
RENKAAT/VANTEET
Eturenkaat ITP Cryptid†

 30 x 9 x 14”
(76,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Takarenkaat ITP Cryptid†

30 x 9 x 14”
(76,6 x 22,9 x 35,6 cm)

Vanteet 14" alumiinivanteet

MITAT/KAPASITEETIT
P x L x K 246 x 127 x 131 cm

Akseliväli 149,9 cm

Maavara 33 cm

Istuinkorkeus 93,3 cm

Kuivapaino 464 kg

Telineen kantavuus Takana: 90 kg

Säilytystilat Takana: 21,4 litraa

Hinauskapasiteetti 750 kg

Polttoainesäiliö 20,5 litraa

MOOTTORI 1000R
Tyyppi 91 hv, 976 cm³ Rotax V2, snorkkelit, nestejäähdytys 

ja optimoitu jäähdyttimen sijainti
Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC™️) ja elektroninen 
polttoaineenruiskutus (EFI)

Vaihteisto CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni 
välitys, moottorijarrutus vakiona

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

Ohjaustehostin 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS
Etujousitus Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla

Etuiskunvaimentimet FOX 1.5 PODIUM QS3

Takajousitus TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla

Takaiskunvaimentimet FOX 1.5 PODIUM QS3

JARRUT
Edessä 214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja 

hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana 214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen 

kaksimäntäinen jarrusatula

KOHOKOHDAT 
• Rotax® V2 -moottori
• Älykäs kaasunhallinta (iTC™️) ja ajotilat
• Edessä ja takana FOX† PODIUM† 

1.5 QS3 -iskunvaimentimet
• 30” ITP Cryptid† -renkaat
• 14" alumiinivaluvanteet
• 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™️)
• Optimoitu jäähdyttimen sijainti
• 1 361 kg:n WARN†-vinssi ja ohjausrullalevy
• Jämerät etu- ja takapuskurit
• Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa 

käsisuojat ja suorakulmainen pehmuste
• Astinlaudan karhennukset mudassa ajoon

•  Pitkä akseliväli
• Analoginen/digitaalinen monitoimimittari
• X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit 

ja istuinpäällinen
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OMINAISUUDET
Mittari Analoginen/digitaalinen monitoimimittari: 

nopeusmittari, käyntinopeusmittari (pyörintänopeus 
pylväskaaviona ja numeroina), matkamittari, 

osamatka- ja tuntimittarit, vianmääritystoiminnot, 
vaihdeasento, moottorin käyttötuntimittari, 
nelivedon ilmaisin, moottorin toiminnan ja 

lämpötilan merkkivalot, polttoainemittari, kello

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

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

Istuin Vakio

Vinssi 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy Käynnistyksenestojärjestelmä Digitaalisesti koodattu 
turvajärjestelmä (RF D.E.S.S.™️)

Suojaus Jämerät etu- ja takapuskurit, alumiininen 
"fatbar"-ohjaustanko, jossa käsisuojat ja 
suorakulmainen pehmuste, astinlaudan 

karhennukset mudassa ajoon ja lokasuojat

TAKUU
Tehdas 2 vuotta

 Gold, Black ja Can-Am Red
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