
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
   

 
  
 

ANVELOPE / ROȚI 
Anvelope față Carlisle ACT radia l 

26 x 8 x 12 in. (660 x 203 x 305 mm) 
Anvelope spate Carlisle ACT radial 

26 x 10 x 12 in. (660 x 254 x 305 mm) 
Roți         Jante aluminiu 12-in.  

  
DIMENSIUNI / CAPACITĂȚI 
L x l x Î 238.8 x 116.8 x 135 cm 
Ampatament 149.9 cm 
Gardă la sol 27.9 cm 
Înălțimea scaunului 87.7 cm 
Greutate la gol* 381 kg 
Capacitate suporturi Față: 45 kg 

Spate: 90 kg 
Capacitate depozitare Spate: 21.4  L 
Capacitate tractare 750 kg remorcă cu frâne și 

590 kg remorcă fără frâne 
Capacitate combustibil 20.5  L 
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CARACTERISTICI PRINCIPALE 
• Motor Rotax® cu doi cilindri în V 
• Amortizoare față și spate FOX† 1.5 PODIUM†  
    QS3  
• Transmisie cu variație continuă (CVT) 

cu frână motor 
• Treaptă de viteză extra low L  
• Servodirecție dinamică (DPSTM) cu trei   
      moduri de utilizare 
• Troliu cu ghidaj cablu de 1.361 kg WARN†  
• Jante aluminiu de 12-in.  
• Anvelope radiale de 26-in. Carlisle ACT  
• Elemente din plastic vopsite pentru un aspect  
   premium 
• Bare față și spate de uz greu 
• Ghidon conic din aluminiu cu deflectoare 

de vânt și mânere ergonomice 

• Ecran multifuncțional analog/digital 
• Scaun pasager cu ergonomie dinamică 
• Mânere pasager cu poziționare multiplă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negru triplu 

 
 

 
 

CARACTERISTICI 
Ecran Multifuncțional analog/digital:  vitezometru, 

tahometru  (rotații pe minut histogramă și reprezentare 
numerică), odometru, calculator distanță și timp parcurse, 

centru de diagnostic, treapta de viteză, calculator timp 
funcționare motor, indicator 4 x 4, lumini avertizare motor 

și temperatură, indicator combustibil, ceas 

 Echipamente Priză curent continuu tip brichetă în consolă, conector 
standard în spate (15-A) 

Lumini 230  W de la proiectoare gemene de  60-W  și 
reflectoare duale de 55-W cu stopuri/stopuri de frână 

Scaun Scaun cu spătar 
Troliu 1,361  kg WARN cu ghidaj de cablu Sistem anti-furt Sistem de securitate codat digital (D.E.S.S.™) 
Protecție Bare față și spate de uz greu, ghidon conic 

din aluminiu cu deflectoare de vânt și 
mânere ergonomice 

Caracteristici T3  Scaun cu spătar, capac rezervor blocabil, transmisie 
blocabilă în treapta de viteză parcare (P), cârlig remorcare 

și fișă remorcă, două lumini de poziție față + 
semnalizatoare direcție, proiector spate adițional / stopuri 

frână + semnalizatoare direcție, oglinzi, claxon 

   
GARANȚIE 
Acordată de producător 2 ani 
Extinsă Până la 36 luni cu acoperire B.E.S.T.  

  ©2017  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. * Este prezentată greutatea fără fluide de lucru a modelului de bază. ‡ Visco-Lok este o marcă 
comercială a GKN Viscodrive GmbH. † Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor. Datorită angajamentului nostru continuu față de calitatea și 
inovația produselor, 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. Conduceți cu responsabilitate. BRP recomandă ca toți șoferii ATV să urmeze un curs de instruire. Pentru informații 
despre siguranță și instruire, consultați distribuitorul dumneavoastră sau, în S.U.A., sunați la Institutul de siguranță ATV la numărul 1 (800) 887-2887. În Canada, sunați 
la Consiliul de siguranță canadian la 1 (613) 739-1535 ext. 227. ATV-urile pot fi periculoase în utilizare. Pentru siguranța dumneavoastră: utilizatorul și 
pasagerul trebuie să poarte cască, ochelari și alte echipamente de protecție. Amintiți-vă întotdeauna că condusul și alcoolul / drogurile nu se potrivesc 
împreună. Nu conduceți niciodată pe suprafețele pavate sau pe drumurile publice. Nu vă angajați niciodată în efectuarea de cascadorii. Evitați vitezele 
excesive și fiți deosebit de atenți pe teren dificil. ATV-urile cu dimensiunea motorului mai mare de 90cc sunt recomandate pentru utilizarea numai de către cei cu 
vârsta de 16 ani și peste. Nu transportați niciodată pasageri pe niciun ATV care nu este proiectat în mod specific pentru o astfel de utilizare. 

 

MOTOR  1000 
Tip Rotax 976 cc cu doi cilindri în V, răcit cu aer 
Sistem distribuție combustibil Injecție electronică de combustibil (IEC) 
Transmisie      CVT, P / R / N / H / Extra low L, frânare motor standard 
Grup motopropulsor          Selectabil  2WD / 4WD cu diferențial față auto-blocabil  Visco-Lok‡ QE 

differential Servodirecție Servodirecție dinamică (DPS) cu trei moduri de utilizare 
  
SUSPENSII 
Suspensii față Basculă dublă 

cursă 22.9 cm  
Amortizoare față FOX 1.5 PODIUM QS3 
Suspensii spate Braț de torsiune independent  (TTI) 

cursă 23.6 cm  
Amortizoare spate FOX 1.5 PODIUM QS3 

  
FRÂNE 
Față Discuri de frână duble ventilate de 214 mm cu etrieri hidraulici cu piston dublu 
Spate Disc de frână ventilat de 214 mm cu etrieri hidraulici cu piston dublu 

 


