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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. ‡Visco-
Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. †Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, 
muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat 
suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan 
on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa 
tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiosenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä 
kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoista ja tukemaan jalkansa 
istuessaan selkä vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

MOOTTORI
Tyyppi 82 hv  / 93,6 Nm, Rotax® 976 cc V2, nestejäähdytteinen

Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

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

Vaihteisto QRS-järjestelmällä varustettu PRO-TORQ-vaihteisto,  
jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihihnan suojaus 
Extra-L / H / N / R / P

Voimansiirto Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, 
jossa on ABS-järjestelmä

Ajoavustin Elektroninen alamäkiavustin  
ECO™- / ECO Off- / Work-tilat 
Jarrun pitomekanismi

Ohjaustehostin Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

Nopeusluokka Yli 60 km/h

JOUSITUS
Etujousitus Kaarevat A-kaksoistukivarret / joustomatka 27,9 cm (11”)

Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

Takajousitus Kaareva TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / 27,9 cm (11”) 
joustomatka

Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET
Etu- ja takarenkaat Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14” (68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)

Vanteet 14” (35,6 cm:n) alumiinivanteet 

JARRUT
Etujarrut 220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset 

jarrusatulat

Takajarrut Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset 
yksimäntäiset jarrusatulat
Jarrujen pitomekanismi 

MITAT / KAPASITEETIT
Kehikko Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä

Arvioitu kuivapaino* 723 kg

P x L x K 319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 “)

Akseliväli 211,5 cm (83”)

Maavara 33 cm (13”)

Takalavan mitat 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12”)

Takalavan kapasiteetti 454 kg

Lavan sähkökippi —

Perälaidan 
kuormauskapasiteetti

113,4 kg

Säilytyskapasiteetti Yhteensä: 24,5 l (6,5 gal)

Hinauskapasiteetti 1 136 kg

Kuormakapasiteetti 680 kg

Polttoainesäiliön 
tilavuus

40 l

Henkilökapasiteetti 3

OMINAISUUDET
Mittaristo 7,6”:n (19,3 cm) laaja digitaalinäyttö näppäimistöllä

Akku 12 V (30 Ah)

Magneetto 650 W

Virranulosotto Tasavirtapistoke (10 A)

Valot Etuvalon teho 140 W 
LED-takavalot, joissa on halo-tehoste

Vinssi 2 041 kg:n vinssi ja ohjainrulla

Istuin VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, 
koukut alapuolella, vahvistettu istuinpinta

Ohjauspyörä Säädettävä ohjauspyörän korkeus

Suojaus Integroitu teräksinen etupuskuri 
Täysi HMWPE-pohjapanssari 
Etupuskurin jatke

Vetokoukun tyyppi 5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

T-luokan ominaisuudet Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku 
metallisessa etupuskurissa

TAKUU
Tehdastakuu BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu

OMINAISUUDET
• Dynaaminen ohjaustehostin (DPS) 
• 14”:n (35,6 cm) valualumiinivanteet 
• 27”:n (68,6 cm) Maxxis Coronado† -renkaat 
• 2 041 kg:n (4 500 lb) vinssi 
• Lämmitinvalmius

SSV
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