
PNEUMATIKY / KOLESÁ
Predné
pneumatiky

Zadné
pneumatiky

Kolesá 12”, odlievané, z hliníka

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY
D x Š x V

Rázvor

Svetlá výška

Čistá hmotnosť

Klietka

Nosnosť
úložného priestoru

Objem
úložného priestoru

Hmotnosť prívesu

Palivová nádrž

MOTOR 1000R
Typ 74,6 kW motor Rotax®, 976 cm3, V-twin, chladený kvapalinou

Prívod paliva Inteligentná regulácia plynu (iTC) s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)

Prevodovka s rýchlou reakciou (QRS) CVT s vysokým prietokom vzduchu
a elektronickou ochranou hnacieho remeňa, extra L / H / N / R / P

Pohon Voliteľný pohon 2/4 kolies s uzamykateľným zadným diferenciálom

Asistent riadenia Systém riadenia brzdiaceho účinku a trakcie,
režimy SPORT / ECO™

Posilňovač riadenia Dynamický posilňovač riadenia (DPS)

Kategória rýchlosti viac než 60 km/h

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE
Odpruženie vpredu Dve priečne ramená, zdvih 29,2 cm, s priečnym stabilizátorom

Predné tlmiče FOX† 2.0 PODIUM

Odpruženie vzadu TTA s priečnym stabilizátorom, zdvih 30,5 cm

Zadné tlmiče FOX† 2.0 PODIUM

BRZDY
Predné Dve 220 mm chladené kotúčové brzdy s dvojpiestovými hydraulickými strmeňmi

Zadné Dve 220 mm chladené kotúčové brzdy s dvojpiestovými hydraulickými strmeňmi

ABS štandardná výbava

VLASTNOSTI
Združený
prístroj

7,6”  široký multifinkčný digitálny displej Navijak pripravená kabeláž pre montáž navijaka

Volant nastaviteľný sklon volantu
Zásuvky Zásuvka pre zapaľovač v konzole (20 A) Ochrana integrovaný predný oceľový nárazník,

vstrekované uzavreté klzné ochranné dosky,
blatníky, zásterky

Magneto 650 W

Osvetlenie Dva 55 W svetlomety s jedinečnou LED signatúrou
Can-Am a LED koncové svetlá

Typ závesu 2”  otvor pre záves s vlečnou guľou,
7-pólová zásuvka pre príves (12 V)

Výbava
kategórie T

Húkačka, smerovky, výstražné blikače a pozičné svetlá,
zrkadlá, hák na prednom kovovom nárazníku

ZÁRUKA
Záruka výrobcu 2 roky
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MAVERICK
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 1000R T

Červená Can-Am

VLASTNOSTI 

ŽIVÝ PRESNÝ SPOĽAHLIVÝ

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI VÝBAVY DPS

� Robustný motor
a prevodovka

� Zvýšený komfort a užitočné
funkcie

� Can-Am dizajn

� Jednoduché ovládanie
a všestrannosť

� Zavesenie, určené
pre výkon

� Odolný rám

�
 Dokonale vyladený
�
 Zvýšená ochrana
�
 Viac dobrodružstva

a menej údržby

� Dynamicý posilňovač riadenia (DPS™) 
� Systém riadenia brzdiaceho účinku a trakcie
� Uzamykateľný zadný diferenciál
� Režimy SPORT / ECO™

� 12”  odlievané kolesá z hliníka
� 28”  pneumatiky Maxxis Liberty
� Sedadlá Ergoprint s farebnoým zvýraznením
� Jedinečná LED signatúra Can-Am

Maxxis Liberty 
28 x 10 x 12”

Maxxis Liberty 
28 x 10 x 12”

302,2 x 152,4 x 180,6 cm

230,1 cm

30,5 cm

632,7 kg

136 kg

680 kg

38 l

Profilovaná klietka s certifikátom ROPS
(certifikovaná podľa ISO 3471)

celkový: 20,2 l
priehradka na rukavice: 15,6 l
úložný priestor vodiča: 1,5 l

stred. konzola a držiaky pohárov: 3,1 l

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Všetky práva vyhradené. ™, ® a logo BRP sú registrované obchodné ochranné známky spoločnosti BRP alebo jej 
pobočiek. Výrobky v USA distribuuje spoločnosť BRP US Inc. ‡Visco-Lok je ochranná známka spoločnosti GKN Viscodrive GmbH. †Všetky ostatné ochranné známky sú 
vlastníctvom príslušných majiteľov. Vzhľadom na náš pretrvávajúci záväzok poskytovania kvality a inovácie, spoločnosť BRP si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tech-
nické parametre, cenu, dizajn, vlastnosti, modely alebo ich vybavenie bez akýchkoľvek z toho vyplývajúcich záväzkov. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP dôrazne od-
porúča, aby všetci vodiči terénnych (SSV) vozidiel absolvovali tréningový kurz jazdy. Informácie o bezpečnosti a tréningoch vám poskytne váš predajca. Riadenie terén-
nych vozidiel (SSV) môže byť nebezpečné. Pre vašu bezpečnosť: vodič a spolujazdec musia používať prilbu, chrániče očí a ochranný odev. Nikdy nezabúdajte, 
že jazdenie a alkohol / drogy nepatria k sebe. S vozidlom nikdy nejazdite po dlaždených povrchoch alebo verejných komunikáciach. Pri jazde nikdy neskúšajte 
žiadnu akrobaciu. Nejazdite príliš rýchlo a v ťažkom teréne jazdite mimoriadne opatrne. Terénne vozidlá s motormi so zdvihovým objemom nad 90 cm3 smú riadiť 
iba osoby, staršie ako 16 rokov. Na žiadnom terénnom vozidle nikdy neprevážajte pasažierov, pokiaľ vozidlo na tento účel nie je výslovne určené. Výhradným dovozcom produktov značky BRP pre Slovenskú 

republiku je spoločnosť IMIDJEX spol. s r. o.,
Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava,
www.brp-center.sk, brp@imidjex.sk, tel. 0905/637 105
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