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SILNIK 650 1000
Typ Silnik jednocylindrowy 

Rotax 650 cm3 V-twin, 
44 kW (59 KM),
chłodzony cieczą

Silnik jednocylindrowy 
Rotax 976 cm3 V-twin, 
60 kW (80 KM),
chłodzony cieczą

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

Przekładnia Przekładnia bezstopniowa (CVT), P / R / N / H 
/ dodatkowy bieg niski L,  Inteligentny system 
hamowania silnikiem (iEB™)

Napęd Do wyboru tryb 4WD / 6WD z przednim 
mechanizmem różnicowym Visco-Lok† QE 
z automatyczną blokadą

Wspomaganie kierownicy Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
Zakres prędkości do 60 km/h

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze 

stabilizatorem poprzecznym z przodu
Skok 23,3 cm (9,2 cala)

Amortyzatory przednie Olejowe
Zawieszenie tylne Zawieszenie niezależne pływającoskrętne (TTI2) 

ze stabilizatorem poprzecznym wyposażonym 
w mechanizm szybkiego uwalniania
Skok 25,1 cm (9,9 cala)

Amortyzatory tylne Olejowe

OPONY / FELGI
Opony przednie Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 cali 

(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Opony tylne Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 cali 

(66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgi 12-calowe (30,5 cm), aluminiowe

HAMULCE
Przód Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm 

z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm 

z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi

WYMIARY / POJEMNOŚĆ 650 1000
Szacowana sucha masa* 574 kg 576 kg
Długość x szerokość x 
wysokość 

297 x 122 x 126 cm

Rozstaw osi 208 cm
Prześwit 27,9 cm
Wysokość siedzenia 87,7 cm
Pojemność bagażnika Przód: 45 kg 

Tył: 318 kg
Pojemność przestrzeni 
bagażowej

Dwupoziomowa skrzynia ładunkowa ze ścianami 
bocznymi i klapą z tyłu 
Tył: 70 l

Uciąg 907 kg – przyczepa z hamulcami
674 kg – przyczepa bez hamulców

Pojemność zbiornika paliwa 20,5 l

FUNKCJE
Kokpit Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Oprzyrządowanie Gniazdo elektryczne, złącze 15 A 
Zapłon System zabezpieczający kodowany cyfrowo 

(D.E.S.S.™)
Oświetlenie Reflektory LED
Wyciągarka Wyciągarka o uciągu 1588 kg
Właściwości serii T Zaczep holowniczy z blokadą do przyczepy, 

kierunkowskazy, światła pozycyjne, lusterka, 
klakson

Siedzenie Wzmocnione poszycie siedzenia
Kierownica Standardowa z podgrzewanymi manetkami 

i przepustnicą
Bezpieczeństwo Wytrzymały przedni zderzak

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

CHARAKTERYSTYKA
• Do wyboru 4WD / 6WD
• Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
• Przekładnia bezstopniowa (CVT) z dodatkowym niskim przełożeniem
• 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe
• 26-calowe (66 cm), 6-warstwowe opony Carlisle† ACT HD
• Wyciągarka o uciągu 1588 kg
• Dwupoziomowa skrzynia ładunkowa z akcesoriami modułowymi
• Podgrzewane manetki i przepustnica
• Ogranicznik prędkości
• Wyłącznie 1000: Kolorowe tworzywa sztuczne nadające klasowego wyglądu

 650: Tundra Green

1000: Boreal Green

ATV

MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T / 1000 T


