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SILNIK
Typ Jednocylindrowy silnik Rotax® ACE 

(Advanced Combustion Efficiency) 
o pojemności 650 cm3 i mocy 52 KM (39 kW), 
chłodzony cieczą

Układ zasilania paliwem System iTC™ (inteligentne sterowanie 
przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem 
paliwa (EFI)

Przekładnia CVT PDrive z funkcją hamowania silnikiem 
i elektronicznym zabezpieczeniem paska 
napędowego
 L / H / N / R / P

Napęd Do wyboru tryb 2WD / 4WD z przednim 
mechanizmem różnicowym Visco-Lok† 
z automatyczną blokadą

Wspomaganie jazdy Elektroniczna kontrola zjazdu ze wzniesień 
Tryby SPORT / ECO™

Wspomaganie kierownicy nd.

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójne wahacze ze stabilizatorem 

poprzecznym / skok 25,4 cm
Amortyzatory przednie Amortyzatory gazowe dwururowe
Zawieszenie tylne Wahacze TTA ze stabilizatorem poprzecznym / 

skok 26,7 cm
Amortyzatory tylne Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY / FELGI
Opony (przód i tył) Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12 cali  

(66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Felgi 12-calowe (30,5 cm) felgi stalowe

HAMULCE
Hamulce (przód i tył) Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 

220 mm z dwutłoczkowymi zaciskami 
hydraulicznymi

WYMIARY / POJEMNOŚĆ
Szacowana sucha masa* 569,7 kg
Podwozie / Klatka Profilowana klatka 

zatwierdzona przez ROPS
Długość x szerokość x 
wysokość 

118 x 50 x 69 cali 
(300,5 x 127 x 175,3 cm)

Rozstaw osi 90,6 cali (230,1 cm)
Prześwit 10 cali (25,4 cm)
Pojemność skrzyni ładunkowej 136 kg
Uciąg 680 kg
Pojemność przestrzeni 
bagażowej

Łącznie: 20,2 l

Pojemność zbiornika paliwa 38 l 

FUNKCJE
Kokpit Cyfrowy wyświetlacz panoramiczny 

o przekątnej 4,5 cala (11,4 cm)
Oprzyrządowanie Gniazdo elektryczne (10 A)
Zapłon nd.
Magnes 650-W
Oświetlenie Światła przednie o mocy 110 W 

Tylne światła LED
Wyciągarka nd.
Kierownica Regulacja nachylenia kierownicy
Bezpieczeństwo Zintegrowany stalowy zderzak przedni

Pełna osłona podwozia
Typ zaczepu Odbiornik zaczepu 2-calowego

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

 Catalyst Gray

SSV
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