OUTLANDER 450 T

2020

™

KENMERKEN
• Rotax®-motor
• Intelligent Throttle Control (iTC™)
• Continu variabele transmissie (CVT) met
motorrem
• Voorwielophanging met dubbele A-arm
• TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing
arm Independent)
• Visco-Lok‡ automatisch sperrend
voordifferentieel
• Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.™
(Digitally Encoded Security System)
• Brandstoftankinhoud van 20,5 l
• 25 inch Carlisle† Trail Wolf banden
• Multifunctionele digitale meters

MOTOR
Type
Brandstoftoevoersysteem
Transmissie
Aandrijflijn
Stuurbekrachtiging
Snelheidscategorie

• Stalen rekken met LinQ™snelmontagesysteem voor accessoires en een
gecombineerd draagvermogen van 163 kg
• Waterbestendige opbergruimte achteraan
met inhoud van 10,9 l

Viper Red

450

BANDEN / VELGEN

38 pk, eencilinder 427 cc Rotax, vloeistofgekoeld
Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische
brandstofinspuiting (EFI)
CVT, P / R / N / H / L, standaard motorremfunctie
Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok automatisch sperrend
voordifferentieel
n.v.t.
Tot 60 km/u

OPHANGING
Voorwielophanging
Voorschokdempers
Achterwielophanging
Achterschokdempers

Dubbele A-arm met veerweg van 22,9 cm
Olie
TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
met veerweg van 22,4 cm
Olie

REMMEN
Voor
Achter

Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische
remklauwen met dubbele zuiger
Enkele geventileerde schijfrem van 214 mm met hydraulische
remklauw met dubbele zuiger

Voorbanden
Achterbanden
Velgen

Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 inch
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 inch
(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
12 inch, staal

MATEN / GEWICHTEN
LxBxH
Wielbasis
Bodemvrijheid
Hoogte zadel
Motor / Drooggewicht*

211 x 117 x 124 cm
129,5 cm
26,7 cm
85,8 cm
308 kg

Draagvermogen rekken

Voor: 54,4 kg
Achter: 109 kg
Achter: 10,9 l
750 kg trailer met remmen en
335 kg trailer zonder remmen
20,5 l

Opbergruimte
Trekvermogen
Brandstoftankinhoud

OPTIES
Meters

Lier
Uitrusting T-categorie

Multifunctioneel digitaal:
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller,
dagteller en draaiurenteller, brandstofmeter,
gekozen versnelling, 4x4-indicatie, diagnose, klok
Voorbedraad voor beschikbare lier
Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers,
standlichten, spiegels, claxon

Instrumenten
Verlichting
Zadel
Antidiefstalsysteem

GARANTIE
Fabrieksgarantie

2 jaar

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van BRP of haar dochterondernemingen.
Producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Drooggewicht van basismodel getoond. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. In het kader van haar beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht
voor, op enig moment specificaties, ontwerp, opties, modellen en uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Rijd op verantwoorde wijze.
BRP beveelt aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Raadpleeg voor veiligheids- en trainingsinformatie uw dealer of neem in de VS contact op met het ATV Safety
Institute op 1 (800) 887-2887. Neem in Canada contact op met de Canadian Safety Council op 1 (613) 739-1535 toestel 227. Het besturen van ATV's kan gevaarlijk zijn. Voor
uw veiligheid: de gebruiker en de passagier dienen een helm, oogbescherming en beschermende kleding te dragen. Denk erom dat het gebruik van alcohol/drugs en
rijden niet samengaan. Rijd nooit op verharde ondergronden of openbare wegen. Voer nooit stunts uit. Rijd niet te hard en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein.
Het gebruik van ATV's met een motorinhoud van meer dan 90 cc wordt uitsluitend aanbevolen voor personen van 16 jaar of ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV’s die daar
niet specifiek voor ontworpen zijn.

