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OMINAISUUDET
• Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
• Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
• FOX† 1.5 PODIUM† RC2 -iskunvaimentimet
• 12”:n (30,5 cm) valualumiiniset beadlock-vanteet
• Etu- ja keskipohjapanssari
• Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko tartuntakahvalla, täysin suojaavat 

käsikahvat
• X-paketin väritys, grafiikka ja istuinsuoja

MOOTTORI

Tyyppi 80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys

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

Vaihteisto CVT, P / R / N / H / L, älykäs moottorijarrutus 
(iEB™)

Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto,  
jarruluistonestojärjestelmä (BTC)

Ohjaustehostin 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin

Nopeusluokka Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja 
kallistuksenvakaaja edessä /  
23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka

Etuiskunvaimentimet FOX† 1.5 PODIUM† RC2

Telasto TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla 
Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)

Takaiskunvaimentimet FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat ITP Holeshot† ATR 25 x 8 x 12”  
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)

Takarenkaat ITP Holeshot† ATR 25 x 11 x 12”  
(63,5 x 27,9 x 30,5 cm)

Vanteet 12” Beadlock-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 * 361 kg (795 lb)

P x L x K 218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 tuumaa)

Akseliväli 129,5 cm (51 tuumaa)

Maavara 26,7 cm (10,5 tuumaa)

Istuinkorkeus 87,7 cm (34,5 tuumaa)

Telineen kantavuus Takana: 16 kg (35 lb)

Säilytystilat —

Hinauskapasiteetti 660 kg:n jarrullinen traileri 
335 kg:n jarruton traileri

Polttoainesäiliön tilavuus 20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittaristo 4,5 tuuman digitaalinäyttö

Virranulosotto Tasavirtapistoke, 15 A:n liitin

Varkaudenestojärjestelmä RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä 
(D.E.S.S.™)

Valot LED-ajovalot

Vinssi —

T-luokan ominaisuudet Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, 
seisontavalot, peilit, äänitorvi

Istuin Vakio

Ohjaustanko Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko 
tartuntakahvalla, täysin suojaavat käsikahvat

Suojaus Etupuskuri 
Etu- ja keskipohjapanssari

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

 Catalyst Gray & Neo Yellow

ATV

MY23 RENEGADE X XC 1000 T


