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 Tundra Green

NYCKELEGENSKAPER
• Rotax®-motor
• CVT (konstant variabel transmission) med motorbroms
• Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
• 66 cm (26 tum) Carlisle ACT HD 6-skiktdäck
• 30,5 cm (12 tum) stålfälgar
• Framfjädring med dubbla A-armar
• Bakre fjädring med Torsional Trailing Arm Independent (TTI)
• Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
• 590 kg (1 300-lb) dragkapacitet
• Extra härdig främre stötdämpare
• SST (Surrounding Spar Technology) G2-ram med geometrisk kontaktkontroll
• RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
• 500 W generator
• Digital flerfunktionsmätare
• Stålräcken med LinQ™-fästsystem för tillbehör och kombinerad
163,3 kg (360 pound) kapacitet
• 10,9 L (2,9 gal) vattenresistent bakre förvaringsutrymme
• Hastighetsbegränsare

MOTOR
Typ 48 hk, Rotax vätskekyld V-twinmotor
Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med 

elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina Valbar tvåhjuls-/fyrhjulsdrift med  

Visco-Lok† QE främre differential med 
automatisk låsning

Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar 

9” (22,9 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare Olja
Fjädring bak TTI-fjädring 

8,8” (22,4 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare Olja

DÄCK/HJUL
Framdäck Carlisle† ACT HD 26” x 8” x 12"  

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

(66 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul 30,5 cm (12 tum) stål

BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska 

dubbelkolvsok
Bak Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt 

dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 319 kg
L x B x H 83” x 46” x 49”(211 x 116,8 x 124 cm)
Hjulbas 51” (129,5 cm)
Markfrigång 11,5” (29,2 cm)
Säteshöjd 33,8” (85,8 cm)
Räckeskapacitet Fram: 54,4 kg/ 

Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet Bak: 10,9 l
Dragkapacitet 590 kg
Tank 20,5 l

FUNKTIONER
Mätare 4,5” digital display:  

Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare,  
tripp- och timmätare, växelläge, 4 x 4-indikator, 

temperaturmätare, motorindikeringslampor,  
elektronisk bränslemätare och klocka 

Instrumentering  Likspänningsuttag, typ cigarettändare, i 
panelen, standarduttag bak (15 A) 

Stöldskyddssystem RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning  70 W från dubbla främre strålkastare på 35 W/

bromsljus
Vinsch Förberedd för vinsch
Säte Förstärkt sätesklädsel
Skydd Förstärkt främre stötfångare

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti
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OUTLANDER XU 570 NRMM


