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VLASTNOSTI
• Motor Rotax® V-Twin

• Bezstupňová prevodovka (CVT) s mimoriadne nízkym L-prevodom

• 3,500-lb (1,588 kg) navijak
• Obmedzovač rýchlosti
• Nosnosť 700 lb (318 kg) Dvojúrovňový nákladný box s modulárnym príslušenstvom

• 26-palcové (66 cm) šesťvrstvové pneumatiky Carlisle ACT HD

• Predný nárazník do náročných pracovných podmienok
• Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS™)

• Vyhrievané rukoväte a regulátor plynu
• Dvojité torzné nezávislé zavesenie zadných ramien (TTI2)
• Rýchloupínacia výkyvná tyč
• Hliníkové 12 palcové (30,5 cm) kolesá
• Relokované vstupy vzduchu 
• Vysokopevnostné multifunkčné nosiče s rýchloupínacím systémom na príslušenstvo LinQ™
• RF digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

• Predné zavesenie s oblúkovými dvojitými trojuholníkovými ramenami a prednou výkyvnou tyčou

MOTOR

Typ 60 kW (80 k), V-twin Rotax® 976 ccm, 
chladený kvapalinou

Systém dodávania paliva Inteligentná regulácia plynu (iTC™) 
s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)

Prevodovka CVT, P / R / N / H / Extra nízke L, štandardné 
brzdenie motorom

Systém pohonu Voliteľný pohon 4WD / 6WD s Visco-Lok† 
automatická uzávierka predného diferenciálu QE

Posilňovač riadenia Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS)

Kategória rýchlosti Do 60 km/h

ZAVESENIE

Predné zavesenie Oblúkové dvojité trojuholníkové rameno 
s prednou výkyvnou tyčou so zdvihom 9,2 palca (23,3 cm)

Predné tlmiče Olej

Zadné zavesenie Dvojité torzné nezávislé zavesenie (TTI2) 
s rýchloupínacím výkyvným ramenom 

so zdvihom 9,9 palca (25,1 cm)

Zadné tlmiče Olej

Predné pneumatiky Carlisle! ACT HD 26 x 8 x 12 palcov 
(66 x 20,3 x 30,5 cm)

Zadné pneumatiky Carlisle! ACT HD 26 x 10 x 12 palcov 
(66 x 25,4 x 30,5 cm)

Kolesá Hliníková liatina, 12 palcov (30,5 cm)

BRZDY

Vpredu Dve 214 mm kotúčové brzdy s 
hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

Vzadu Dve 214 mm kotúčové brzdy s 
hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

Odhadovaná čistá hmotnosť *

D x Š x V 297 x 122 x 126 cm

Rázvor 208 cm

Svetlá výška 27,9 cm

Výška sedadla 87,7 cm

Nosnosť držiaka Vpredu: 45 kg / 
vzadu: 318 kg

Objem úložného priestoru Dvojúrovňová batožinová schránka s bočnicami 
a zadnými dverami Vzadu: 18,5 gal (70 L)

Ťažná kapacita 907 kg brzdený príves 
674 kg nebrzdený príves

Objem nádrže

VÝBAVA

Ukazovateľ Digitálny displej s uhlopriečkou 4,5 palca: 
Rýchlomer, otáčkomer, tachometer, počítadlo 
kilometrov a hodín, ukazovateľ prevodového 

stupňa, ukazovateľ 4 x 4, teplota, indikátory motora, 
elektronický palivomer a hodiny

Prístrojové vybavenie Elektrická zásuvka zapaľovačového typu na konzole, 
štandardný konektor vzadu (15 A)

Systém ochrany proti krádeži RF digitálne kódovaný bezpečnostný 
systém (D.E.S.S.™)

Osvetlenie 230 W z dvoch 60 W projektorov a dvoch 
55 W reflektorov so zadným / brzdovým svetlom

Navijak 3 500-lb (1 588 kg) navijak

Funkcie kategórie T Ťažné zariadenie so zástrčkou pre príves, 
smerové svetlá, pozičné svetlá, zrkadlá, klaksón

Sedadlo Zosilnený poťah sedadiel

Ochrana Predný nárazník pre náročnú prevádzku, stredová 
klzná plocha, vyhrievané rukoväte

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

PNEUMATIKY / KOLESÁ

ROZMERY / NOSNOSŤ

576 kg

20,5 L


