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DESTAQUES
• Diferencial dianteiro Visco-Lok† QE
 · Direção Dinâmica Assistida (DPS™)

• Assentos Ergoprint com detalhes coloridos

Preto Triple / 1000R

MOTOR 1000R
Tipo 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, refrigeração líquida

Sistema de 
Combustível

Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) 
com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)

Transmissão CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS) com alto fluxo 
de ar e sistema eletrônico de proteção de correia, L/H/N/
R/P

Conjunto de 
Transmissão

Modos 2WD/4WD selecionáveis com diferencial 
dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE

Auxílio em Condução Controle Eletrônico de Descida 
Modos SPORT/ECO

Direção Assistida Direção Dinâmica Assistida (DPS)

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com 

curso de 29,2 cm (11,5 pol.)
Amortecedores 
Dianteiros

SHOWA 2.0

Suspensão Traseira TTA com barra estabilizadora com curso de 30,5 cm (12 pol.)

Amortecedores 
Traseiros

SHOWA 2.0

PNEUS E RODAS
Pneus Dianteiros/
Traseiros

Maxxis Bighorn† 2.0 27 x 9/11 x 12 pol. 

Rodas Alumínio fundido de 12 pol.

FREIOS
Dianteiros e Traseiros Discos duplos ventilados de 220 mm com pinças 

hidráulicas de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Peso Seco Estimado 637,3 kg (1.405 lb.)
Chassi/Gaiola Gaiola de perfil aprovado ROPS

C x L x A 302,2 x 152,4 x 180,6 cm (119 x 60 x 71,1 pol.)

Distância Entre Eixos 230,1 cm (90,6 pol.)

Altura Livre do Solo 30,5 cm (12 pol.)

Capacidade da 
Caçamba

136 kg (300 lb)

Capacidade de 
Reboque

680 kg (1.500 lb)

Capacidade de 
Armazenamento

Total: 20,2 L (5,3 gal)

Capacidade de 
Combustível

38 L (10 gal) 

RECURSOS
Painel Painel digital de 11,4 cm (4,5 pol.)
Instrumentação Saída DC tipo acendedor de cigarros no console (10-A)
Magneto 650 W
Iluminação Luzes dianteiras com 110 W de potência 

Luzes traseiras em LED
Guincho N/D
Direção Coluna de direção ajustável
Proteção Para-choque dianteiro integral em aço, meias-portas 

premium, protetor inferior integral, para-lamas
Tipo de Engate Receptor de 2 polegadas

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada


