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OMINAISUUDET
• Snorkkeloitu Rotax® V-Twin -moottori, jossa on siirretty CVT:n imu- ja ilman-

poistoaukko
• Siirretty jäähdytin
• Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
• Visco-4Lok-etutasauspyörästö
• 12”:n (30,5 cm) valualumiinivanteet
• 28”:n (71,1 cm) ITP Mega Mayhem† -renkaat
• Jämerä etupuskuri
• 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
• Jalkatuet muta-ajoon
• X-paketin väritys, grafiikka ja istuinsuoja

MOOTTORI
Tyyppi 44 kW (59 hv), Rotax 650 cc V-twin, 

snorkkeloitu, nestejäähdytteinen, jäähdytin 
siirretty

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

Vaihteisto CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD 

Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa
Ohjaustehostin 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin

JOUSITUS
Etujousitus Kaarella varustetut A-kaksoistukivarret 

kallistuksenvakaajalla
Etuiskunvaimentimet Öljy
Telasto  TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Takaiskunvaimentimet Öljy

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12”  

(71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12”  

(71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet 12" alumiinivanteet

JARRUT
Etujarrut 214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset 

kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen 

kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino * 414 kg (913 lb)
P x L x K 224 x 123 x 128 cm 

(88 x 48,5 x 50,5 tuumaa)
Akseliväli 129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara 29,9 cm (11,75 tuumaa)
Istuinkorkeus 89,5 cm (35,25 tuumaa)
Telineen kantavuus Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti 750 kg (1 650 lb)
Polttoainesäiliön tilavuus 20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET
Mittaristo 4,5”:n digitaalinäyttö
Virranulosotto Tasavirtapistoke, 15 A:n liitin
Varkaudenestojärjestelmä Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä  

(RF D.E.S.S.™)
Valot LED-ajovalot
Vinssi 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
Istuin Vakio
Ohjaustanko Vakio
Suojaus Heavy-duty-etupuskuri 

Jalkatuet mutaiseen ajoon 
Lokasuojat

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

ATV

MY23 OUTLANDER X MR 650 

 Desert Tan


