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Dodatkowe opcje wspomagające 
ciężką pracę poza szlakiem 
i oferujące zdolność holowania.

NOWY SKANDIC  LE

SKANDIC LE
Z SILNIKIEM 900 ACE

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU
• Dostępne silniki Rotax®: 900 ACE™

• Amortyzator tylny HPG†

• Płyta Multi-LinQ o ładowności 56,7 kg

• Teleskopowe zawieszenie przednie LTS

• Przegubowe zawieszenie tylne SC†-5U z mechanizmem 
blokującym (obsługa beznarzędziowa)

• Zdejmowane siedzisko pasażera z uchwytami

• 23-calowa ultra wysoka szyba przednia z bocznymi 
owiewkami

• Zaczep

• Chłodnica powietrza z wentylatorem

• Rozruch elektryczny w standardzie

• Płozy z dużymi otworami do jazdy w głębokim śniegu

• Przekładnia Easy-Shift (H-L-N) z obsługiwanym 

elektromechanicznie biegiem wstecznym

• Lusterka obrotowe

• Sprzęgło pDrive™

• Nisko osadzona kierownica z paskiem

• Płozy Pilot™ 7.4

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 LTS
Amortyzator przedni Motion Control
Skok zawieszenia przedniego 150 mm/5,9 cala
Zawieszenie tylne SC-5U
Amortyzator środkowy Motion Control
Amortyzator tylny HPG
Skok zawieszenia tylnego 239 mm

WYMIARY
Całkowita długość pojazdu 3222 mm/126,9 cala
Całkowita szerokość 
pojazdu

1088 mm/42,8 cala

Całkowita wysokość 
pojazdu

1515 mm/59,6 cala

Rozstaw płóz 889 mm/35 cala
Gąsienica 
(Długość x Szerokość x 
Profil)

Silent Cobra WT: 
154 x 20 x 1,5 cala
Silent Cobra SWT: 
154 x 24 x 1,5 cala

KOLOR
Black  

FUNKCJE
Platforma REV® Gen4
Płozy Pilot 7.4
Siedzisko Dwuosobowe 

siedzisko modułowe 
ze schowkiem pod 

siedzeniem
Kierownica Standardowa 

z uchwytami typu 
J-Hook/Wygodny 

uchwyt
Wysokość po 
podwyższeniu

145 mm/5,7 cala

Rozrusznik Elektryczny
Przełożenie 
wsteczne

Obsługiwane elektro-
mechanicznie

Chłodnica 
powietrza

Wysokowydajna 
z wentylatorem

Układ hamowania Brembo†

Podgrzewana 
dźwignia gazu/
manetki

Standardowe  
(tylko kierowca)

Typ wyświetlacza Wyświetlacz cyfrowy 
o przekątnej 4,5 cala

Szyba przednia 585 mm z lusterkami
Prowadnica – 
Carbide

Kwadratowa 3/8 – 
4 cale

Zderzaki  
(przód/tył)

Wysokowytrzymałe/
Brak

// CO NOWEGO
• Dostępne z 20- lub 24-calowymi gąsienicami


