
 Trojitá čierna

MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T

VLASTNOSTI
ODVÁŽNY •  Robustný motor a prevodovka

•  Zvýšený komfort a zmysluplné funkcie
•  Dizajn Can-Am

PRESNÝ •  Jednoduchá manipulácia a široké možnosti použitia
•  Odpruženie navrhnuté pre vysoký výkon
•  Mimoriadne odolný podvozok

SPOĽAHLIVY •  Dokonalé vyladenie
•  Zvýšená ochrana
•  Viac dobrodružstva a menej údržby

VLASTNOSTI 
PLATFORMY

• Šírka 62,1 palca (157,8 cm)
• Rázvor 120,6 palca (306,3 cm)
• Svetlá výška 12 palcov (30,5 cm)
• Zdvih odpruženia až 12 palcov (30,5 cm)
• Tlmiče SHOWA 2.0
•  Režimy SPORT / ECO™
•  RF D.E.S.S. s tlačidlom Štart / Stop
•  Blatníky

ŠPECIFICKÉ PRE 
BALÍK VÝBAVY 
MAX DPS

•  Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)
• Šírka 62 palcov (157,8 cm)
•  Sedadlá Ergoprint s farebnými akcentmi
•  
• Pneumatiky Maxxis Liberty 28x10-14
• 7,6 palca (19,3 cm) široký digitálny displej s klávesnicou
•  
•  Zadné prípojné zariadenie a ťažná guľa
•  7-kolíkové pripojenie prívesu (12 V)
•  Predné sieťové a zadné prémiové dvere
•  
•  

•  Dynamická kontrola brzdenia (ABS + HHC + HDC)

MOTOR

Typ 71 kW (95 hp), Rotax® 976 cc, V-twin chladený 
kvapalinou, katalyzátor

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

Prevodovka Systém rýchlej reakcie (QRS) CVT s vysokým prietokom 
vzduchu a elektronickou ochranou hnacieho remeňa 

Extra-L / H / N / R / P
 

Systém pohonu Voliteľný pohon 2WD / 4WD s otvoreným predným 
diferenciálom, s kontrolou brzdnej trakcie (BTC) / 

Uzamykateľný zadný diferenciál

Jazdné asistenčné systémy Elektronická kontrola zjazdu z kopca 
v režimoch SPORT / ECO™

 

Posilňovač riadenia Dynamický posilňovač riadenia (DPS)

ZAVESENIE

Predné zavesenie Dvojité rameno A s výkyvnou tyčou / 
zdvih 11,5 palca (29,2 cm)

Predné tlmiče SHOWA 2.0

Zadné zavesenie TTA s výkyvnou tyčou / zdvih 12 palcov. (30,5 cm)

Zadné tlmiče SHOWA 2.0

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 palcov 
(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)

 

Zadné pneumatiky Maxxis Liberty† 28 x 10 x 14 palcov 
(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)

 

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

BRZDY

Vpredu Dve 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými 
dvojpiestovými strmeňmi a dynamickou 

kontrolou bŕzd (ABS + HHC + HDC)

Vzadu

ROZMERY / NOSNOSŤ

Odhadovaná čistá hmotnosť * 1,697 lb (769,7 kg)

Podvozok / Klietka  Profilovaná klietka 
schválená ROPS

D x Š x V 149 x 62,1 x 81,2 palca 
(378,4 x 157,8 x 206,2 cm)

Rázvor 120,6 palcov (306,3 cm)

Svetlá výška 12 palcov (30,5 cm)

Objem prepravného boxu 300 lb (136 kg)

Ťažná kapacita 1,500 lb (682 kg)

Objem úložného priestoru Celkovo: 5,3 gal (20,2 L)
Odkladacia priehradka spolujazdca: 4,1 gal (15,6 L)

Odkladací priestor vodiča: 0,4 gal (1,5 L)
Stredová konzola a držiaky nápojov: 0,8 gal (3,1 L)

 
 

 

Objem nádrže 10 gal (38 L) 

VÝBAVA

Ukazovateľ 7,6 palcový (19,3 cm) široký digitálny displej s klávesnicou: 
Rýchlomer, otáčkomer, tachometer, počítadlo prejdených 

kilometrov a hodín, ukazovateľ paliva, polohy prevodového 
stupňa, režim SPORT / ECO™, ukazovateľ bezpečnostných 
pásov a 4 x 4, ukazovateľ uzávierky predného a zadného 

diferenciálu, diagnostika, hodiny, napätie batérie, teplota motora

 

Prístrojové vybavenie Zásuvka jednosmerného prúdu zapaľovačového 
typu v konzole (20-A)

Systém ochrany proti krádeži RF digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™) 
s tlačidlom Štart/Stop

Magneto 650-W

Osvetlenie

Navijak N/A

Volant Nastaviteľný sklon riadenia

Ochrana Integrovaný predný oceľový nárazník 
Predné sieťové a zadné prémiové dvere 

Plnohodnotná klzná plocha 
Zásterky 
Blatníky

 
 

 

Typ prípojného zariadenia 2-palcový prijímač závesného zariadenia so zadným 
závesným zariadením a ťažnou guľou

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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Uzamykateľný zadný diferenciál

• Dynamická trakčná kontrola (BTC + DTC) – TCS je možné vypnúť

Zadné LED svetlá s halo efektom pri svietení
Klaksón, smerové svetlá a pozičné svetlá, bočné spätné zrkadlá, držiak 
evidenčného čísla, hák na prednom kovovom nárazníku, detektor 
sedadla vodiča, snímač hlavného brzdového valca a nový výfuk

Zásterky

Dve 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými 
dvojpiestovými strmeňmi a dynamickou 

kontrolou bŕzd (ABS + HHC + HDC)

Dva 55 W reflektory a zadné LED svetlá s halo efektom

1000R


