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DÄCK/HJUL
Framdäck Maxxis Bighorn 2.0 

28 x 9 x 14 " (711 x 229 x 356 mm)
EU: Carlisle Black Rock

27 x 9 x 12 " (686 x 229 x 305 mm)

Bakdäck Maxxis Bighorn 2.0
28 x 11 x 14 " (711 x 279 x 356 mm)

EU: Carlisle Black Rock
27 x 11 x 12 " (686 x 279 x 305 mm)

Fälgar 14" aluminiumfälgar 
EU: 12" aluminiumfälgar 

MÅTT/KAPACITET
L x B x H 2 979 x 1 625 x 1 885 mm

Hjulbas 2 235 mm

Markfrigång 330 mm

Torrvikt 634,6 kg

Räckeskapacitet 91 kg med LinQ-snabbmonteringssystem 

Förvaringskapacitet Handskfack: 17,2 L
Mittkonsol: 1,3 L

Dragkapacitet –

Bränsletank 37,8 L

MOTOR 1000R TURBO
Typ  131 hk* Rotax 976 cc turboladdad V-twinmotor med smidda  

kolvar, vätskekylning med integrerad mellankylare och 
högeffektivt Donaldson-luftfilter

Nettoeffekt 15 kW (endast EU-version)

Bränslesystem Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC)  
med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

Växellåda Quick Response System (QRS) CVT med stort luftflöde, L/H/N/R/P

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

Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS)  
(Endast terrängmodell)

Koldioxidutsläpp Euro 2-godkänd

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar 

381 mm fjädringsväg 

Främre stötdämpare FOX 2.5 PODIUM RC2-piggyback-stötdämpare med dubbel 
dämpningskaraktäristik och justering av returdämpning och  

dubbel förspänningskaraktäristik

Bakfjädring Separat TTA (Torsional Trailing A-arm) med krängningshämmarstag 
406 mm (EU: 368 mm) fjädringsväg

Bakre stötdämpare FOX 2.5 PODIUM RC2-piggyback-stötdämpare med justering av dubbel 
dämpningskaraktäristik, returdämpning, dubbel förspänningskaraktäristik, 

fjädringsövergång, bottningsskydd

NyCKELEGENsKAPER 
• 131 hk* Rotax® 976 cc turboladdad V-twinmotor 

med smidda kolvar, vätskekylning med integrerad 
mellankylare och högeffektivt Donaldson†-luftfilter 
(endast terrängmodell)

• Trestegsservostyrning (DPS™; endast terrängmodell)
• Visco-Lok‡ QE främre differential med 

automatisk spärr
• Elektronisk gasspjällsstyrning (iTC™)
• Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med 

Quick Response System (QRS)
• Mittplacerad motor för optimal viktfördelning 
• Framfjädring med dubbla A-armar med  

381 mm fjädringsväg
• Separat TTA-bakfjädring med 406 mm  

(EU: 368 mm) fjädringsväg

• Främre och bakre FOX 2.5 PODIUM RC2†-stötdämpare 
med dubbel dämpningskaraktäristik, returdämpning 
och förspänningsjustering. De bakre stötdämparna 
har bottningsskydd och fjädringsövergång

• 14" aluminiumfälgar med däcklås och 28" 
Maxxis Bighorn 2.0†-däck.  
EU: 12" aluminiumfälgar med 27" Carlisle 
Black Rock-däck

• Höghållfast kombinationsräcke med 91 kg  
kapacitet och LinQ™-snabbmonteringssystem

• Analog/digital mätare
• Justerbart förarsäte och justerbar rattlutning
• Passagerarhandtag och grabbräcken
• X-design på dekaler och säte
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FUNKTIONER
Mätare Analog/digital flerfunktionsmätare: Hastighetsmätare, 

varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, 
bränslemätare, växelläge, sportläge, ECO™-läge, 
säkerhetsbältes- och 4x4-indikator, diagnostik,  

klocka, automatisk avstängning

Skydd Främre stötdämpare

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

Belysning 240 W från fyra 60 W-projektorstrålkastare  
med bakljus och bromsljus

Vinsch Förberedd för vinsch Stöldskyddssystem Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)

Varningssignal Signalhorn EU-specifikationer  Blinkers, backspeglar, signalhorn, EU-godkänt 
säkerhetsbälte, låsbart tanklock

GARANTI
Fabrik 2 år

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

 Carbon Black & Manta Green / 1000R TURBO

Can-AmOffroad.com

Funktioner på EU-typgodkänd vägmodell.

BROMsAR
Fram Dubbla 220 mm ventilerade bromsskivor 

med hydrauliskt tvåkolvsok

Bak Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor 
med hydrauliskt enkolvsok


