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Liquid Titanium e Vermelho Can-Am / 1000R

MOTOR 1000R
Tipo 91 hp, Rotax 976 cc, V-twin, com sistema de snorkel,  

refrigeração líquida e radiador reposicionado
Sistema de 
Combustível

Controle de Aceleração Inteligente (iTC™️)  
c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)

Transmissão CVT, P/R/N/H, L extra lenta, Freio Motor Inteligente (iEB™️)
Conjunto de 
Transmissão

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

Direção Assistida Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS)

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braços duplos em A com barra estabilizadora dianteira
Amortecedores 
Dianteiros

Gas

Suspensão Traseira  Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
Amortecedores 
Traseiros

Gas

PNEUS E RODAS
Pneu Dianteiros ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pol.
Pneus Traseiros ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pol.
Rodas Alumínio fundido 14 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

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Peso Seco Estimado* 459 kg (1.013 lb)
C x L x A 246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51,5 pol.)
Distância entre eixos 149,9 cm (59 pol.)
Altura Livre do Solo 33 cm (13 pol.)
Altura do Assento 93,3 cm (36,75 pol.)
Capacidade do Rack Traseira: 90 kg (200 lb)
Capacidade de 
Armazenamento

21,4 L (5,7 gal)

Capacidade de 
Reboque

750 kg (1.650 lb)

Capacidade de  
Combustível

20,5 L (5,4 gal)

RECURSOS
Painel Display digital 7,6 pol.
Instrumentação Saída DC, conector de 15 A
Iluminação Faróis dianteiros de LED
Guincho Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)  
Assento Padrão
Guidão Padrão
Proteção Para-choques dianteiros e traseiros para serviços pesados 

Pedaleiras especiais para lama 
Para-lamas

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada

RECURSOS
• Motor Rotax® V-Twin com snorkel e entrada e saída CVT realocadas
• Transmissão (CVT) com marcha extra lenta L
• Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo
• Diferencial dianteiro Visco-4Lok†

• Amortecedores dianteiros e traseiros à gás
• Rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
• Pneus ITP Cryptid de 30 polegadas
• Parachoques dianteiro e traseiro para serviços pesados
• Guincho para 1.588 kg (3.500 lb.)
• Pedaleiras especiais para lama
• Entre eixos de 59 polegadas
• Coloração, gráficos e capa do assento do pacote X


