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MOTOR
Motortype 52 hk Rotax® ACE (Advanced Combustion 

Efficiency) 650 ccm énsylindret, væskekjølt, 
med katalysator

Drivstoffsystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med 
elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Gir PDrive primær CVT med motorbrems og 
elektronisk drivrembeskyttelse 
L / H / N / R / P

Drivverk Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok† 
selvlåsende framhjulsdifferensial

Førerassistanse Electronic Hill Descent Control 
SPORT/ECO™-modus

Servostyring N/A
Fartsgrense Opptil 60 km/t

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm med stabilisatorstag / 25,4 cm 

fjæringslengde
Frontdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere
Fjæring bak TTA med stabilisatorstag / 26,7 cm fjæringsvei
Bakdempere Dobbeltrørs gassladede støtdempere

DEKK/FELGER
Fordekk og bakdekk Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12”  

(66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Felger 12" stålfelger 

BREMSER
Forhjuls- og bakhjulsbremser Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler

DIMENSJONER/KAPASITETER
Anslått tørrvekt 569 kg
Chassis/bur Profilert bur 

ROPS-godkjent
L x B x H 300 x 159 x 175 cm
Hjulavstand 230,1 cm
Bakkeklaring 25,4 cm
Lastebokskapasitet 136 kg
Slepekapasitet 680 kg
Oppbevaringskapasitet Totalt: 5,3 gal (20,2 L)
Drivstoff 38 liter 

EGENSKAPER
Instrument 7,6” (19,3 cm) bredt digitalt display med 

tastatur
Strømuttak DC-uttak (10 A)
Tenning RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) 

med start/stopp-knapp 
Dynamo 650 W
Lys Frontlykteffekt 110 W

LED-baklys med glødende glorieeffekt
Vinsj N/A
Ratt Justerbar tiltstyring
Beskyttelse Integrert støtfanger av stål foran 

Full beskyttelsesplate 
Gjørmebeskytter og skvettlapp

Hengerfestetype 2” hengerfeste med bakfeste og hengerkule
T-Cat-funksjoner Horn, blinklys og posisjonslys, sidespeil, 

nummerskiltstøtte, krok på metallstøtfanger 
foran, førersetedetektor, sensor for lite 
bremsevæske, 7-pinners hengertilkobling (12V)

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

 Catalyst Gray
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