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Rotax® V2 -moottori
Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
Hitaan alueen erittäin pieni välitys
3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
12" alumiinivaluvanteet
26” 6-kerroksiset Carlisle† ACT HD -vyörenkaat
Ylös sijoitettu ilmanotto
Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Suurempi maavara
Hinauskapasiteetti 750 kg jarrullisella perävaunulla ja
590 kg jarruttomalla perävaunulla

• Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa
LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
• 21,4 litran vedenkestävä takatavaratila
• Digitaalinen Käynnistyksenestojärjestelmä (D.E.S.S.™)
• Digitaalinen monitoimimittaristo
• 1 361 kg:n WARN†-vinssi ja ohjausrullat
• 230 W:n ajovalot

Harjattu alumiini

MOOTTORI
Tyyppi
Polttoaineen
syöttöjärjestelmä
Vaihteisto
Voimansiirto
Ohjaustehostin

650

RENKAAT/VANTEET

Rotax 649,6 cm³ V2, nestejäähdytys
Elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva
Visco-Lok QE† -etutasauspyörästö
3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

Etuiskunvaimentimet
Takajousitus
Takaiskunvaimentimet

Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3
x 30,5 cm)

Takarenkaat

Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x
25,4 x 30,5 cm)

Vanteet

12" alumiinivalu

MITAT/KAPASITEETIT

JOUSITUS
Etujousitus

Eturenkaat

A-kaksoistukivarsi
Joustomatka 22,9 cm
Öljy
TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, suurennettu jousen esijännitys
Joustomatka 23,6 cm
Öljy

PxLxK

218,4 x 116,8 x 126 cm

Akseliväli

129,5 cm

Maavara

30,5 cm

Istuinkorkeus

87,7 cm

Kuivapaino*

329 kg

Telineen kantavuus
Säilytystilat

Takana: 21,4 l

Hinauskapasiteetti

JARRUT
Edessä

214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset
jarrusatulat

Takana

Yksi 214 mm:n tuuletettu levyjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

Edessä: 45 kg
Takana: 90 kg

Polttoainesäiliö

750 kg jarrullisella perävaunulla ja
590 kg jarruttomalla perävaunulla
20,5 l

OMINAISUUDET
Mittari

Vinssi
T3-ominaisuudet

Digitaalinen monitoimimittari:
Nopeusmittari, käyntinopeusmittari (pyörintänopeus
pylväskaaviona ja numeroina), matkamittari, osamatkaja tuntimittarit, vianmääritystoiminnot, vaihdeasento,
moottorin käyttötuntimittari, nelivedon ilmaisin, lämpötilan
ja moottorin toiminnan merkkivalot, polttoainemittari, kello
1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullat

Mittaristo
Valot

230 W: kaksi 60 W:n projektoria ja 55 W:n
kaksoisheijastimet, takavalo/jarruvalo

Istuin

Selkänojallinen istuin

Käynnistyksenestojär
jestelmä

Selkänojallinen istuin, lukittava polttoainesäiliön korkki,
vaihteiston lukitus pysäköintitilaan (P), vetokoukku ja
perävaunun pistoke, kaksi etuseisontavaloa ja suuntavilkut,
lisätakavalo/-jarruvalo ja suuntavilkut, peilit, äänimerkki

TAKUU
Tehdas

Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana
vakioliitin (15 A)

2 vuotta

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuotteita myy
Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Koska BRP
on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia,
malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat
harjoittelukurssin. Tietoja turvallisuudesta ja koulutuksesta on saatavana jälleenmyyjältä tai Yhdysvalloissa puhelimitse ATV-turvallisuusinstituutilta (ATV Safety Institute)
numerosta 1 (800) 887-2887. Kanadassa lisätietoja antaa Canada Safety Council (CSC, Kanadan turvaneuvosto), puhelinnumero 1 (613) 739-1535, alanumero 227. ATV-ajoneuvon
käyttö voi olla riskialtista. Oman turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muuta suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen
alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan aja päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Älä koskaan tee ajotemppuja. Vältä liiallista
nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan
kuljeta matkustajia millään ATV-ajoneuvolla, jota ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön.

Digitaalinen Käynnistyksenestojärjestelmä (D.E.S.S.TM)

