
MAVERICK™ X3 X™rs TURBO R 

•Lățime 72in.(182.9cm) 
•Jante de aluminiu de 14-in. cu anvelope de 30-in. MaxxisBighorn†  2.0 
•Cursa suspensiei de până la 24-in.(61cm) 
•Amortizoare cu rezervor extern și by-pass, complet ajustabile FOX†3.0PODIUMRC2† 
•Plafon complet, scut protecție de uz greu HMW și centuri în 4 puncte 
•Vopsea aplicată 

Platinum Satin 

Capacitate 
suport 

91kg cu sistem de prindere rapidă 
LinQ™ 

Capacitate 
depozitare 

Total: 9.4L  
Torpedou: 6.2L 

Consolă centrală: 2.8L 
Suporturi pahare: 0.4L 

Capacitate 
combustibil 

40L 

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Toate drepturile rezervate. ™, ® și sigla BRP sunt mărci comerciale înregistrate ale BRP 
sau ale companiilor sale afiliate. Produsele sunt distribuite în S.U.A. de către BRP US Inc. ‡ Visco-Lok este o marcă comercială a GKN 
Viscodrive GmbH. † Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor. BRP își rezervă dreptul în orice moment să întrerupă 
sau să se schimbe specificațiile, prețul, proiectul, caracteristicile, modelele sau echipamentele fără a se angaja nicio obligație.  Unele modele 
descrise pot să includă echipamente opționale.  Citiți manualul de utilizare și urmăriți filmul dedicat siguranței înainte de a utiliza vehiculul.  For 
Pentru siguranța dumneavoastră: utilizatorul și pasagerul trebuie să poarte cască, ochelari și alte echipamente de protecție. Purtați centurile de 
siguranță și țineți plasa laterală fixată în permanență.  Amintiți-vă întotdeauna că condusul și alcoolul/drogurile nu se potrivesc împreună. 
Vehiculul este destinat utilizării exclusive off-road. Nu conduceți niciodată pe suprafețele pavate sau pe drumurile publice. Utilizatorul trebuie să 
aibă cel puțin 16 ani. Pasagerii trebuie să aibă cel puțin 12 ani și să fie capabili să se țină de mânere și să-și fixeze picioarele în podea în timp ce 
își țin spatele fixat în spătar.  Nu vă angajați în efectuarea de cascadorii și nu conduceți cu viteză excesivă. 
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CARACTERISTICI 
Ecran 
	

Multifuncțional analog/digital: Vitezometru, tahometru, 
odometru, calculator distanță și timp parcurse, 

combustibil, treapta de viteză, mod sport/ECO™, 
indicator centură de siguranță și 4x4, centru de 

diagnostic, ceas,  
auto-oprire 

	

	 Protecție 
	

Bară față integrată, scut motor de uz greu din oțel 
cu greutate moleculară mare (HMW),  portiere, 

plafon complet și centuri în 4 puncte 
Echipamente  Priză curent continuu tip brichetă în consola centrală 
Lumini 
	

Proiectoare față și spate LED cu semnătură 
LED unică Can-Am 

Troliu 
	

N/A 
	

Sistem anti-furt 
	

Sistem de securitate codat digital RF (D.E.S.S.™)cu buton 
Start/Stop 

	 	 	 	 	
GARANȚIE 
Acordată de producător 2 ani 
Extinsă Până la 30 de luni cu acoperire B.E.S.T. 

	

MOTOR TURBO R 
Tip 
	

172 CP, RotaxACE (Eficiența avansată a combustiei) 900cc Motor triplu-
cilindru cu turbocompresor, răcit cu lichid cu răcitor intermediar integrat și 

filtre de aer de înaltă performanță Donaldson† 
Sistem de distribuție a combustibilului Controlul inteligent al accelerației (iTC™) cu Injecție electronică de combustibil (IEC) 

Transmisie Sistem de răspuns rapid X (QRS-X) CVT cu flux mare de aer, L/H/N/R/P 
Grup motopropulsor 
	

Selectabil 2WD/4WD cu diferențial față autoblocabil Visco-Lok‡X  

Servodirecție Servodirecție dinamică (DPS™) cu trei moduri de utilizare 
	 	
SUSPENSII 

Suspensii față 
 

Inspirate de la vehiculele de curse off-road, basculă dublă cu bară stabilizatoare și 
cursă de 22in. (55.9cm) 

Amortizoare față 
 

Amortizoare FOX 2.5 PODIUM RC2 cu rezervor extern și bypass, cu ajustări 
dublă viteză la compresie și revenire 

Suspensie spate 
	

Braț de torsiune cu 4 legături X (TTX) cu bară stabilizatoare și 
cursă de 24in. (61cm) 

Amortizoare spate 
 

Amortizoare FOX 3.0 PODIUM RC2 cu rezervor extern și bypass,	
cu ajustări dublă viteză la compresie și revenire 

	 	
FRÂNE 
Față Discuri de frână duble ventilate de 262 mm cu etrieri hidraulici cu piston dublu 

Spate Discuri de frână duble ventilate de 248 mm cu etrieri hidraulici cu piston dublu 

ANVELOPE/ROȚI 
Anvelope față 
	

MaxxisBighorn 2.0 
30x10x14in. 

(76.2x25.4x35.6cm) 
Anvelope spate 
	

MaxxisBighorn 2.0 
30x10x14in. 

(76.2x25.4x35.6cm) 
Jante Aliaj aluminiu de 14-in. 
	 	
DIMENSIUNI/CAPACITĂȚI 
L x l x Î 335.3x182.9x170.2cm 
Ampatament 259.1cm 
Gardă la sol 38.1cm 
Greutate estimată 
la gol 

720.9kg  
	

Cabină/Șasiu Oțel feritic-martensitic 980 complet sudat 

	

PROVOCATOR PUTERNIC PRECIS 
• ADN distinctiv Can-Am cu un 

design de nouă generație 
• Poziție joasă a scaunului 
• Cabină Ergo-Lok  cu scaune 

ajustabile în patru direcții 
	

•Motor Rotax®ACE cu 172 CP, lider 
în domeniu, cu turbocompresor și 
răcitor intermediar 

•Dinamică avansată a fluxului de aer 
•Transmisie QRS-X  
	

• Suspensie TTX cu o cursă  ce o 
face un lider în domeniu  

• Șasiu ultra-eficient și cu 
greutate scăzută 

• Cele mai precise caracteristici de  
    manevrare 
	CARACTERISTICI SPECIFICE PACHETULUI X rs 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

	

	

	

	


