
DEKK/FELGER
Fordekk Kenda Claw 20 x 6 x 10”

Bakdekk Kenda Claw 18 x 10,5 x 8” 

Felger 8" aluminium

DIMENSJONER/KAPASITETER
L x B x H 152 x 111 x 97 cm

Akselavstand 100 cm

Bakkeklaring 21,1 cm under ramme/11,4 cm under bakaksel

Setehøyde 68,5 cm

Tørrvekt* 113 kg

Lastekapasitet Ikke tilgjengelig

Oppbevaringskapasitet Foran: 2,7 l

Slepekapasitet Ikke tilgjengelig

Drivstoffkapasitet 6 l

høyDEPuNKTER 
•  Fra 10 år og oppover
•  90 ccm m4-takts luftkjølt motor
•  Helautomatisk variatordrift (CVT)
• 109,2 cm bred foran, med dobbel A-arm med HPG piggyback 

støtdempere og 17,8 cm fjæringsvei
• 104,1 cm bred bak, med dobbel A-arm med HPG piggyback 

støtdemper og 22,9 cm fjæringsvei
•  Elektrisk start med backup kickstart
•  Hastighetsbegrenser
•  Firkantet styrepad i racingstil
•  Styreløfter (+2,5 cm)
•  Frontstøtfanger i aluminium med nummerplate

•  Racing kickup-støtter med Nerf-stenger
•  Sporty eksosrør
•  X-pakke med grafikk og setetrekk

20
18DS 90™

 X™

 

MOTOR 90
Type 89,5 ccm 4-takts ensylindret, luftkjølt

Drivstoffsystem Karburering, Keihin†

Gir CVT, F/N/R

Drift Kjededrevet/solid aksel 
Elektrisk og kickstartsystem

Servostyring Ikke tilgjengelig

hJuLOPPhENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm

17,6 cm fjæringsvei

Frontdempere HPG piggyback

Bakhjulsoppheng Svingarm
22,9 cm fjæringsvei

Bakdempere HPG piggyback

BREMSER
Foran Doble hydrauliske skivebremser

Bak Enkle hydrauliske skivebremser

 Hvit, svart og Can-Am rød

EGENSKAPER
Instrumenter Nøytral- og ryggelys Strømuttak Ikke tilgjengelig

Vinsj Ikke tilgjengelig Lys Ikke tilgjengelig

Beskyttelse Frontstøtfanger i aluminium med nummerplate, styreforhøyer (+ 
2,5 cm) med firkantet styrepad i racingstil, racing kickup-støtter 

og nerf-stenger 

Tyverisikringssystem Ikke tilgjengelig

Sete Standard

GARANTI
Fabrikk 2 år
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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. Kjør aldri på asfalterte overflater eller offentlig vei. 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. 


