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Vermelho Viper / 570

DIMENSÕES E  
CAPACIDADES 570
Peso Seco Estimado* 327 kg (720 lb)
C x L x A 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 pol.)
Distância entre eixos 129,5 cm (51 pol.)
Altura Livre do Solo 26,7 cm (10,5 pol.)
Altura do Assento 85,8 cm (33,8 pol.)
Capacidade do Rack Dianteiro: 54,4 kg (120 lb)/Traseiro: 109 kg (240 lb)
Capacidade de 
Armazenamento

10,9 L (2,9 gal)

Capacidade de 
Reboque

590 kg (1.300 lb)

Capacidade de  
Combustível

20,5 L (5,4 gal )

RECURSOS
Painel Display digital 4,5 pol.
Instrumentação Saída DC, conector de 15 A
Iluminação Faróis dianteiros de 70 W
Guincho N/D  
Assento Padrão
Guidão Padrão
Proteção N/D

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada

MOTOR 570
Tipo 48 hp, Rotax 570 cc V-twin, refrigeração líquida
Sistema de 
Combustível

Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)

Transmissão CVT, P/R/N/H/L, freio motor padrão
Conjunto de 
Transmissão

Tração 2WD/4WD selecionável com diferencial 
dianteiro autoblocante Visco-Lok

Direção Assistida N/D

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braços duplos em A

Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores 
Dianteiros

Óleo

Suspensão Traseira Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
Curso de 22,4 cm (8.8 pol.)

Amortecedores 
Traseiros

Óleo

PNEUS E RODAS
Pneu Dianteiros 25 x 8 x 12 pol.
Pneus Traseiros 25 x 10 x 12 pol.
Rodas Aço 12 pol.

FREIOS
Dianteiros Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças 

hidráulicas de pistão duplo
Traseiros Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça 

hidráulica de pistão duplo


