
VLASTNOSTI
Motor Rotax® V-Twin
Zavesenie vpredu s dvomi zahnutými trojuholníkovými priečnymi
ramenami a stabilizačnou tyčou
Automatická prevodovka (CVT) s brzdením motorom
Systém proti zablokovaniu bŕzd (ABS)
Dynamický posilňovač riadenia (DPS) s tromi režimami (Tri-Mode)
Navijak s nosnosťou 1588 kgťť
Robustný predný a zadný nárazník
Riadidlá s chráničmi rúk
Lakované plasty pre prvotriedny vzhľadľľ
14” odlievané kolesá z hliníka
26” radiálne pneumatiky ITP Terracross
Uzavretý obvodový rám (SST) G2 s riadenou geometriou
Zavesenie vzadu: nezávislé torzné vlečené ramená (TTI)
625 W magneto
Robustné multifunkčné nosiče s rýchloupínaním prísluíí šenstva LinQ™

Vodotesný zadný odkladací priestor s objemom 21,4 lí
Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

MOTOR 650

Typ 44 kW, Rotax, 649,6 cm3, V-twin, chladený kvapalinou

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

Prevodovka CVT, P / R / N / H / L, štandardne s brzdením motorom

Pohon Voliteľný pohon 2 / 4 kolies 
s reguláciou účinnosti bŕzd (BTC)

Posilňovač riadenia Dynamický posilňovač riadenia (DPS) Tri-Mode

Kategória rýchlosti viac než 60 km/h

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE

Zavesenie vpredu Dve zahnuté trojuholníkové priečne ramená
s prednou stabilizačnou tyčou, zdvih 23,3 cm

Predné tlmiče Olejové

Zavesenie vzadu Nezávislé torzné vlečené ramená (TTI),
zdvih 25,1 cm

Zadné tlmiče Olejové

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky ITP† Terracross,
66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14”)

Zadné pneumatiky ITP† Terracross,
66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14”)

Kolesá 14”, odlievané, z hliníka

BRZDY

Vpredu Dve 214 mm chladené hydraulické kotúčové brzdy
s dvojpiestikovými strmeňmi

Vzadu Jedna 214 mm chladená hydraulická kotúčová brzda
s dvojpiestikovým strmeňom

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY

Približná čistá hmotnosť*ťť 341 kg

D x Š x V 218,4 x 121,9 x 126 cm

Rázvor 129,5 cm

Svetlá výška 27,9 cm

VýšVV ka sedadla 87,7 cm

Nosnosť nosiť čov Vpredu: 45 kg /
Vzadu: 90 kg

Úložný priestor Vzadu: 21,4 l

Hmotnosť prť ívesuíí 750 kg (brzdený príves)íí
335 kg (nebrzdený príves)íí

Palivová nádrž 20,5 l

VLASTNOSTI

Združený prístrojíí 4,5” digitálny displej:
otáčkomer, tachometer, počítadlo km, poíí čítadlíí á

hodín prevádzky a denne prejdených km, zaradený
prevodový stupeň, indikátor pohonu 4 kolies, teplota,

kontrolky motora, elektronický palivomer, hodiny

Zásuvky Zapaľovaľľ čová zásuvka na konzole, štandardná
zásuvka vzadu (15 A)

Ochrana proti odcudzeniu Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

Osvetlenie 230 W (dva 60 W projektorové svetlomety
a dva 55 W reflektory a koncové / brzdové svetlá)

Navijak Nosnosť 1588 kgť

Vlastnosti kategórie T ŤaŤŤ žné zariadenie so zásuvkou pre príves,íí
ukazovatele smeru, pozičné svetlá, zrkadlá, húkačka

Sedadlo štandardné

Ochrana Robustný predný a zadný nárazník,
riadidlá s chráničmi rúk, blatníky

ZÁRUKA

Záruka výrobcu Obmedzená záruka BRP 2 roky

© 2020 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. ť ‡Visco-Lok je ochranná známka spoločnosti GKN Viscodrive GmbH. †Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov. Vzhľľ ľadom ľľ na 
náš pretrvávajúci záväzok poskytovania kvality a inovácie, spoločnosť BRP si vyhradzuje prť ávo kedykoľvek zmeniľľ ť technickť é parametre, cenu, dizajn, vlastnosti, modely alebo ich vybavenie 
bez akýkk chkoľvek z toho vyplľľ ývajúcich záväzkov. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP dť ôrazne odporúča, aby všetci vodiči terénnych (ATV) vozidiel absolvovali tréningový kurz jazdy. Informácie 
o bezpečnosti a tréningoch vám poskytne váš predajca. Riadenie terénnych vozidiel (ATV) môže byť nebezpeť čné. Pre vašu bezpečnosť: vodič a spolujazdec musia používať prilbu, ť
chrániče očí a ochranní ý odev. Nikdy nezabúdajte, že jazdenie a alkohol / drogy nepatria k sebe. S vozidlom nikdy nejazdite po dlaždených povrchoch alebo verejných komuniká-
ciach. 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, starť šie ako 16 rokov. Na žiadnom terénnom vozidle nikdy neprevážajte pasažierov, pokiaľ vozidlo na tentoľ účel nie je výslovne určené. * Čistá hmotnosť zobrazenť ého
základného modelu.

Výhradným dovozcom produktov značky BRP pre Slovenskú
republiku je spoločnosť IMIDJEX spol. s r. o.,ť
Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava,
www.brp-center.sk, brp@imidjex.sk, tel. 0905/637 105
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