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PNEUS / RODAS
Pneus Dianteiros ITP Holeshot ATR de 63,5 x 20,3 x 

30,5 cm(25 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros ITP Holeshot ATR de 63,5 x 25,4 x 

30,5 cm (25 x 10 x 12 pol.)
Rodas Aumínio fundido de 12 pol.

DIMENSÕES / CAPACIDADES
C x L x A 218,4 x 116,8 x 124 cm

(86 x 46 x 49 pol.)
Distância entre eixos 129,5 cm (51 pol.)

Altura Livre
do Solo

26,7 cm (10,5 pol.)

Altura do Assento 87,7 cm (34,5 pol.)

Peso Seco 314 kg (692 lb) 

Capacidade 
do Rack

Traseiro: 16 kg (35 lb)

Capacidade de
Armazenamento

N/D

Capacidade
de Reboque

590 kg (1.300 lb)

Capacidade de
Combustível

20,5 L (5,4 gal)

RECURSOS 
•	 Motor V-twin Rotax®
•	 Amortecedores	dianteiros	e	traseiros	FOX†	1.5	

PODIUM† RC2
• Transmissão Variável Contínua (CVT) com 

frenagem do motor
•		Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo
•	 Rodas	beadlock	de	alumínio	fundido	de	12	pol.
•	 Pneus	ITP	Holeshot†	ATR	de	25	pol.
•	 Placa	de	proteção	em	alumínio
•	 Guidão	cônico	em	alumínio	com	defletores	de	

vento e calços quadrados
•		Chassi	G2	com	Tecnologia	Tubular	Envolvente	

(SST) G2 com Controle Geométrico de Contato

•		Suspensão	dianteira	com	braço	duplo	em	A	com	
geometria	de	controle	de	mergulho•	
Suspensão traseira independente com Braço 
Delimitador de Torção (TTI) 

•	 Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE
•	 Indicador	digital	multifuncional
•	 Coloração,	gráficos	e	tampa	do	assento	do 
pacote	X
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RECURSOS
Indicador Multifuncional Digital:

Velocímetro,	tacômetro	(RPM	em	gráfico	de	
barras, RPM em barra numérica inferior), 

hodômetro,	hodômetro	parcial	e	horímetro,	centro	
de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do 

motor, indicador 4x4, luzes de temperatura e motor, 
indicador de combustível, relógio

Instrumentação   Saída de CC tipo acendedor de cigarros no painel,
conector padrão na traseira (15 A) 

Luzes 240 W de 4 faróis com facho tipo projetor montados no 
para-lamas (60 W) com lâmpada traseira/luz de freio

Assento Standard

Guincho Pré-cabeado para o guincho disponível Sistema Antifurto Sistema de Segurança com Codificação Digital 
(D.E.S.S.)

Proteção Para-choque	dianteiro,	guidão	cônico	em	alumínio
com	defletores	de	vento	e calços	quadrados,	placa	

de proteção em alumínio 

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada

 
        Preto Triple / 1000R

MOTOR 1000R
Tipo 89 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida

Sistema de Alimentação 
de Combustível

Injeção	Eletrônica	de	Combustível	(EFI)

Transmissão CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão

Conjunto de
Transmissão

Tração de 2WD /4WD selecionável com diferencial
dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE

Direção Assistida Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braços duplos em A 

Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros FOX	1.5	PODIUM	RC2

Suspensão Traseira  Independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
Curso de 23,6 cm (9,3 pol.)

Amortecedores Traseiros FOX	1.5	PODIUM	RC2

FREIOS
Dianteiros Freios	a	disco	duplos	ventilados	de	214	mm	com	pinças	

hidráulicas de pistão duplo
Traseiros Freios	a	disco	duplos	ventilados	de	214	mm	com	pinças	

hidráulicas de pistão duplo


