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utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en 
förarkurs. För information om säkerhet och utbildning, kontakta din återförsäljare. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. För din egen säkerhet, se till att förare och 
passagerare bär hjälm, skyddsglasögon och lämpliga skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. 
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med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. 

DÄCK/HJUL
Framdäck Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12" 

(635 x 203 x 305 mm)

Bakdäck Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12" 
(635 x 254 x 305 mm)

Fälgar 12" stål, svart

MÅTT/KAPACITET
L x B x H 2 110 x 1 168 x 1 240 mm

Hjulbas 1 295 mm

Markfrigång 267 mm

Säteshöjd 858 mm

Torrvikt* 308 kg

Räckeskapacitet Fram: 54,4 kg 
Bak: 109 kg

Förvaringskapacitet Bak: 10,9 L

Dragkapacitet 590 kg

Bränsletank 20,5 L

MOTOR 450
Typ 38 hk Rotax 427 cc encylindrig vätskekyld motor

Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

Växellåda CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard

Drivlina Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok främre differential med 
automatisk spärr

Servostyrning –

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar

229 mm fjädringsväg

Främre stötdämpare Olja

Bakfjädring Separat TTI (Torsional Trailing arm Independent)
220 mm fjädringsväg

Bakre stötdämpare Olja

BROMSAR
Fram Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

Bak Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

NyCKELEGENSKAPER 
• Encylindrig Rotax®-motor
• Kontinuerligt variabel transmission (CVT) 

med motorbroms
• Framfjädring med dubbla A-armar
• Separat TTI-bakfjädring
• Visco-Lok‡ främre differential med 

automatisk spärr
• 590 kg dragkapacitet
• 20,5 L bränsletank
• 25" Carlisle† Trail Wolf-däck
• G2-ram av SST-typ (Surrounding Spar  

Technology) med Geometric Contact Control 
• Digital multifunktionsmätare

•  Stålräcken med LinQ™-snabbmonterings- 
system och totalt 163,3 kg kapacitet

• 10,9 L vattentätt bakre förvarings 
utrymme
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FUNKTIONER
Mätare Digital flerfunktionsinstrumentering: 

Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp-  
och timmätare, bränslemätare, växelläge,  

4x4-indikator, diagnostik, klocka

Instrumentering  12 V-uttag på panelen, standarduttag bak (15 A) 

Belysning  70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/bromsljus

Vinsch Förberedd för vinsch Säte –

Skydd – Stöldskyddssystem –

GARANTI
Fabrik 2 år

Förlängd B.E.S.T. tillgänglig i 36 månader
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