
 Púštna hnedá

OUTLANDER X MR 650 NRMM

VLASTNOSTI
• Motor Rotax® V-Twin

• Predné zavesenie s oblúkovými dvojitými trojuholníkovými ramenami a prednou výkyvnou tyčou;
• 28 palcové (71,1 cm) pneumatiky ITP Mega Mayhem†
• 12-palcové (30,5 cm) kolesá z liateho hliníka
• 3,500-lb (1,588 kg) navijak
• Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS)
• Relokovaný chladič
• Predný nárazník do náročných pracovných podmienok
• Opierky na nohy pre jazdu po blate
• Surrounding Spar Technology (SST), rám G2 s geometrickým riadením kontaktu
• Nezávislé  torzné  zadné  zavesenie  (TTI),  zadné  zavesenie
• 650-W magneto
• Farebnosť balíka výbavy X, grafika a poťah sedadiel
• Blatníky 

MOTOR

Typ 44 kW (59 k), V-twin Rotax® 649,6 ccm so zvýšeným nasávaním
 vzduchu, chladený kvapalinou s relokovaným chladičom

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 / uzávierka
4WD s predným diferenciálom Visco-4Lok

 

Posilňovač riadenia Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS)

ZAVESENIE

Predné zavesenie Oblúkové dvojité trojuholníkové rameno s prednou výkyvnou tyčou

Predné tlmiče Olej

Zadné zavesenie Torzné nezávislé zavesenie (TTI)

Zadné tlmiče Olej

Predné pneumatiky ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 palcové
(71,1 x 20,3 x 30,5 cm)

 

Zadné pneumatiky ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 palcové
(71,1 x 25,4 x 30,5 cm)

Kolesá 12-palcové, hliníková liatina

BRZDY

Vpredu Dve 214 mm kotúčové brzdy
s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

 

Vzadu Jedna 214 mm kotúčová brzda
s hydraulickým dvojpiestovým strmeňom

 

Odhadovaná čistá hmotnosť * 874 lb (396 kg)

D x Š x V 88 x 48,5 x 50,5 palca
(224 x 123 x 128 cm)

 

Rázvor 51 palcov (129,5 cm)

Svetlá výška 11,75 palca (29,9 cm)

Výška sedadla 35,25 palca (89,5 cm)

Nosnosť držiaka Vzadu: 200 lb (90 kg)

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

Ťažná  kapacita 1 650 lb (750 kg)

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 reflektorov so zadným / brzdovým svetlom

Navijak 3 500 lb (1 588 kg) navijak

Sedadlo Štandardné

Ochrana Odolný predný nárazník
Opierky na nohy pre jazdu na blate

Blatníky

 
 

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Všetky práva vyhradené. ™, ® a logo BRP sú ochranné známky spoločnosti Bombardier Recreational Products Inc. alebo jej dcérskych spoločností.
V USA produkty distribuuje spoločnosť BRP US Inc. *Uvádzaná je hmotnosť základného modelu bez náplní. *Visco-Lok je ochranná známka spoločnosti GKN Viscodrive GmbH. Všetky ostatné ochranné
známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Informácie o iných jurisdikciách získate od miestneho predajcu. Vzhľadom na náš trvalý záväzok voči kvalite a inováciám produktov si spoločnosť BRP
vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špecifikácie, ceny, dizajn, funkcie, modely alebo výbavu bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP dôrazne
odporúča vodičom štvorkoliek absolvovať školenie. Informácie o bezpečnosti a školení získate u svojho predajcu. Prevádzka štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vašu bezpečnosť: obsluha a spolujazdec
musia používať prilbu, ochranu očí a iný ochranný odev. Nikdy nejazdite pod vlyvom alkoholu, liekov alebo návykových látok. Nikdy sa nepokúšajte o kaskadérske kúsky. Vyhnite sa nadmernej rýchlosti
a buďte obzvlášť opatrný v náročnom teréne. Štvorkolky s objemom motora nad 90 ccm odporúčame používať len osobám starším ako 16 rokov. Nikdy neprevážajte cestujúcich na žiadnej štvorkolke,
ktorá nie je špeciálne určená na takéto použitie. Spolujazdec musí mať najmenej 12 rokov a musí byť schopný pri sedení na sedadle a opretí o chrbtovú opierku držať rukoväte a zapierať sa nohami.
Niektoré zobrazené modely môžu obsahovať prvky voliteľnej výbavy. 
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• Predný diferenciál Visco-4Lok

PNEUMATIKY / KOLESÁ

ROZMERY / NOSNOSŤ


