
©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. *Drooggewicht basismodel 
afgebeeld. †Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen 
stop te zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. Gedraag u als een verantwoordelijk bestuurder. BRP beveelt ten zeerste aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Voor al uw 
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KENMERKEN
• Voor bestuurders vanaf 10 jaar
• 4-taktmotor met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
• Volledig automatische Continu Variabele Transmissie (CVT)
• Voorophanging met onafhankelijke A-arm
• Elektrische startmotor
• Ingebouwde snelheidsbegrenzer

MOTOR
Type 112 cc 4-takt eencilinder, luchtgekoeld
Brandstoftoevoersysteem Elektronische brandstofinspuiting (EFI) met 

ingebouwde snelheidsbegrenzer
Transmissie CVT, F / N / R
Aandrijflijn Kettingaangedreven / 2WD 

Elektrisch startsysteem
Stuurbekrachtiging N.v.t.

WIELOPHANGINGEN
Voorwielophanging Enkele A-arm 

12,7 cm (5 in) veerweg
Voorschokdempers Olie
Achterwielophanging Draaiarm 

15,2 cm (6 in) veerweg
Achterschokdempers Olie

BANDEN / VELGEN
Voorbanden 48,3 x 17,8 x 20,3 cm (19 x 7 x 8 in)
Achterbanden 45,7 x 24,1 x 20,3 cm (18 x 9,5 x 8 in)
Velgen 20,3 cm (8 in) staal

REMMEN
Voor Dubbele trommelremmen
Achter Enkele trommelremmen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
Geschat drooggewicht * 134 kg (295 lb)
L x B x H 154 x 103 x 98 cm (60,6 x 40,4 x 38,6 in)
Wielbasis 105 cm (41 in)
Bodemvrijheid 21,1 cm (8,3 in) onder frame/  

11,4 cm (4,5 in) onder achteras
Zithoogte 71 cm (28 in)
Draagvermogen rek N.v.t.
Opbergcapaciteit N.v.t.
Trekvermogen N.v.t.
Brandstof 6 L (1,6 gal)

EIGENSCHAPPEN
Meter Neutraal, achteruit, brandstofpeil  

en motorcontrolelampjes
Instrumentarium N.v.t.
Contact Mechanische sleutel
Verlichting Halogeen rijlichten
Lier N.v.t.
Zadel Standaard
Stuur Ergonomie en bediening geschikt voor 

bestuurders vanaf 10 jaar
Bescherming Voorbumper

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

ATV

MY23 RENEGADE 110 EFI 

Catalyst Gray & Neo Yellow 


