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CHARAKTERYSTYKA
• Pojazd przeznaczony dla osób od 10 lat wzwyż
• Czterosuwowy silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
• W pełni automatyczna przekładnia bezstopniowa (CVT)
• Wysokowydajne amortyzatory gazowe
• Zawieszenie przednie oparte na podwójnych wahaczach poprzecznych
• Rozruch elektryczny
• Wbudowany ogranicznik przepustnicy
• Sportowe osłony dłoni
• Grafika z pakietu X xc

SILNIK
Typ Czterosuwowy silnik jednocylindrowy o po-

jemności 112 cm3, chłodzony powietrzem
Układ zasilania paliwem Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) z wbudowa-

nym ogranicznikiem przepustnicy
Przekładnia Automatyczna przekładnia bezstopniowa CVT 

z przełożeniami F / N / R
Napęd Napęd łańcuchowy / 2WD

Elektryczny układ rozruchowy
Wspomaganie kierownicy nd.

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójny wahacz poprzeczny

Skok 14 cm (5,5 cala)
Amortyzatory przednie Gazowe typu piggyback
Zawieszenie tylne Wahacz wzdłużny

Skok 15,2 cm (6 cala)
Amortyzatory tylne pod ciśn.

OPONY / FELGI
Opony przednie 19 x 7 x 8 cali (48,3 x 17,8 x 20,3 cm) 
Opony tylne 18 x 9,5 x 8 cali (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)
Felgi 8-calowe (20,3 cm) felgi stalowe

HAMULCE
Przód Hydrauliczne hamulce tarczowe (podwójne)
Tył Hydrauliczne hamulce tarczowe (pojedyncze)

WYMIARY / POJEMNOŚĆ
Szacowana sucha masa* 140 kg
Długość x szerokość x 
wysokość 

60,6 x 42 x 38,6 cali  
(154 x 108 x 98 cm)

Rozstaw osi 41 cali (105 cm)
Prześwit 21,1 cm pod ramą /  

11,4 cm pod tylną osią
Wysokość siedzenia 28 cali (71 cm)
Pojemność bagażnika nd.
Pojemność przestrzeni 
bagażowej

nd.

Uciąg nd.
Pojemność zbiornika paliwa 6 l

FUNKCJE
Kokpit Kontrolki świateł pozycyjnych i świateł cofa-

nia, kontrolka poziomu paliwa i silnika
Oprzyrządowanie nd.
Zapłon Klucz mechaniczny
Oświetlenie Reflektory halogenowe
Wyciągarka nd.
Siedzenie Standardowe
Kierownica Sportowe osłony dłoni

Ergonomia i sterowanie przystosowane dla 
10-latków i starszych dzieci

Bezpieczeństwo Przedni zderzak

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

ATV

RENEGADE X XC 110 EFI (ROK MODELOWY 2023) 

Black i Legion Red


