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SILNIK
Typ Silnik Rotax® V-twin o pojemności 976 cm3 i mocy 82 KM 

(61 kW), chłodzony cieczą, ze strategicznie umiejscowionym 
wlotem powietrza do silnika

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

Przekładnia Przekładnia PRO-TORQ CVT z systemem szybkiego 
reagowania (QRS), elektronicznym zabezpieczeniem paska 
napędowego, niższymi przełożeniami oraz wentylacją 
o wysokim przepływie powietrza ze strategicznie 
rozmieszczonym wlotem i wylotem powietrza do przekładni 
CVT
Dodatkowe niskie przełożenie L / H / N / R / P

Napęd Możliwość wyboru trybu Turf / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD 
MUD z ekskluzywnym systemem Smart-Lok*. 
*System Smart-Lok został opracowany we współpracy 
z TEAM Industries, liderem branży układów napędowych

Wspomaganie jazdy Elektroniczna kontrola zjazdu ze wzniesień 
Tryby ECO™ / ECO™  Off / Work
Mechanizm przytrzymujący hamulec

Wspomaganie kierownicy Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS™)

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójne wahacze łukowe ze stabilizatorem poprzecznym / 

skok 30,5 cm
Amortyzatory przednie Amortyzatory gazowe dwururowe
Zawieszenie tylne Wahacze łukowe TTA z zewnętrznym stabilizatorem 

poprzecznym / skok 30,5 cm
Amortyzatory tylne Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY / FELGI
Opony (przód i tył) XPS Swamp Force 30 x 9 / 11 x 14 cali 

(76,2 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)
Felgi 14-calowe (35,6 cm) aluminiowe

HAMULCE
Przód Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 220 mm 

z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 220 mm 

z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi

WYMIARY / POJEMNOŚĆ
Klatka Profilowana klatka 

zatwierdzona przez ROPS
Szacowana sucha masa* 792 kg
Długość x szerokość x 
wysokość 

129,4 x 64 x 82 cali 
(328,6 x 162,6 x 208,3 cm)

Rozstaw osi 83 cali (211,5 cm)
Prześwit 15 cali (38,1 cm)
Wymiary skrzyni ładunkowej 38 x 54,5 x 12 cali (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Pojemność skrzyni 
ładunkowej

454 kg

Elektrycznie pochylane 
nadwozie

nd.

Ładowność klapy tylnej 113,4 kg
Pojemność przestrzeni 
bagażowej 

Łącznie: 61,3 l

Uciąg 1136 kg
Ładowność 680 kg
Pojemność zbiornika paliwa 40 l
Ilość miejsc 3

FUNKCJE
Kokpit Cyfrowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 7,6 cala 

z klawiaturą
Akumulator 12 V (30 Ah)
Magnes 650-W
Oprzyrządowanie Gniazdo elektryczne (10 A)

Gniazdo USB (10 A) x 2
Oświetlenie Światła przednie o mocy 140 W Sygnatura LED

Tylne światła LED
Wyciągarka Przeniesiona wyciągarka o uciągu 2041 kg z liną syntetyczną 

i zwijaczem
Siedzenie Wzmocniona kanapa VERSA-PRO z podnoszonymi 

siedziskami pasażerów, regulowany fotel kierowcy, haczyki 
pod spodem, wzmocniona tapicerka z wykończeniami 
z pakietu X

Kierownica Regulacja nachylenia kierownicy
Bezpieczeństwo Wytrzymały stalowy zderzak z przodu

Pełna osłona podwozia HMWPE
Aluminiowe listwy boczne
Błotniki

Typ zaczepu Odbiornik zaczepu 2-calowego

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

CHARAKTERYSTYKA
• Przedni mechanizm różnicowy Smart-Lok
• Strategicznie rozmieszczony wlot powietrza do silnika i wlot/wylot do przekładni CVT
• Mechanizm przytrzymujący hamulec 
• Wzmocniona kanapa VERSA-PRO, wzmocniona tapicerka z wykończeniami z pakietu X 
i regulowany fotel kierowcy
• Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 7,6 cala z klawiaturą
• Platforma o szerokości 162,5 cm z wahaczem poprzecznym łukowym
• Sygnatura LED
• 30-calowe opony XPS Swamp Force
• Wyciągarka o uciągu 2041 kg 
• Wytrzymały stalowy zderzak z przodu
• Aluminiowa listwa boczna
• Pełna osłona podwozia HMWPE
• Klakson i lusterka boczne

 Liquid Titanium i Magma Red

SSV
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