
2022 модельний рік 
 

SUMMIT X   

ІЗ  ПАКЕТОМ EXPERT 
 
Ідеальний снігохід для глибокого снігу  
з характеристиками, удосконаленими  
для технічної їзди по складному рельєфу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЩО НОВОГО 
• У стандартну комплектацію входять два комплекта точок кріплення 

LinQ. 

 
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

• Два варіанти кольорового оформлення 
ULTIMATE з декоративними наклейками: 
чудовий зовнішній вигляд і максимальний 
захист 

• Двигуни Rotax® 850 E-TEC® або 850 E-TEC 
Turbo на вибір 

• Комплект амортизаторів преміум-класу з 
настройками для більш жорсткої їзди 

• Короткий тунель з легким бризковиком 

• Передня підвіска RAS ™ 3 з полегшеними 
шпинделями лиж і оновленими демпферами 
лиж 

• Задня підвіска tMotion™ зі скребками та 
регульованим обмежувачем ходу підвіски 

• Стартер E-TEC® SHOT™ входить у 
стандартну комплектацію 

• Повнорозмірні екструдовані підніжки з 
великими отворами 

• Суцільний полегшений капот у всіх моделей 

• Гнучкий захист рук 

• Укорочена проставка керма (120 мм) 

• Калібрування висоти над рівнем моря 

• Цифровий дисплей 4,5 дюйма 

• Зменшений діаметр керма в області рукояток 

• Надкомпактне і легке сидіння для руху по 
глибокому снігу 

• Лижі DS 3 

• Система моніторингу стану повідного паса

 
 
ДВИГУН ROTAX® 850 E-TEC® TURBO 850 E-TEC® КОЛІР 
Характеристики двигуна З рідинним охолодженням, 

двотактний, з 
турбонаддувом, eRAVEТМ 

З рідинним охолодженням, 
двотактний, eRAVEТМ ULTIMATE Liquid Titanium (сірий) / Carbon Black (чорний)  

ULTIMATE Triple Black (чорний)   

Потужність, к.с. 165 до 2,44 км 165 
ПІДВІСКА 

Кількість циліндрів - робочий об’єм 2 -  849 см3 2 -  849 см3 Передня підвіска RASTM 

Діаметр циліндра – хід поршня 82 мм – 80,4 мм 82 мм – 80,4 мм Передні амортизатори HPG Plus із полегшеними пружинами 

Подача палива Пряме впорскування E-TEC® з 
додатковим попереднім 

впорскуванням 

Пряме впорскування E-TEC®  
з додатковим попереднім 

впорскуванням 

Хід передньої підвіски 215 мм 

Задня підвіска tMotion з регульованим обмежувачем 
ходу підвіски 

Тип палива – октанове число Неетилований бензин - 95 Неетилований бензин - 95 Центральний амортизатор HPTM Plus із полегшеною пружиною 

Місткість паливного бака 36 л 36 л Задній амортизатор KYB PRO 36 Еasy-Adjust 

Місткість масляного бака 3,4 л 3,4 л Хід задньої підвіски 239 мм (для гусениці 391 см і 419 см) 

     

ТРАНСМІСІЯ ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ 
Муфта повідного валу 
 
Муфта веденого валу 

pDriveTM з можливістю 
швидкого спрацьовування 

QRS Vent Plus 

pDriveTM з можливістю 
швидкого спрацьовування 

QRS Vent Plus 

Платформа REV® Gen4 (4 покоління) 

Корпус Вузький 

Крок колеса повідного валу 89 мм 89 мм Лижі PilotTM DS 3 

   Сидіння Компактне й легке для руху по 
глибокому снігу РОЗМІРИ 

Загальна довжина 3188 мм 
3299 мм 

Кермо Алюмінієве, U-подібне із загнутими 
рукоятками / Поручень низького 

розташування / Гнучкий захист рук 
 

Загальна ширина від 1080 до 1110 мм 

Загальна висота 1306 мм Висота проставки керма 120 мм 

Ширина колії лиж 910 або 950 мм Стартер SHOT 

Гусениця  PowderMax† Light Реверс RERTM 

(довжина х ширина х висота 
грунтозачепа) 

3912 х 406 х 76 мм 
4191 х 406 х 76 мм 

Радіатор  

Гальмівна система Гальма гоночного типу Brembo з 
гальмівною магістраллю в обплетенні 

з нержавіючої сталі 
  

  Рукоятки і важіль газу з 
підігрівом 

Стандартні 

  Приладова панель Цифровий дисплей 4,5 дюйма 

  Вітрове скло Додаткове обладнання 

  Ковзанець – карбідна 
вставка 

Квадратного перерізу (3/8) - 102 мм 

  Бампери (передній/задній) Стандартний / стандартний 

www.brp-world.com 

  

Показана модель SUMMIT® X® із пакетом EXPERT 154’’ 850 E-TEC® TURBO 

http://www.brp-world.com/

