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vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špeci�kácie, ceny, dizajn, funkcie, modely alebo výbavu bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP 
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držať rukoväte a zapierať sa nohami. Niektoré zobrazené modely môžu obsahovať prvky voliteľnej výbavy
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Granitová šedá

VLASTNOSTI
•  Motor Rotax®
•  Bezstupňová prevodovka (CVT) s brzdením motorom

•  Dvojité zavesenie vpredu pomocou ramena typu A
•  Nezávislé torzné zadné zavesenie (TTI), zadné zavesenie

 •  Objem palivovej nádrže 5,4 gal (20,5 L)
•  Ťažná kapacita až 750 kg
•  Surrounding Spar Technology (SST), rám G2 s geometrickým riadením kontaktu
•  Multifunkčný digitálny ukazovateľ
•  Oceľové nosiče s rýchloupínacím systémom príslušenstva LinQ™ 

a kombinovanou nosnosťou 360 libier (163,3 kg)
•  Vodotesná zadná priehradka s objemom 2,9 gal (10,9 L)
•  RF digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

 

•  Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS)
•  Protiblokovací brzdový systém (ABS)

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 / L, štandardné brzdenie motorom

Systém pohonu Možnosť voľby pohonu 2WD / 4WD 
s riadením trakcie pri brzdení (BTC)

 

Posilňovač riadenia Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS)

Kategória rýchlosti Viac ako 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 Torzné nezávislé zavesenie (TTI), 
zdvih 9,9 palca (25,1 cm)

 

Zadné tlmiče Olej

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky ITP† Terracross 26 x 8 x 14 palcov 
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Zadné pneumatiky ITP† Terracross 26 x 10 x 14 palcov 
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Kolesá Hliníková liatina, 14 palcov (35,6 cm)

BRZDY

Vpredu Dve 214 mm kotúčové brzdy s hydraulickými 
dvojpiestikovými strmeňmi

 

Vzadu Jedna 214 mm kotúčová brzda s hydraulickým 
dvojpiestovým strmeňom

 

ROZMERY / NOSNOSŤ

Odhadovaná čistá hmotnosť * 900 lb (408 kg)

D x Š x V 94 x 48 x 53 palcov (238,8 x 121,9 x 135 cm)

Rázvor 59 palcov (149,9 cm)

Svetlá výška 11 palcov (27,9 cm)

Výška sedadla 34,5 palca (87,7 cm)

Nosnosť držiaka Vpredu: 100 lb (45 kg) / 
Vzadu: 200 lb (90 kg)

Objem úložného priestoru Vzadu: 5,7 gal (21,4 L)

Ťažná kapacita 750 kg brzdený príves 
335 kg nebrzdený príves

Objem nádrže 5,4 gal (20,5 L)

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 re�ektorov so zadným/ brzdovým svetlom

Navijak Káblovanie pre dostupný navijak

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

Sedadlo Systém sklopných nosičov (CRS)

Ochrana Predný nárazník do náročného prostredia, blatníky

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP


