MAVERICK X3 rs TURBO R

2017

™

®

VLASTNOSTI
VYZÝVAVÝ





PRESNÝ

VÝKONNÝ

Typický
k zástupca značky Can-Am
s dizajnom novej generácie
Nízka poloha sedadiel
Kokpit Ergo-Lok s nastaviteľnými
sedadlami v 4 polohách







Špičkový motor Rotax® ACE s
výkonom 115 kW, turbodúchadlom a medzichladičom
Zvýšená dynamika prietoku
vzduchu
Poloautomatická prevodovka
QRS-X






Zavesenie TTX so zlepšeným
žením
Účinný a ľahk
ľ ký rám
Vynikajúce ovládanie

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI VÝBAVY X rs







Šírka 182,9 cm
14” hliníkové ráfy s obrubou s 30” pneumatikami Maxis Bighorn† 2.0
Prepruženie až 24”
Nastaviteľné tlmiče FOX† 3.0 PODIUM RC2† s oddelenou expanznou nádržkou s obtokom
Plná strecha a húževnatá klzná doska HMW
Rôzne farebné verzie

MOTOR

TURBO R

KOLESÁ / PNEUMATIKY

115 kW trojvalcový preplňovaný motor Rotax ACE, 900 cm3,
s kvapalinovým chladením, integrovaným medzichladičom
a vysokovýkonným vzduchovým filtrom Donaldson†

Typ

Prívod
í
paliva
Prevodovka
Pohon

inteligentná regulácia plynu (iTC) s elektronický
k m vstrekovaním paliva (EFI)
s rýchlou reakciou (QRS-X) CVT a vysoký
k m prietokom vzduchu, L / H / N / R / P
voliteľný pohon 2WD / 4WD so spojkou Visco-Lok X
a samozverným predným diferenciálom

Posilňovač riadenia

dynamický
k posilňovač riadenia (DPS) TTri-Mode

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE
Odpruženie
predných kolies
Predné tlmiče
Odpruženie
zadných kolies

dvojité trojuholníkové priečne ramená Trophy Truck
s výkyvom 55,9 cm (22”)
FOX 2.5 PODIUM RC2 s vyrovnávaciou nádržkou oleja s obtokom,
dvojrýchlostnou kompresiou a nastavovaním rozťahovania
ť
4-prvkové torzné vlečené ramená X (TTX)
s priečnym stabilizátorom s výkyvom 61 cm (24”)
FOX 3.0 PODIUM RC2 so vzdialenou vyrovávaciou nádržkou
oleja s obtokom, dvojrýchlostnou kompresiou
a nastavovaním rozťahovania
ť

Zadné tlmiče

Tri odtiene čiernej / TURBO R
Zlatá a červená Can-Am / TURBO R

é
pneumatiky
Zadné
pneumatiky
Kolesá

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY
DxŠxV
Rázvor
Svetlá výška
Čistá hmotnosť
Klietka / rám
Nosnosťť nosiča
Objem úložného
priestoru

Objem
palivovej nádrže

BRZDY
Predné

262 mm dvojokruhové chladené kotúčové brzdy s dvojpiestovými hydraulický
k mi strmeňmi

Zadné

248 mm dvojokruhové chladené kotúčové brzdy s dvojpiestovými hydraulický
k mi strmeňmi

Maxxis Bighorn 2.0
76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14””)
Maxxis Bighorn 2.0
76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14”))
35,6 cm (14”), z hliníka, s obrubou

335,3 x 182,9 x 170,2 cm
(132 x 72 x 67”)
259,1 cm (102”)
38,1 cm (15”)
718,9 kg (1585 lb)
zváraný, dvojfázová oceľľ 980
91 kg (200 lb)
s rýchloupínaním LinQ
celkový: 9,4 l (2,5 gal)
priehradka na rukavice: 6,2 l (1,6 gal)
stredová konzola: 2,8 l (0,8 gal)
držiaky pohárov: 0,4 l (0,1 gal)
40 l (10,5 gal)

VLASTNOSTI
Združený
prístroj

Navijak

Multifunk
lt
čný analógovo-/digitálny združený prístroj:
tachometer,
om
otáčkomer, počítadlo
í
denne prejdených km,
počíítaadlá trás a hodín, palivomer, zaradený prevodový
stupeň, športový režim, režim ECO™, indikátor pohonu 4 x 4,
indikátor pripútania sa, diagnostika, hodiny,
automatické vypínanie
nie je k dispozícii

Ochrana
Zásuvky
Osvetlenie

integrovaný predný nárazník, húževnatá klietka, dvere
jednosmerná zásuvka
v stredovej konzole
Svetlomety s LED a LED koncové svetlá
s jedinečnou signatúrou Can-Am

Ochrana proti odcudzeniu digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
s tlačidlom štartovania/vypínania motora

ZÁRUKA
Záruka výrobcu

obmedzená záruka 6 mesiacov
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