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KENMERKEN
• Rotax® V-twin motor
• Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™) met drie modi
• Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
• Snelheidsbegrenzer
• 1.588 kg lier
• 26 inch (66 cm) Carlisle ACT HD 6-ply banden
• 12 inch (30,5 cm) aluminium velgen
• Voorophanging met gebogen dubbele A-arm en stabilisatorstang vooraan
• Torsional Trailing arm Independent (TTI) achterophanging
• Tot 750 kg trekvermogen
• Zware voorbumper
• Surrounding Spar Technology (SST) G2-frame met Geometric Contact Control
• RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
• 650 W dynamo
• Multifunctionele digitale meter
• 21,4 L waterbestendig opbergvak achter
Boreal Green

MOTOR
Type
Brandstoftoevoersysteem
Transmissie

Aandrijflijn

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
80 pk, Rotax 976 cc
V-twin, vloeistofgekoeld
Intelligent Throttle Control (iTC™) met
elektronische brandstofinspuiting (EFI)
CVT, extra laag / hoog / neutraal / achteruit /
parkeren,
standaard motorremfunctie
Selecteerbaar 2WD/4WD / Lock 4WD met
Visco-4Lok voordifferentieel

Stuurbekrachtiging

Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

Snelheidscategorie

Tot 60 km/u

Geschat drooggewicht *
LxBxH

238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 inch)

Wielbasis

149,9 cm (59 inch)

Bodemvrijheid
Zithoogte
Draagvermogen rek

Voorwielophanging

Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang
Veerweg van 23,3 cm (9,2 inch)

Voorschokdempers

Olie

Achterwielophanging

Torsional Trailing arm Independent (TTI)
Veerweg van 25,1 cm (9,9 inch)"

Achterschokdempers

Olie

Achterkant: 21,4 l (5,7 gallon)
750 kg trailer met remmen en
335 kg trailer zonder remmen

Meter

Verlichting

230 W met twee 60 W projectoren en dubbele 55
W reflectoren met achterlicht / remlicht

Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm
(26 x 10 x 12 inch)
66 x 25,4 66 x 25,4 x 30,5 cm
(26 x 10 x 12 inch)

Lier

12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

Zadel

Opties T-categorie

Bescherming
REMMEN

Achter

214 mm schijfrem met hydraulische
dubbelzuiger remklauw

Aanstekeraansluiting gelijkstroom in console,
standaardaansluiting achteraan (15 A)
RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

Achterbanden

Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische
dubbelzuiger remklauwen

Digitaal display van 11,4 cm (4,5 inch):
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller,
trip- en urenmeter, versnellingspositie, 4x4indicator, temperatuur, motorlichten, elektronische
brandstofmeter en klok

Anti-diefstalsysteem

Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm
(26 x 8 x 12 inch)
66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 inch)

Voor

20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Voorbanden

Velgen

Voorkant: 45 kg (100 lb) /
Achterkant: 90 kg (200 lb)

Trekvermogen

Instrumentarium
BANDEN / VELGEN

30,5 cm (12 inch)
87,7 cm (34,5 inch)

Opbergcapaciteit

Brandstof

WIELOPHANGINGEN

408 kg
(900 lb)

Lier voor 1.588 kg (3.500 lb)
Trekhaak met traileraansluiting,
richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon
Versterkte zadelbekleding
Robuuste voorbumper
Verwarmde handgrepen
Spatborden

GARANTIE
Fabrieksgarantie

2 jaar beperkte garantie van BRP

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of haar dochterondernemingen.
De producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Drooggewicht van basismodel weergegeven. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere handelsmerken
zijn het bezit van hun respectievelijke eigenaars. Raadpleeg je lokale dealer voor andere rechtsgebieden. Vanwege onze doorlopende toewijding aan productkwaliteit en innovatie, behoudt BRP
zich het recht voor om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Rijd verantwoordelijk. BRP raadt alle
ATV-bestuurders aan een trainingscursus te volgen. Raadpleeg je dealer voor veiligheids- en trainingsinformatie. Het besturen van ATV's kan gevaarlijk zijn. Voor jouw veiligheid: de gebruiker en de
passagier dienen een helm, oogbescherming en andere beschermende kleding te dragen. Denk eraan dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. Doe niet aan stuntrijden. Rijd niet
te hard en wees extra voorzichtig op moeilijk terrein. Het gebruik van ATV's met een motorinhoud van meer dan 90 cc wordt uitsluitend aanbevolen voor personen van 16 jaar of ouder. Vervoer nooit
passagiers op ATV’s die daar niet specifiek voor ontworpen zijn. Passagiers moeten ten minste 12 jaar oud zijn en in staat om de handgrepen vast te houden en de voeten neer te zetten terwijl ze tegen
de rugleuning aan zitten. Sommige weergegeven modellen bevatten mogelijk optionele uitrusting.

