
DÄCK/FÄLGAR
Framdäck Maxxis Bighorn 2.0  

30 x 10 x 14" 
(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)

Bakdäck Maxxis Bighorn 2.0 
30 x 10 x 14" 

(76,2 x 25,4 x 35,6 cm)

Fälgar 14" aluminiumfälgar med däcklås

MÅTT/KAPACITET
L x B x H 335,3 x 182,9 x 170,2 cm

Hjulbas 259,1 cm

Markfrigång 38,1 cm

Uppskattad torrvikt 720,9 kg

Störtbur/chassi Höghållfast 980-stål, helsvetsat

Räckeskapacitet 91 kg med LinQ™-snabbfäste 

Förvaringskapacitet Totalt: 9,4 L
Handskfack: 6,2 L
Mittkonsol: 2,8 L

Mugghållare: 0,4 L

Bränsletank 40 L

MOTOR TURBO R
Typ 172 hk, 900 cc turboladdad trecylindrig Rotax ACE-motor (Advanced 

Combustion Efficiency), vätskekyld med integrerad mellankylare och 
högeffektivt Donaldson†-luftfilter

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

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

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

Servostyrning Trestegsservostyrning (DPS™)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Trophy truck-inspirerade dubbla A-armar med krängningshämmarstag

55,9 cm fjädringsväg 

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

Bakfjädring 4-länkad länkarm av lastbilstyp (Torsional Trailing-arm X)  
med krängningshämmarstag 61 cm fjädringsväg 

Bakre stötdämpare Höjdreglerande FOX 3.0 PODIUM RC2--stötdämpare med extern behållare, 
dubbel dämpningskaraktäristik och justering av returdämpning

BROMSAR
Fram Dubbla 262 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok

Bak Dubbla 248 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
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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 Integrerad främre stötfångare, robust heltäckande  
bukskydd med hög molekylvikt, halvdörrar, heltäckande  

tak och fyrpunktsbälte

Instrumentering 12 V DC-uttag på mittkonsolen

Belysning LED-strålkastare och LED-bakljus  
med unik Can-Am LED-signatur 

Vinsch – Stöldskyddssystem RF Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)  
med start-/stoppknapp 

GARANTI
Fabrik 2 år

NYCKELEGENSKAPER 

UTMANANDE KRAFTFULL PRECIS 
• Can-Am-varumärkets 

karakteristiska DNA med nästa 
generations design 

• Låg säteshöjd
• Ergo-Lok-sittbrunn med säten 

som kan justeras på fyra sätt 

• Branschledande 172 hk 
turboladdad Rotax® ACE-motor 
med mellankylare

• Avancerad luftflödesdynamik 
• QRS-X-växellåda 

• Länkarm av lastbilstyp med 
branschledande fjädringsväg

• Extremt effektivt och lätt chassi
• Vassaste köregenskaperna 

SPECIFIKT FÖR X rs-PAKETET 
• Bredd 182,9cm 
• 14" aluminiumfälgar med däcklås och 30" Maxxis Bighorn† 2.0-däck
• Upp till 61 cm fjädringsväg 
• Helt justerbara, höjdreglerande FOX† 3.0 PODIUM RC2†-stötdämpare med extern behållare
• Heltäckande tak, robust bukskydd med hög molekylvikt och fyrpunktsbälte
• Lackfärg
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BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade 
modeller kan vara utrustade med olika tillbehör. Läs SSV-operatörshandboken och titta på säkerhets-DVD:n innan du börjar köra fordonet. Bär alltid hjälm, ögonskydd och annan 
skyddsutrustning för din säkerhets skull. Sidonät och säkerhetsbälte ska alltid vara fastspända. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. SSV-fordon 
är endast avsedda för offroad-användning. Kör aldrig på asfalterade ytor eller allmän väg. Förare måste vara minst 16 år gamla. Passagerare måste vara minst 12 år gamla, och 
kunna hålla i sig fast i handtagen och sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Använd aldrig fordonet för stuntkörning och undvik överdrivet höga hastigheter. 

 Gold, Can-Am Red & Hyper Silver


