
MITAT/KAPASITEETIT
P x L x K 305 x 157,5 x 193 cm

Akseliväli 211,5 cm

Maavara 28 cm

Arvioitu kuivapaino 710 kg

Turvakehikko ROPS-hyväksytty profiloitu turvakehikko. 
ISO 3471- ja OSHA-sertifiointi. 

Tavarasäiliön mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm

Tavarasäiliön 
kapasiteetti

390 kg

Takaluukun 
kuormitusraja

113,4 kg

Säilytystilat Yhteensä: 62,3 l
Kojelaudan alla: 22,8 l

Vedenkestävä ja irrotettava laatikko matkustajan 
istuimen alla: 21 l

Kojelauta: 15 l
Käsinojat ja kuppitelineet: 3,5 l

Hinauskapasiteetti 907,2 kg

Kuormauskapasiteetti 616 kg

Polttoainesäiliö 40 l

Henkilömäärä 3

KOHOKOHDAT 
• Raskaaseen käyttöön tarkoitettu Rotax® V2 -moottori
• PRO-TORQ-vaihteisto 
• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) 
•  Lukittava takatasauspyörästö ja automaattisesti lukittuva 

Visco-Lok‡ QE -etutasauspyörästö 
• TTA-HD-takajousitus
•  14" mustat alumiinivaluvanteet ja 27" Maxxis Coronado† 

-renkaat
•  62,3 litraa säilytystilaa, sisältää muun muassa 

22,8 litraa säilytystilaa kojelaudan alla ja 21 litran 
vedenpitävän säilytyslokeron matkustajan istuimen alla

• 60/40 VERSA-PRO -istuin, vahvistettu istuinverhoilu ja 
säädettävä kuljettajan istuin 

•  Monitoimitavarasäiliö ja tukeva takaluukku
•  2 014 kg:n vinssi 
•  Täysimittainen pohjapanssari
•  Analoginen/digitaalinen monitoimimittaristo
•  Ensimmäinen huolto vuoden kuluttua, helppo pääsy 

huollettaviin osiin
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Pure Magnesium Metallic

MOOTTORI HD10
Tyyppi 72 hv, Rotax 976 cm³ V2, nestejäähdytys

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

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

Vaihteisto PRO-TORQ-vaihteisto, jossa on QRS-järjestelmä (Quick Response System), tuuletus 
suurella ilmavirtauksella ja elektroninen vetohihnan suojaus

P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys

Voimansiirto Neljän tilan luistonestojärjestelmä: 2x4 avoin takatas.pyörästö, 2x4 lukittu takatas.
pyörästö, 

4x4 avoin takatas.pyörästö, 4x4 lukittu takatas.pyörästö, automaattisesti lukittuva 
Visco-Lok QE -etutas.pyörästö

Avustinjärjestelmät Elektroninen alamäkihidastin 

Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarsi / joustomatka 25,4 cm

Etuiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

Takajousitus TTA-HD, jossa ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm

Takaiskunvaimentimet Kaksiputkiset kaasuiskunvaimentimet

JARRUT
Edessä 220 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana 220 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat

RENKAAT/VANTEET
Eturenkaat Maxxis Coronado 27" x 9" x 14" (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Takarenkaat Maxxis Coronado 27" x 11" x 14" (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)

Vanteet 14" mustat alumiinivaluvanteet

OMINAISUUDET
Mittari Analoginen/digitaalinen monitoimimittari:  

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

merkkivalo, vianmääritystoiminnot, kello, automaattisammutus

Valot Neljä 35 watin heijastinta tuottavat 140 watin valotehon ja antavat hyvän 
näkyvyyden, lisäksi LED-takavalot, joissa halotehoste

Vinssi 2 041 kg:n vinssi ja ohjausrullat

Istuin 60/40 VERSA-PRO -istuin käännettävällä matkustajien istuimella, säädettävä 
kuljettajan istuin, alapuoliset koukut, vahvistettu istuinverhoilu, korkeampi istuin 

helpottaa ohjaamoon nousemista/poistumista

Akku 12 V (30 Ah) Suojaus Integroitu teräksinen etupuskuri, täysimittainen pohjapanssari

Magneetto 650 W Koukkutyyppi 5 cm:n vetokoukku, 7-napainen perävaunuliitäntä (12 V)

Mittaristo DC-pistokkeina kaksi savukkeensytytintä, joista toinen konsolissa 
(20 A) ja toinen säilytystilassa kojelaudan alla (20 A)

Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän kallistus

T1-ominaisuudet Sivupeilit, äänimerkki, vilkut ja seisontavalot, rekisterikilven kiinnike 

©2017 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. ‡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. 

TAKUU
Tehdas 2 vuotta


