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NYCKELEGENSKAPER
• Rotax® snorklad V-Twin-motor med omplacerat CVT-intag och -utlopp
• Omplacerad kylare
• Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
• Visco-4Lok främre differential
• 30,5 cm (12 tum) fälgar i gjuten aluminium
• 71,1 cm (28 tum) ITP Mega Mayhem†-däck
• Robust främre stötfångare
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• Fotstöd för gyttjekörning
• X-färgsättning och -design på dekaler och sätesklädsel

MOTOR
Typ 44 kW (59 hk), Rotax 650 cc V-twin, snorklad, 

vätskekyld med omplacerad kylare
Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med 

elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina Valbar 2WD/4WD / Låst 4WD med 

Visco-4Lok främre differential
Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Bågformade dubbla A-armar med främre 

krängningshämmarstag
Främre stötdämpare Olja
Fjädring bak  TTI-fjädring (Torsional Trailing arm 

Independent)
Bakre stötdämpare Olja

DÄCK/HJUL
Framdäck ITP† Mega Mayhem 28” x 8” x 12”  

(71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck ITP† Mega Mayhem 28” x 10” x 12”  

(71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Hjul 12" aluminiumfälgar

BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska 

dubbelkolvsok
Bak Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt 

dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 414 kg (913 lb)
L x B x H 88” x 48,5” x 50,5”  

(224 x 123 x 128 cm)
Hjulbas 51” (129,5 cm)
Markfrigång 11,75” (29,9 cm)
Säteshöjd 35,25” (89,5 cm)
Räckeskapacitet  Bak: 90 kg
Förvaringskapacitet Bak: 21,4 l
Dragkapacitet 750 kg
Tank 20,5 l

FUNKTIONER
Mätare 4,5 tum digital display
Instrument Likströmsuttag, 15 A-anslutning
Tändning RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning LED-strålkastare
Vinsch 1 588 kg vinsch
Säte Standard
Styrstång Standard
Skydd Förstärkt främre stötfångare 

Fotstöd för terrängkörning 
Stänkskärmar

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti

ATV

MY23 OUTLANDER X MR 650 

 Desert Tan


