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OMINAISUUDET
• Smart-Lok™*-etutasauspyörästö
• FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet ohituksella
• Turvavyön valvontajärjestelmä
• 850 W:n magneetto
• 7,6”:n (19,3 cm) digitaalinäyttö näppäimistöllä
• X-paketin grafiikka/istuimet
• 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
• Can-Am-LED-merkkivalo
• 15”:n (38,1 cm) valualumiiniset beadlock-vanteet
• 32”:n (81,3 cm) Maxxis Liberty -renkaat
• Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, suojatanko
• Etuvetokoukku
• 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi synteettisellä köydellä
• HMWPE-tasauspyörästö ja puskurin alapuolinen pohjapanssari
• HMWPE-tukivarsi edessä ja takana
• UHMWPE-kivisuojat
• 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 ROCK / 4WD TRAIL 
*Smart-Lok on kehitetty yhteistyössä voimansiirtoalan 
markkinajohtajan TEAM Industriesin kanssa       

  Vääntävä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS
Etujousitus Trophy Truck -sarjasta inspiroituneet, kaarevat kaksois 

A-tukivarret kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm
Etuiskunvaimentimet FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback, jossa on bypass-rakenne,  

kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt
Telasto 4-pisteinen Torsional Trailing-arm X (TTX) ja 

kallistuksenvakaaja / 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka 
Takaiskunvaimentimet FOX† 3.0 PODIUM RC2†, jossa on etäsäiliö ja bypass-rakenne,  

kaksinopeuksinen puristus ja paluuvaimennuksen säädöt 

RENKAAT / VANTEET
Etu- ja takarenkaat Maxxis Liberty† 32 x 10 / 10 x 15”  

(81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm)
Vanteet 15" (38,1 cm:n) 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 836 kg
Alusta / kehä Kaksivaiheinen 980-teräs 
P x L x K 341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5”
Akseliväli 259,1 cm (102”)
Maavara 40,6 cm (16”)
Telineen kantavuus 91 kg (200 lb), LinQ™-pikaliitin
Säilytyskapasiteetti Yhteensä: 9,4 l (2,5 gal)
Polttoainesäiliön tilavuus 40 l

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6”:n (19,3 cm) laaja digitaalinäyttö näppäimistöllä
Virranulosotto Tasavirtapistoke (10 A)
Magneetto 850 W
Varkaudenesto-
järjestelmä

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

Valot  LED-ajovalot
LED-merkkivalo
LED-takavalot

Vinssi 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi, jossa on synteettinen köysi
Suojaus Etupuskuri

Puoliovet
Alumiinikatto
Suojatanko
 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
UHMWPE-kivisuojat
HMWPE-pohjapanssarit:
Erittäin kestävä tasauspyörästöllä / puskurin alapuolella / 
etu- ja takatukivarsi
Takavetokoukku

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

 Mineral Gray & Desert Tan

*149 kw / 200 hv perustuu MV22 U.S. EPA -sertifiointiin, tai 145 kw / 195 hv perustuu nykyiseen EU NRMM 
-sertifiointiin.

SSV

MY23 MAVERICK X RC TURBO RR NRMM


