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MOTOR
Type 112 cc 4-takts enkeltsylindret, luftavkjølt

Drivstoffsystem Elektronisk bensininnsprøyting (EFI) med 
innebygd gassbegrenser

Girkasse CVT, F / N / R

Drivverk Kjededrift / 2WD 
Elektrisk startsystem

Servostyring I/R

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Enkel A-arm 

12,7 cm (5”) fjæringsvei

Frontdempere Olje

Fjæring bak Svingarm 
15,2 cm (6”) fjæringsvei

Bakdempere Olje

DEKK/FELGER

Fordekk 19 x 7 x 8” (48,3 x 17,8 x 20,3 cm) 

Bakdekk 18 x 9,5 x 8” (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)

Felger 8” (20,3 cm) stål

BREMSER

Foran Dobbel trommelbrems

Bak Enkel trommelbrems

DIMENSJONER/KAPASITETER
Beregnet tørrvekt* 134 kg (295 lb)

L x B x H 60,6 x 40,4 x 38,6” (154 x 103 x 98 cm)

Hjulavstand 105 cm (41”)

Bakkeklaring 21,1 cm (8,3”) under ramme /  
11,4 cm (4,5”) under bakaksel

Setehøyde 71 cm (28”)

Lastekapasitet I/R

Oppbevaringskapasitet I/R

Slepekapasitet I/R

Drivstoff 1,6 gal (6 L)

EGENSKAPER
Instrument Nøytral, revers, drivstoffnivå og  

motorkontrollamper

Strømuttak I/R

Tenning Mekanisk nøkkel

Lys Halogen kjørelys

Vinsj I/R

Sete Standard

Styre Ergonomi og kontroller tilpasset 10-åringer 
og eldre

Beskyttelse Frontstøtfanger

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

HØYDEPUNKTER
• For 10 års alder og eldre
• 4-takts motor med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
• Fullt automatisk kontinuerlig variabel girkasse (CVT)
• Uavhengig A-armsoppheng foran
• Elektrisk start
• Innebygd gassbegrenser

ATV

MY23 RENEGADE 110 EFI 

Catalyst Gray & Neo Yellow 


