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zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów SSV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów SSV 
może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w 
parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególna ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów SSV z silnikiem o pojemności powyżej 
90 cm3 korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem SSV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Pasażer musi mieć co najmniej 12 lat i 
musi być w stanie trzymać się uchwytów, umieścić stopy na podłodze i oprzeć plecy o oparcie. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

SILNIK
Typ Silnik Rotax® V-twin o pojemności 976 cm3 i mocy 82 KM (61 kW), 

chłodzony cieczą

Układ zasilania 
paliwem

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

Przekładnia Przekładnia PRO-TORQ CVT z systemem szybkiego reagowania 
(QRS), wentylacją o wysokim przepływie powietrza i elektronicznym 
zabezpieczeniem paska napędowego
Dodatkowe niskie przełożenie L / H / N / R / P

Napęd Możliwość wyboru trybu Turf / 2WD / 4WD z otwartym przednim 
mechanizmem różnicowym z systemem ABS

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

Wspomaganie 
kierownicy

Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS™)

Zakres prędkości powyżej 60 km/h

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójne wahacze poprzeczne łukowe / skok 27,9 cm

Amortyzatory 
przednie

Amortyzatory gazowe dwururowe

Zawieszenie tylne Wahacze łukowe TTA z zewnętrznym stabilizatorem poprzecznym / 
skok 27,9 cm

Amortyzatory tylne Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY / FELGI
Opony przód /  
Opony tył

Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 cali (68,6 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*

723 kg

Długość x szerokość x 
wysokość 

125,7 x 64 x 80 cali (319,4 x 162,5 x 203,2 cm)

Rozstaw osi 83 cali (211,5 cm)

Prześwit 13 cali (33 cm)

Wymiary skrzyni 
ładunkowej

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: 24,5 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)

Oświetlenie Światła przednie o mocy 140 W Tylne światła LED z efektem poświaty

Wyciągarka Wyciągarka o uciągu 2041 kg z rolką linową

Siedzenie Kanapa VERSA-PRO z podnoszonymi siedziskami pasażerów, haczyki 
pod spodem, wzmocniona tapicerka

Kierownica Regulacja nachylenia kierownicy

Bezpieczeństwo Zintegrowany stalowy zderzak przedni
Pełna osłona podwozia HMWPE
Przedłużenie przedniego błotnika

Typ zaczepu Odbiornik zaczepu 2-calowego z zaczepem tylnym, hakiem kulowym 
i złączem do przyczepy

Właściwości serii T Klakson, światła kierunkowskazów i światła pozycyjne, lusterka 
boczne, wspornik tablicy rejestracyjnej, hak na przednim metalowym 
zderzaku

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

CHARAKTERYSTYKA
• Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS)
• System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
• 14-calowe (35,6 cm) felgi aluminiowe
• 27-calowe (68,6 cm) opony Maxxis Coronado†
• Wyciągarka o uciągu 2041 kg
• Możliwość montażu nagrzewnicy

SSV
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