknadsledare inom drivlinor

Instrumentering
Stöldskyddssystem
Belysning

Maxxis Bighorn 2.0† 30” x 9” x 14" (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)

Bakdäck

Maxxis Bighorn 2.0† 30” x 11” x 14" (76,2 x 27,9 x 35,6 cm)

Hjul

14" aluminumfälgar med däcklås

Totalt: 9,4 l
Handskfack: 6,2 l
Mittkonsol: 2,8 l
Mugghållare: 0,4 l
40 l

7,6” (19,3 cm) bred digital display med knappsats:
Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp- och
timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena SPORT/
ECO, säkerhetsbälte och 4 x 4-indikator, främre och bakre
differentiallåsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning,
motortemperatur, DPS-läge, Smart-Shox**-fjädring
12 V DC-uttag på mittkonsolen
RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
med start-/stoppknapp
LED-strålkastare och bakljus
med Can-Am LED-signatur

Vinsch

–

Skydd

Integrerad främre stötfångare
Kvartsdörrar
Heltäckande tak
Fyrpunktsbälte med axelstoppning
Kraftigt heltäckande bukskydd av HMWPE
Dragkrok bak

DÄCK/HJUL
Framdäck

16” (40,6 cm)
91 kg med LinQ™-snabbfäste

FUNKTIONER

Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/22” (55,9 cm)
fjädringsväg/
Trophy truck-inspirerade armar
FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass och
Smart-Shox**-teknik med
DDA-ventil (dynamisk dämpningsjustering)

747 kg
Höghållfast 980-stål

LxBxH

Mätare

FJÄDRINGAR
Framfjädring

Desert Tan, Carbon Black och Can-Am Red

GARANTI
Fabriksgaranti

2 års begränsad BRP-garanti

BROMSAR
Fram

Dubbla 262 mm ventilerade skivbromsar
med hydrauliska dubbelkolvsok

Bak

Dubbla 248 mm ventilerade skivbromsar
med hydrauliska dubbelkolvsok

©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.

