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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, 
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Niektoré zobrazené modely môžu obsahovať prvky voliteľnej výbavy.

* 200 k podľa americkej certi�kácie EPA MY22 alebo 195 koní podľa európskej certi�kácie

MAVERICK X rc TURBO RR NRMM

VLASTNOSTI
VYZÝVAVÝ •  Tradičná DNA značky Can-Am s dizajnom novej generácie

•  Nízka poloha sedenia
•  Kokpit Ergo-Lok so sedadlami nastaviteľnými v štyroch smeroch

VÝKONNÝ •  Špičkový motor Rotax® ACE s výkonom 200 k 
a turbodúchadlom a medzichladením

•  
•  Prevodovka QRS-X

PRESNÝ •  Odpruženie TTX s najlepším zdvihom vo svojej triede
•  
•  Najostrejšie jazdné vlastnosti

VLASTNOSTI
PLATFORMY

•  Šírka 72 palcov (184,7 cm)
•  Rázvor 102 palcov (259,1 cm)
•  Svetlá výška 16 palcov (40,6 cm)
•  Dynamický posilňovač riadenia (DPS™) s vysokým krútiacim momentom
• Zdvih odpruženia až 24 palcov (61 cm)
•  Zadný ťažný hák

ŠPECIFICKÉ PRE 
BALÍK VÝBAVY 
X rc TURBO RR

•  Systém monitorovania remeňa
•  Magneto, 850 W
•  Motor Turbo RR s výkonom 200 k
•  
•  Tlmiče FOX† 3.0 PODIUM RC2† s bypasom
•  15 palcové (38,1 cm) hliníkové kolesá typu beadlock
•  32 palcové (81,3 cm) pneumatiky Maxxis Liberty†
•  Predný nárazník, polovičné dvere, hliníková strecha, ochranná lišta
•  Predný ťažný hák
•  
•  HMWPE predné a zadné rameno zavesenia
•  Skalné klzáky UHMWPE
•  Navijak s nosnosťou 2041 kg (4500 libier) a syntetickým lanom
•  Štvorbodové bezpečnostné pásy s ramennými chráničmi
•  Gra�ka/sedadlá balíka výbavy X
•  7,6 palcový (19,3 cm) digitálny displej s klávesnicou
•  Klaksón, bzučiak, odparovací systém
•  LED podpis Can-Am
•  Lakovaná farba

 Kriedová šedá a lávová červená

MOTOR

Typ 149 kW (200 k), 900 ccm, turbodúchadlom preplňovaný 
trojvalcový motor Rotax® ACE (Advanced Combustion E�ciency), 

chladený kvapalinou s integrovaným medzichladičom 
a vysokoúčinným vzduchovým �ltrom

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

Prevodovka Primárny PDrive a Systém rýchlej reakcie X (QRS-X) 
CVT s vysokým prietokom vzduchu, L / H / N / R / P

Systém pohonu Uzamykateľný predný diferenciál s exkluzívnou technológiou 
Smart-Lok*. Trakčný systém so skutočnými 4 režimami: 2WD / 4WD 
s uzamykateľným predným diferenciálom / 4WD ROCK / 4WD TRAIL 

*Smart-Lok bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou 
TEAM Industries, lídrom na trhu v oblasti hnacích ústrojenstiev.

 

Posilňovač riadenia Trojrežimový dynamický posilňovač riadenia (DPS™) 
s vysokým krútiacim momentom

ZAVESENIE

Predné zavesenie Oblúkové dvojité trojuholníkové rameno s výkyvnou tyčou / 
22 palcový (55,9 cm) zdvih / ramená inšpirované vozidlom Trophy

Predné tlmiče FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback s bypassom, 
dvojrýchlostným nastavením kompresie a odskoku

 

Zadné zavesenie Štvorramenné torzné rameno s nezávislým zavesením X (TTX) s výkyvnou 
tyčou a oblúkovými spodnými ramenami / zdvih 24 palcové (61 cm)

Zadné tlmiče Vzdialená nádrž FOX† 3.0 PODIUM RC2† s bypasom, 
dvojrýchlostným nastavením kompresie a odskoku

 

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15 palcov (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)

Zadné pneumatiky Maxxis Liberty† 32 x 10 x 15 palcov (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)

Kolesá 15 palcové (38,1 cm) beadlock z hliníkovej zliatiny

BRZDY

Vpredu Dve 262 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

Vzadu Dve 248 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

ROZMERY / NOSNOSŤ

Odhadovaná čistá hmostnosť * 1,843 lb (836 kg)

Podvozok / Klietka Dvojfázová oceľ 980

D x Š x V 134,5 x 72,8 x 68,5 palca (341,6 x 184,9 x 174 cm)

Rázvor 102 palcov (259,1 cm)

Svetlá výška 16 palcov (40,6 cm)

Nosnosť držiaka 200 lb (91 kg) s rýchloupínacím systémom LinQ™

Objem úložného priestoru Celkovo: 2,5 gal (9,4 L)
Odkladacia schránka: 1,6 gal (6,2 L)

Stredová konzola: 0,8 gal (2,8 L)
Držiaky nápojov: 0,1 gal (0,4 L)

Objem nádrže 10,5 gal (40 L)

VÝBAVA

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

kilometrov a hodín, palivo, prevodový stupeň, režimy SPORT / 
ECO™, indikátor bezpečnostných pásov a 4 x 4, indikátory 
uzávierky predného a zadného diferenciálu, diagnostika, 

hodiny, napätie batérie, teplota motora, režim DPS™

Prístrojové vybavenie Elektrická zásuvka zapaľovačového typu v stredovej konzole

Magneto 850 W

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

Osvetlenie LED predné a zadné svetlá s jedinečným 
LED podpisom Can-Am

 

Navijak Navijak s nosnosťou 4500 lb (2041 kg) so syntetickým lanom

Ochrana Predný nárazník 
Polovičné dvere 

Hliníková strecha 
Zábrana proti vniknutiu do vozidla 

4-bodové bezpečnostné pásy s ramennými chráničmi
UHMWPE skalné klzáky 

HMWPE lyžiny
Do náročného prostredia s diferenciálom / Pod nárazníkom / 

Predné a zadné rameno závesu 
Zadný ťažný hák

 
 

 
 

 
 

 
 

ZÁRUKA

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

2022

Pokročilá dynamika prúdenia vzduchu

Mimoriadne efektívny a ľahký podvozok

Predný diferenciál Smart-Lok™*

HMWPE diferenciál a klzné plochy pod nárazníkom


