
DEKK/FELGER
Fordekk Carlisle ACT radial 26 x 8 x 12"

Bakdekk Carlisle ACT radial 26 x 10 x 12"

Felger 12" beadlock-felger i støpt aluminium

DIMENSJONER/KAPASITETER
L x B x H 238,8 x 116,8 x 135 cm 

Akselavstand 149,9 cm

Bakkeklaring 27,9 cm

Setehøyde 87,7 cm

Tørrvekt* 381 kg

Lastekapasitet Foran: 45 kg  
Bak: 90 kg

Oppbevaringskapasitet Bak: 21,4 l

Slepekapasitet 750 kg tilhenger med bremser og
590 kg tilhenger uten bremser

Drivstoffkapasitet 20,5 l

MOTORER 1000
Type Rotax 976 ccm V-twin, væskekjølt

Drivstoffsystem Elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Gir CVT, P/R/N/H/ekstra lav L, standard motorbrems

Drift Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok‡ QE automatisk framhjulsdifferensial

Servostyring Tre-trinns dynamisk servostyring (Tri-Mode Dynamic Servo Steering (DPS)

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng Dobbel A-arm

22,9 cm fjæringsvei

Frontdempere FOX 1.5 PODIUM QS3

Bakhjulsoppheng Torsional Trailing arm Independent (TTI)
23,6 cm fjæringsvei

Bakdempere FOX 1.5 PODIUM QS3

BREMSER
Foran Doble 214 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble bremsekalipere

Bak Enkel 214 mm ventilert skivebrems med hydraulisk dobbel bremsekaliper

VIKTIGE FUNKSJONER 
• Rotax® V-twin motor
• FOX† 1.5 PODIUM† QS3 støtdempere foran og bak
• Variatordrift (CVT) med motorbrems
• Ekstra lavt L-gir
• Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS™)
• 1 361 kg WARN†-vinsj med styrerull
• 12" beadlock-felger i støpt aluminium
• 26" Carlisle ACT-radialdekk
• Lakkert plast for et premium utseende
• Ekstra kraftige støtfangere foran og bak
• Styre i aluminium med vindavvisere og firkantet styre-pute

• Analog/digital flerfunksjonsmåler
• Dynamisk, ergonomisk passasjerkomfort
• Passasjerhåndtak i mange posisjoner
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EGENSKAPER
Instrumenter Analog/digital flerfunksjonsmåler:  

Speedometer, turteller (stolpediagram RMP, nedre stolpe numerisk 
RPM), kilometerteller, tripp- & timemålere, diagnosesenter, 
girstilling, motortimemåler, 4x4-indikator, temperatur- og 

motorlamper, drivstoffmåler, klokke

Strømuttak  Lightertype DC-kontakt i konsollen, standardkontakt bak (15 A) 

Lys 230 W fra doble 60 W projektorer og doble 55 W reflektorer med 
baklys/bremselys

Sete Sete med ryggstøtte

Vinsj 1 361 kg WARN-vinsj med styrerull Tyverisikringssystem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

Beskyttelse Ekstra kraftige støtfangere foran og bak, aluminium styre med 
vindavvisere og styrepad

T3-funksjoner Sete med ryggstøtte, låsbart tanklokk, girkassen
kan låses i parkeringsmodus (P), slepekrok og tilhengerkontakt, to 
markeringslys og blinklys foran, to baklys/bremselys og blinklys, 

speil, horn

GARANTI
Fabrikk 2 år
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