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DÄCK/HJUL
Framdäck Carlisle ACT-radialdäck 

26 x 8 x 12" (660 x 203 x 305 mm)

Bakdäck Carlisle ACT-radialdäck 
26 x 10 x 12" (660 x 254 x 305 mm)

Fälgar 12" aluminiumfälgar

MÅTT/KAPACITET
L x B x H 2 184 x 1 168 x 1 260 mm

Hjulbas 1 295 mm

Markfrigång 279 mm

Säteshöjd 877 mm

Torrvikt* 329 kg

Räckeskapacitet Fram: 45 kg
Bak: 90 kg

Förvaringskapacitet Bak: 21,4 L

Dragkapacitet 590 kg

Bränsletank 20,5 L

MOTOR 650
Typ 62 hk Rotax 649,6 cc vätskekyld V-twinmotor

Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

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

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

Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar

229 mm fjädringsväg

Främre stötdämpare Olja

Bakfjädring Separat TTI (Torsional Trailing arm Independent)
236 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 
• Rotax® V-twinmotor
• Kontinuerligt variabel transmission (CVT) 

med motorbroms
• Trestegsservostyrning (DPS™)
• WARN†-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och 

vajerstyrning av rulltyp
• Förstärkta främre och bakre stötfångare
• Handtagsskydd
• 12" aluminiumfälgar
• 26" Carlisle† ACT-radialdäck
• G2-ram av SST-typ (Surrounding Spar Technology) 

med Geometric Contact Control
• Framfjädring med dubbla A-armar och 

antinigningsgeometri

• Separat TTI-bakfjädring
• 625 W-generator
• Höghållfast kombinationsräcke med  

LinQ™-snabbmonteringssystem.
• 21,4 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
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FUNKTIONER
Mätare Digital flerfunktionsinstrumentering: 

Hastighetsmätare, varvräknare, (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och timmätare, diagnostik, 

växelläge, motortimmar, 4x4-indikator, temperatur- 
och motorindikeringslampor, bränslemätare, klocka

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

Belysning 230 W från dubbla 60 W-projektorstrålkastare och 
dubbla 55 W-strålkastare, bakljus och bromsljus

Säte –

Vinsch WARN-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och 
vajerstyrning av rulltyp

Stöldskyddssystem Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.)

Skydd Förstärkt främre och bakre stötfångare, handtagsskydd

GARANTI
Fabrik 2 år

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

Can-AmOffroad.com


