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Ciasne zakręty, duże wyboje, 
wysoka prędkość i nierówny 
teren — tego skutera nie 
zatrzyma nic. 

RENEGADE ADRENALINE

NA ZDJĘCIU ZAPREZENTOWANO MODEL RENEGADE® ADRENALINE
Z SILNIKIEM 900 ACE

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU
• Zestaw wysokiej jakości amortyzatorów HPG†

• Sprzęgło pDrive™

• Zawieszenie tylne rMotion™ X

• Rozruch elektryczny

• Schowek na rękawiczki zapewniający 4 l dodatkowej 
przestrzeni bagażowej

• Przezroczyste osłony dłoni

• Niska szyba przednia (14 cali) z owiewkami

• Płozy Pilot™ X

SILNIK ROTAX 900 ACE
Szczegóły silnika Chłodzony cieczą, czterosuwowy D.O.H.C., sucha miska olejowa
Cylindry – pojemność skokowa 3

899 cm3

Średnica – skok (mm) 73 – 69,7
Nawęglanie EFI
Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa 36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l) 3,3/3,5

UKŁAD NAPĘDOWY
Wał napędowy 
Wał napędzany

pDrive 
QRS

Szerokość koła napędowego 73 mm/2,86 cala

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie RAS™ X
Amortyzator przedni HPG
Skok zawieszenia przedniego 235 mm/9,3 cala
Zawieszenie tylne rMotion X
Amortyzator środkowy HPG
Amortyzator tylny HPG
Skok zawieszenia tylnego 292 mm/11,5 cala

WYMIARY
Całkowita długość pojazdu 3038 mm/119,6 cala
Całkowita szerokość pojazdu 1217 mm/47,9 cala
Całkowita wysokość pojazdu 1331 mm/52,4 cala
Rozstaw płóz 1090 mm (regulowany)
Gąsienica 
(Długość x Szerokość x Profil)

RipSaw†:
137 x 15 x 1,5 cala

KOLOR
Black  

FUNKCJE
Platforma REV® Gen4
Płozy Pilot X
Siedzisko Trail ze schowkiem
Kierownica Aluminiowa, wygięta 

na kształt litery 
U z uchwytami typu 

J-Hook/ Przezroczy-
ste osłony dłoni

Wysokość po 
podwyższeniu

120 mm

Rozrusznik Elektryczny
Przełożenie 
wsteczne

Mechaniczne

Układ hamowania Brembo†

Podgrzewana 
dźwignia gazu/
manetki

Standardowe

Typ wyświetlacza Wyświetlacz cyfrowy 
o przekątnej 4,5 cala

Szyba przednia 360 mm/14 cala
Prowadnica – 
Carbide

Kwadratowa 3/8 – 
4 cale

Zderzaki  
(przód/tył)

Std/Std


