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NYCKELEGENSKAPER
• Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
• Visco-4Lok främre differential
• FOX† PODIUM† 1.5 RC2-stötdämpare
• MWPE-skydd för A-armar
• 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium med däcklås
• 66 cm (26 tum) ITP Terracross radialdäck
• Aluminiumbukskydd fram, i mitten och under fotutrymmet 
• Sportstötfångare i aluminium med pre-runner i aluminium och toppskydd
• Styrstång i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd
• Plastdelar med lackfärg för kvalitetsutseende
• 7,6 tum bred digital display

MOTOR
Typ 91 hk, Rotax® 976 cc V-twin, vätskekyld
Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™) med 

elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission CVT, P/R/N/H/L, Intelligent Engine Braking 

(iEB™)
Drivlina Valbar 2WD/4WD / Låst 4WD

med Visco-4Lok främre differential
Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Böjda dubbla A-armar med 

krängningshämmarstag 
9,2” (23,3 cm) fjädringsväg

Främre stötdämpare FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak TTI-fjädring 

9,9” (25,1 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL
Framdäck 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 35,6 cm (14 tum) gjuten aluminium 

med däcklås

BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska 

dubbelkolvsok
Bak Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt 

dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 379 kg (836 lb)
L x B x H 86” x 48” x 49,5”  

(218,4 x 121,9 x 126 cm) 
Hjulbas 51” (129,5 cm)
Markfrigång 11” (27,9 cm)
Säteshöjd 34,5” (87,7 cm)
Räckeskapacitet Bak: 90 kg (200 lb)
Förvaringsvolym 21,4 l (5,7 gal)
Dragkapacitet 750 kg
Tank 20,5 l

FUNKTIONER
Mätare 7,6 tum bred digital display
Instrument Likströmsuttag, 15 A-anslutning
Stöldskyddssystem RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning LED-strålkastare
Vinsch Förberedd för vinsch
Säte Standard
Styrstång Styrstång i aluminium med avsmalnande profil 

och omslutande handtagsskydd
Skydd Främre stötfångare i aluminium med pre-runner 

och toppskydd
Aluminiumbukskydd fram, i mitten och under 
fotutrymmet
HMWPE-skydd för A-armar
Stänkskydd

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti

ATV

MY23 OUTLANDER X XC 1000R NRMM

Chalk Gray & Can-Am Red 