DC-aansluiting van aanstekertype in console,
standaardaansluiting achteraan (15 A)
70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht
Standaard
Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.™
(Digitally Encoded Security System)

OUTLANDER 570 T

2020

™

KENMERKEN
• Rotax® V-twin-motor
• Intelligent Throttle Control (iTC™) met
rijstanden
• Continu variabele transmissie (CVT) met
motorrem
• Voorwielophanging met dubbele A-arm
• TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing
arm Independent)
• Visco-Lok automatisch sperrend
voordifferentieel

• Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.™
(Digitally Encoded Security System)
• Brandstoftankinhoud van 20,5 l
• 25 inch Carlisle Trail Wolf banden
• Multifunctionele digitale meters
• Stalen rekken met LinQ-snelmontagesysteem
voor accessoires en een gecombineerd
draagvermogen van 163 kg
• Waterbestendige opbergruimte achteraan met
inhoud van 10,9 l

Viper Red

MOTOR
Type
Brandstoftoevoersysteem
Transmissie
Aandrijflijn
Stuurbekrachtiging
Snelheidscategorie

570

BANDEN / VELGEN

48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld
Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische
brandstofinspuiting (EFI)
CVT, P / R / N / H / L, standaard motorremfunctie
Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok automatisch sperrend
voordifferentieel
n.v.t.
Tot 60 km/u

OPHANGING
Voorwielophanging
Voorschokdempers
Achterwielophanging
Achterschokdempers

Dubbele A-arm met veerweg van 22,9 cm
Olie
TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Tndependent)
met veerweg van 22,4 cm
Olie

REMMEN
Voor
Achter

Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische
remklauwen met dubbele zuiger
Enkele geventileerde schijfrem van 214 mm met hydraulische
remklauw met dubbele zuiger

Voorbanden

Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 inch
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 inch
(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
12 inch, staal

Achterbanden
Velgen

MATEN / GEWICHTEN
LxBxH
Wielbasis
Bodemvrijheid
Hoogte zadel
Motor / Drooggewicht*
Draagvermogen rekken
Opbergruimte
Trekvermogen
Brandstoftankinhoud

211 x 117 x 124 cm
129,5 cm
26,7 cm
85,8 cm
319 kg
Voor: 54,4 kg
Achter: 109 kg
Achter: 10,9 l
750 kg (geremde aanhanger)
335 kg (ongeremde aanhanger)
20,5 l

OPTIES
Meters

Lier
Opties T-categorie

Multifunctioneel digitaal:
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller,
trip- en uurmeter, brandstofmeter,
versnellingsstandindicator, 4 x 4-indicator,
diagnose, klok
Voorbedraad voor beschikbare lier
Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers,
standlichten, spiegels, claxon

Instrumenten
Verlichting
Zadel
Antidiefstalsysteem

GARANTIE
Fabrieksgarantie

2 jaar

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van BRP of haar dochterondernemingen.
Producten worden in de VS gedistribueerd door BRP US Inc. *Drooggewicht van basismodel getoond. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. In het kader van haar beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht
voor, op enig moment specificaties, ontwerp, opties, modellen en uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Rijd op verantwoorde wijze.
BRP beveelt aan dat alle ATV-bestuurders een opleiding volgen. Raadpleeg voor veiligheids- en trainingsinformatie uw dealer of neem in de VS contact op met het ATV Safety
Institute op 1 (800) 887-2887. Neem in Canada contact op met de Canadian Safety Council op 1 (613) 739-1535 toestel 227. Het besturen van ATV's kan gevaarlijk zijn. Voor
uw veiligheid: de gebruiker en de passagier dienen een helm, oogbescherming en beschermende kleding te dragen. Denk erom dat het gebruik van alcohol/drugs en
rijden niet samengaan. Rijd nooit op verharde ondergronden of openbare wegen. Voer nooit stunts uit. Rijd niet te hard en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein.
Het gebruik van ATV's met een motorinhoud van meer dan 90 cc wordt uitsluitend aanbevolen voor personen van 16 jaar of ouder. Vervoer nooit passagiers op ATV’s die daar
niet specifiek voor ontworpen zijn.

DC-aansluiting van aanstekertype in console,
standaardaansluiting achteraan (15 A)
70 W met dubbele 35 W koplamp / remlicht
Standaard
Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.™
(Digitally Encoded Security System)

