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™

HØYDEPUNKTER
•	Rotax® V-twin motor
•	Blokkeringsfrie bremser (ABS)
•	Variatordrift (CVT)
•	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
•	Dobbel A-arm forhjulsoppheng
•	Uavhengig bakhjulsoppheng (TTI)
•	12" felger i støpt aluminium
•	Omsluttende ramme (Surrounding Spar
Technology – SST) G2L ramme med
geometrisk kontakt kontroll

•	Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S. TM)
•	Digitalt flerfunksjonsdisplay
•	Lasterammer med LinQ hurtigfestende
tilbehørssystem med kombinert kapasitet
på 163,3 kg
•	21,4 l vanntett oppbevaringsboks bak

Oransje/570

MOTORER
Type
Drivstoffsystem
Gir
Drift
Servostyring
Maks. fart

570

DEKK/FELGER

48 hk, Rotax V-twin, væskekjølt
Elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
CVT, P/R/N/H/L, standard motorbrems
Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)

Fordekk
Bakdekk
Felger

Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)

DIMENSJONER/KAPASITETER

105 km/t

LxBxH

FJÆRING
Frontfjæring
Frontdempere
Bakhjulsoppheng
Bakdempere

Dobbel A-arm 22,9 cm fjæringsvei
Olje
Torsional Trailing arm Independent (TTI) 22,4 cm fjæringsvei
Olje

BREMSER
Foran
Bak
ABS

Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12"
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12"
(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
12" støpt aluminium

Doble 214 mm ventilerte skivebremser med
hydrauliske doble bremsekalipere
Enkel 214 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper
Standard

211 x 116,8 x 124 cm
(83 x 46 x 48,8")
129,5 cm
26,7 cm
85,8 cm
319 kg
Foran: 54,4 kg
Bak: 109 kg
Bak: 10,9 liter

Akselavstand
Bakkeklaring
Setehøyde
Tørrvekt*
Lastekapasitet
Oppbeva
ringskapasitet
Tilhengervekt
Drivstoffkapasitet

750 kg tilhenger med bremser og
335 kg tilhenger uten bremser
20,5 liter

EGENSKAPER
Instrumenter

Vinsj
T3B-funksjoner

Flerfunksjon digital:
Speedometer, turteller, kilometerteller,
tripp- og timemålere, drivstoff, girstilling,
4x4-indikator, feilsøking, klokke
Med wire klargjort for vinsj
Slepekrok med tilhengerplugg, retningsindikatorer,
posisjonslamper, speil, horn, låsbart tanklokk og gir

Strømuttak
Lys
Sete
Tyverisikringssystem
Beskyttelse

Lightertype DC-kontakt i konsollen,
standardkontakt bak (15 A)
70 W fra doble 35 W frontlys/bremselys
Standard
Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.)
Ikke tilgjengelig

GARANTI
Fabrikk

2 år

©2017 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ™, ® og BRP-logoen er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
Produkter distribueres i USA av BRP US Inc. *Basismodellens tørrvekt vises. ‡Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH. †Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
På grunn av vårt løpende arbeid med å sikre produktkvalitet og innovasjon, forbeholder BRP seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, pris, design, funksjoner, modeller
eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Kjør forsvarlig. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. For sikkerhets- og opplæringsinformasjon, kontakt din forhandler
eller, i USA, kontakt ATV Safety Institute på 1 (800) 887-2887. I Canada, kontakt Canadian Safety Council på 1 (613) 739-1535 ext 227. ATV-er kan være farlige å kjøre. For din sikkerhet: Både
fører og passasjer bør bruke hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og alkohol/narkotiske stoffer ikke passer sammen. Ta ikke del i stunt-kjøring. Unngå
høye hastigheter og vær særskilt oppmerksom i vanskelig terreng. ATVer med motorstørrelser over 90 cc anbefales for bruk bare av personer som er 16 år eller eldre. Ha aldri med passasjerer
på noen ATV som ikke spesifikt er ment for slik bruk.
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