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 Viper Red

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12"  

(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12"  

(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet 12" teräsvanteet

MITAT / KAPASITEETIT
P x L x K 211 x 117 x 124 cm

Akseliväli 129,5 cm

Maavara 26,7 cm

Istuinkorkeus 85,8 cm

Moottori/kuivapaino* 319 kg

Telineen kantavuus Edessä: 54,4 kg 
Takana: 109 kg

Säilytystilat Takana: 10,9 litraa

Hinauskapasiteetti 750 kg jarrullisella perävaunulla 
335 kg jarruttomalla perävaunulla

Polttoainesäiliö 20,5 litraa

MOOTTORI 570
Tyyppi 48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

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

Vaihteisto CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona

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

Ohjaustehostin –

Nopeusluokka Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus A-kaksoistukivarsi, joustomatka 22,9 cm

Etuiskunvaimentimet Öljy

Takajousitus TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, joustomatka 22,4 cm

Takaiskunvaimentimet Öljy

JARRUT
Edessä 214 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana 214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

KOHOKOHDAT 
• Rotax® V2 -moottori
• Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
• Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
• Etujousitus A-kaksoistukivarsilla
• Takapyörien TTI-erillisjousitus 

pitkittäistukivarsilla
• Automaattisesti lukittuva Visco-Lok-

etutasauspyörästö
• Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä 

(D.E.S.S.™) 

• Polttoainesäiliön tilavuus 20,5 litraa
• 25" Carlisle Trail Wolf -renkaat
• Digitaalinen monitoimimittaristo
• Terästelineet, joissa LinQ-pikakiinnitys 

lisävarusteille, kantavuus yhteensä 163 kg
• 10,9 litran vesitiivis takatavaratila

20
20OUTLANDER™ 570 T

OMINAISUUDET
Mittari Digitaalinen monitoimimittari:  

nopeusmittari, käyntinopeusmittari, 
matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, 

polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, 
vianmääritystoiminnot, kello

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

Valot 70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo

Vinssi Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalle 
vinssille

Istuin Vakio

T-luokan ominaisuudet Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, 
seisontavalot, peilit, äänimerkki

Käynnistyksenestojär-
jestelmä

Digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmä 
(D.E.S.S.™)

TAKUU
Tehdas 2 vuotta


