
©2021 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. *Perusmallin kuivapaino. ‡Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki.†Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Muilla alueilla lisätietoja saa 
jälleenmyyjältä. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, 
malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Lisätietoja 
turvallisuudesta ja koulutuksesta saa jälleenmyyjältä. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muuta 
suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotemppuja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen 
hankalassa maastossa. ATV-ajoneuvoja, joiden moottorin koko on yli 90 cm³, suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden käyttöön. Älä koskaan kuljeta matkustajia ATV-ajoneuvolla, jota ei ole 
nimenomaisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. 
Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.

 Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray

MAVERICK X rs TURBO RR 
JOSSA SMART-SHOX NRMM

OMINAISUUDET
ROHKEA  • Can-Amin tuttu perimä ja uuden sukupolven muotoilu

• Matala istuma-asento
• Ergo-Lok-ohjaamo ja neljään suuntaan säädettävät istuimet

TEHOKAS • Alan johtava 200 hv:n turboahdettu ja välijäähdytetty Rotax® ACE 
-moottori

• Kehittynyt ilmavirran dynamiikka
• QRS-X-vaihteisto

TÄSMÄLLINEN • TTX-jousitus, jossa on alan johtava joustomatka
• Erittäin tehokas ja kevyt alusta
• Täsmälliset käsittelyominaisuudet

RUNGON 
OMINAISUUDET

• Leveys 184,7 cm 
• Akseliväli 259,1 cm 
• Maavara 40,6 cm 
• Suuren vääntömomentin dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
• Jopa 61 cm:n (24”) joustomatka
• Vetokoukku

VAIN X RS TURBO 
RR JOSSA ON SAS 
-PAKETTI

• Variaattorin hihnan valvontajärjestelmä
• 200 hv Turbo RR -moottori
• Smart-Lok™* etutasauspyörästö
• Smart-Shox**-teknologia, jossa on DDA-venttiili
• FOX† 3.0 PODIUM† iskunvaimentimet 
• 14”Beadlock-alumiinivanteet
• 32” Maxxis Carnivore† -renkaat
• 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
• HMWPE-lkokopohjapanssari
• Täysi katto
• X-package grafiikka/istuimet
• 7,6 tuumaa leveä digitaalinen näyttö, jossa on näppäimistö
• 850 W magneetto
• Äänitorvi, summeri, haihdutusjärjestelmä

MOOTTORI
Tyyppi 200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc 

turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, 
jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasun säätely (iTC™)  
ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)

Vaihteisto PDrive kytkin ja Quick Response System X (QRS-X), CVT suurella 
ilmavirralla, L / H / N / R / P

Voimansiirto Lukittava etutasauspyörästö, joka sisältää ainutlaatuista Smart-
Lok*-teknologiaa. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä:  2WD / 

4WD etutasauspyörästön 
 lukolla / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL 

*Smart-Lok on kehitetty yhteistyössä voimansiirtoalan 
markkinajohtajan TEAM Industriesin kanssa

  Vääntävä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 55,9 cm:n 

(22 tuuman) joustomatka /  
Trophy Truck -sarjasta inspiroituneet tukivarret 

Etuiskunvaimentimet FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback, joissa bypass-rakenne ja  
Smart-Shox** -teknologia ja  

DDA-venttiili (dynaaminen vaimennuksen säätö)
Telasto 4-pisteinen Torsional Trailing-arm X (TTX) ja kallistuksenvakaaja /  

61 cm:n (24 tuuman) joustomatka  
Takaiskunvaimentimet FOX† 3.0 PODIUM†, jossa etäsäiliö, bypass-rakenne ja  

Smart-Shox**-teknologia sekä  
DDA-venttiili (dynaaminen vaimennuksen säätö) 
**Smart-Shox on kehitetty yhdessä jousitusalan 
markkinajohtajan Tractive Industriesin kanssa

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm (32 x 10 x 14”)
Takarenkaat Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm (32 x 10 x 14”)
Vanteet 14" beadlock-alumiinivanteet

JARRUT
Etujarrut 262 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset 

jarrusatulat
Takajarrut 248 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset 

jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino 770,7 kg 
Alusta / kehä Kaksivaiheinen 980-teräs 
P x L x K 335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5”)
Akseliväli 259,1 cm (102”)
Maavara 40,6 cm (16”
Telineen kantavuus 91 kg (200 lb), LinQ™-pikaliitin
Säilytystilat Yhteensä: 9,4 l 

Hansikaslokero: 6,2 l 
Keskikonsoli: 2,8 l 
Mukitelineet: 0,4 l

Säiliö 40 l

OMINAISUUDET
Mittaristo  Näppäimistöllä varustettu 7,6” (19,3 cm) digitaalinäyttö: 

Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- 
ja tuntimittarit, polttoaine, valittu vaihde, SPORT- / ECO-tilat, 

turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön 
lukkojen merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin 

lämpötila, DPS-tila, Smart-Shox**-jousitustila
Magneetto 850 W
Virranulosotto Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö keskikonsolissa
Varkaudenesto-
järjestelmä

Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™)  
ja käynnistys-/pysäytyspainike 

Valot LED-ajovalot ja -takavalot,  
joissa Can-Amin LED-aksenttivalot

Vinssi —
Suojaus Integroitu etupuskuri

Neljännesovet
Täysi katto

4-pistevaljaat, joissa on olkapäätyynyt
HMWPE-kokopohjapanssari

Vetokoukku

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

*200 hv perustuu USAn MV22 EPA-sertifiointiin tai 195 hv perustuu eurooppalaiseen MV21 NRMM-sertifiointiin 
odottaen MV22 sertifiointia.
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