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 Tundra Green

KENMERKEN
• Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
• Antiblokkeerremsysteem (ABS)
• 66 cm (26 in) Carlisle ACT HD 6-ply banden
• 30,5 cm (12 in) gegoten aluminium velgen
• Voorbumper voor zwaar gebruik
• Snelheidsbegrenzing

MOTOREN 450 570

Type 38 pk, 427 cc Rotax 
met één cilinder, 
vloeistofgekoeld

48 pk, Rotax V-twin, 
vloeistofgekoeld

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

Transmissie CVT, laag / hoog / neutraal / achteruit / 
parkeren, standaard motorremfunctie

Aandrijflijn Selecteerbare 2WD / 4WD met 
remtractiecontrole (BTC, Brake Traction Control)

Stuurbekrachtiging Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging 
(DPS)

Snelheidscategorie Meer dan 60 km/u

WIELOPHANGINGEN

Voorwielophanging Dubbele A-arm 
Veerweg van 22,9 cm (9 inch)

Schokdempers vooraan Olie

Achterwielophanging Torsional Trailing arm Independent (TTI) 
Veerweg van 22,4 cm (8,8 inch)

Schokdempers achteraan Olie

BANDEN / VELGEN

Voorbanden Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm  
(26 x 8 x 12 inch)

Achterbanden Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm  
(26 x 10 x 12 inch)

Velgen 12 inch (30,5 cm) staal

REMMEN

Voor Twee sets 214 mm schijfremmen met 
hydraulische dubbelzuiger remklauwen

Achter 214 mm schijfrem met hydraulische 
dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / 
CAPACITEITEN 450 570

Geschat drooggewicht * 318 kg (700 lb) 327 kg (720 lb)

L x B x H 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 inch)

Wielbasis 129,5 cm (51 inch)

Bodemvrijheid 29,2 cm (11,5 inch)

Zithoogte 85,8 cm (33,8 inch)

Draagvermogen rek Voorkant: 54,4 kg (120 lb) / Achterkant:  
109 kg (240 lb)

Bergruimte 10,9 L (2,9 gal)

Trekvermogen 750 kg trailer met remmen en 
335 kg trailer zonder remmen

Brandstof 20,5 l (5,4 gallon)

EIGENSCHAPPEN

Meter 4,5 in digitale display

Meters Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting

Contact Mechanische sleutel

Verlichting Koplampen van 70 W

Lier N.v.t.

Opties T-categorie Trekhaak met traileraansluiting, 
richtingaanwijzers, positielichten, spiegels, claxon

Zadel Versterkte zadelbekleding

Stuur Standaard

Bescherming Robuuste voorbumper

GARANTIE

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

ATV
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