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 Triple Black

KENMERKEN
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™)
• 7,6 in (19,3 cm) brede digitale display met toetsenbord
• RF sleutel DESS met Start/Stop-knop

MOTOR

Type 95 pk, Rotax® 976 cc, V-twin, vloeistofgekoeld, 
katalysator

Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™)  
met elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie Quick Response System (QRS) CVT met 
hoge luchtstroom-ventilatie en elektronische 
aandrijfriembescherming 
Extra laag / hoog / neutraal / achteruit / parkeren

Aandrijflijn Selecteerbare 2WD / 4WD met open 
voordifferentieel met rem-tractieregeling (BTC) / 
Sperbaar achterdifferentieel

Rijassistentie Hill Descent Control (HDC, afdalingsrem) 
SPORT / ECO™-modi

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

WIELOPHANGINGEN

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang /  
29,2 cm veerweg

Schokdempers vooraan SHOWA 2.0
Achterophanging TTA met stabilisatorstang / 30,5 cm veerweg
Schokdempers achteraan SHOWA 2.0

BANDEN / VELGEN

Voor- en achterbanden Maxxis Liberty† 71,1 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm  
(28 x 10 / 10 x 14 in)

Velgen 35,6 cm (14 in) aluminium

REMMEN

Voor- en achterremmen Twee sets 220 mm schijfremmen met hydraulische 
dubbelzuiger remklauwen en dynamische 
remregeling (ABS + HHC + HDC) - TCS kan worden 
uitgeschakeld

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

Geschat drooggewicht 769,7 kg (1.697 lb)
Chassis / Kooi Geprofileerde kooi. 

ROPS-goedgekeurd
L x B x H 378,4 x 157,8 x 193,5 cm (149 x 62,1 x 76,2)
Wielbasis 306,3 cm (120,6 inch)
Bodemvrijheid 30,5 cm (12 inch)
Laadvermogen laadruimte 136 kg (300 lb)
Trekvermogen 680 kg (1.500 lb)
Bergruimte Totaal: 24,7 L (6,5 gal)
Brandstof 38 l (10 gallon) 

EIGENSCHAPPEN

Meter 7,6 in (19,3 cm) brede digitale display met 
toetsenbord

Meters Uitgang gelijkstroom (10 A)
Contact RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) 

met Start / Stop-knop 
Magneetontsteking 650 W
Verlichting Verlichting voor 110 W

Led achterlichten met halo-effect
Lier n.v.t.
Stuurwiel Verstelbare stuurkolom
Bescherming Geïntegreerde stalen voorbumper

Net vooraan en premium deuren achteraan
Full skidplate
Spatborden
Spatlappen

Type trekhaak 5 cm trekhaakbevestiging met trekhaak achter en 
trekhaakkogel

Kenmerken T-categorie Claxon, knipperlichten en standlichten, zijspiegels, 
kentekenplaatsteun, haak op metalen voorbumper, 
detector bestuurdersstoel, sensor hoofdremcilinder 
en nieuwe uitlaat, 7-pens aansluiting voor aanhanger 
(12 V)

GARANTIE

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

SSV

MY23 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T


