
RENKAAT/VANTEET
Eturenkaat Maxxis Bighorn 2.0  

30" x 10" x 14" 
(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)

Takarenkaat Maxxis Bighorn 2.0  
30" x 10" x 14" 

(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)

Vanteet 14" beadlock-alumiinivanteet

MITAT/KAPASITEETIT
P x L x K 335,3 x 182,9 x 170,2 cm

Akseliväli 259,1 cm

Maavara 38,1 cm

Arvioitu kuivapaino 720,9 kg

Turvakehikko/runko Kaksifaasiterästä (DP 980), kokonaan hitsattu

Telineen kantavuus 91 kg, LinQ™-pikakiinnitys 

Säilytystilat Yhteensä: 9,4 l
Hansikaslokero: 6,2 l

Keskikonsoli: 2,8 l
Mukinpidikkeet: 0,4 l

Polttoainesäiliö 40 l

MOOTTORI TURBO R
Tyyppi 172 hv, turboahdettu kolmisylinterinen Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 

900 cm³ -moottori, nestejäähdytys, integroitu välijäähdytin ja suorituskykyinen 
Donaldson†-ilmansuodatin

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC ™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)

Vaihteisto CVT-vaihteisto X (QRS-X) -järjestelmällä, suuri ilmavirtaus, L/H/N/R/P

Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja  
automaattisesti lukittuva Visco-Lok‡ X -etutasauspyörästö

Ohjaustehostin 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus Trophy truck -tyylinen A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla

Joustomatka 55,9 cm 

Etuiskunvaimentimet FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback, joissa bypass-teknologia ja  
kaksinopeuksinen puristus- ja paluuvaimennuksen säätö

Takajousitus Neljän tukivarren TTX-jousitus kallistuksenvakaajalla 
Joustomatka 61 cm 

Takaiskunvaimentimet FOX 3.0 PODIUM RC2, joissa lisäsäiliöt, bypass-teknologia ja  
kaksinopeuksinen puristus- ja paluuvaimennuksen säätö

JARRUT
Edessä 262 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana 248 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
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OMINAISUUDET
Mittari Analoginen/digitaalinen monitoimimittari:  

Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari,  
osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, 

sport-/ECO™-tila, turvavyön ja nelivedon ilmaisin, 
vianmääritystoiminnot, kello, automaattisammutus

Suojaus Integroitu etupuskuri, jämerä täysimittainen HMW-
pohjapanssari, 1/4-ovet, kokokatto ja 4-pistevyöt

Mittaristo Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin

Valot LED-ajovaloissa ja -takavaloissa ainutlaatuinen  
Can-Am-LED-tunnus 

Vinssi – Käynnistyksenestojärjestelmä Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä (RF D.E.S.S. ™), 
käynnistys-/pysäytyspainike 

TAKUU
Tehdas 2 vuotta

KOHOKOHDAT 

ASENNETTA TEHOA TARKKUUTTA 
• Can-Amin tuttu perimä ja uuden 

sukupolven muotoilu 
• Matala istuma-asento
• Ergo-Lok-ohjaamo ja neljään 

suuntaan säädettävät istuimet 

• Alan johtava 172 hv:n 
turboahdettu ja välijäähdytetty 
Rotax® ACE -moottori

• Edistyksellinen virtausdynamiikka 
• QRS-X-vaihteisto 

• TTX-jousitus, jossa markkinoiden 
pisin joustomatka

• Erittäin tehokas ja kevyt rakenne
• Täsmälliset ajo-ominaisuudet 

X rs -PAKETIN OMINAISUUDET 
• Leveys 182,9 cm 
• 14" beadlock-alumiinivanteet ja 30" Maxxis Bighorn† 2.0 -renkaat
• Joustomatka jopa 61 cm 
• Täysin säädettävät lisäsäiliölliset FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet, joissa bypass-teknologia
• Kokokatto, jämerä HMW-pohjapanssari ja 4-pistevyöt
• Maalattu väri

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. BRP varaa oikeuden sitoumuksetta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallikuvat voivat 
sisältää lisävarusteita. Lue SSV-ajoneuvon käyttäjän käsikirja ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Käytä oman turvallisuutesi tähden kypärää, suojalaseja ja muuta 
suojavarustusta. Pidä turvavyö aina kiinnitettynä. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. SSV-ajoneuvo on tarkoitettu vain 
maastokäyttöön. Älä koskaan aja päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Käyttäjän on oltava vähintään 16-vuotias. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä 
pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. Älä koskaan tee ajotemppuja ja vältä liiallista nopeutta. 

 Gold, Can-Am Red & Hyper Silver


