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HØYDEPUNKTER

• Smart-Lok™* frontdifferensial 

• FOX† 3.0 PODIUM RC2†-dempere med bypass

• Belteovervåkingssystem

• 850 W dynamo

• 7,6” (19,3 cm) digitalt display med tastatur

• X-pakke grafikk/seter

• 4-punkts setebelter med skulderputer

• Can-Am LED-signatur

• 15” (38,1 cm) beadlock-felger i støpt aluminium 

• 32” (81,3 cm) Maxxis Liberty-dekk

• Frontstøtfanger, halvdører, aluminiumtak, inntrengingsbjelke

• Slepekrok foran

• 4500-lb (2041 kg) vinsj med syntetisk line

• HMWPE-beskyttelsesplater under differensial og støtfangere

• HMWPE under fremre og bakre opphengsarm 

• UHMWPE steinglidere

• Horn, summer & Evap-system

MOTOR

Motortype 200 hk*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 
900 cc turboladet tresylindret motor, væskekjølt med 
integrert intercooler og høyeffektivt luftfilter 

Drivstoffsystem Intelligent Throttle Control (iTC™)  
med elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Gir PDrive primær- og hurtigresponssystem X (QRS-X) CVT 
med høy luftstrøm, L / H / N / R / P

Drivverk Låsbar framhjulsdifferensial med eksklusiv Smart-Lok*-
teknologi. Ekte 4-modus girsystem:  2WD/4WD med 
differensialsperre på forhjul 4WD ROCK / 4WD TRAIL 
*Smart-Lok ble utviklet sammen med TEAM Industries, en 
markedsleder innen drivverk-industrien

Servostyring Tre-trinns dynamisk servostyring med høyt dreiemoment 
(DPS™)

HJULOPPHENG

Fjæring foran  Dobbeltbuet A-arm med stabilisatorstag / 55,9 cm (22”) 
fjæringsvei / Trophy truck-inspirerte armer 

Frontdempere FOX† 2.5 PODIUM RC2† piggyback med bypass,  
to-hastighets kompresjon og retur-justeringer

Fjæring bak 4-leddet TTX-arm (Torsional Trailing Arm X) med 
stabilisatorstag og buede nedre ledd, 61 cm fjæringslengde 

Bakdempere FOX† 3.0 PODIUM RC2† fjernreservoir med bypass,  
to-hastighets kompresjon og retur-justeringer 

DEKK/FELGER

Fordekk og bakdekk Maxxis Liberty† 32 x 10 / 10 x 15”  
(81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm)

Felger 15" beadlock-felger i støpt aluminium

BREMSER

Bremser foran Doble 262 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med 
doble stempler 

Bremser bak Doble 248 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med 
doble stempler 

DIMENSJONER/KAPASITETER

Anslått tørrvekt 836 kg

Chassis/bur Dobbeltfaset 980 stål 

L x B x H 341,6 x 184,9 x 174 cm

Hjulavstand 259,1 cm

Bakkeklaring 40,6 cm

Lastekapasitet 91 kg med LinQ™ hurtigfesting

Oppbevaringskapasitet  Totalt: 2,5 gal (9,4 L)

Drivstoff 40 liter

EGENSKAPER

Instrument  7,6” (19,3 cm) bredt digitalt display med tastatur

Strømuttak DC-uttak (10 A)

Magneto 850 W

Tenning RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)  
med start/stopp-knapp 

Lys  LED-frontlykter
LED-signatur
LED-baklykter

Vinsj 2,041 kg vinsj med syntetisk vaier

Beskyttelse Frontstøtfanger
Halvdører
Aluminiumtak
Inntrengingsbjelke
4-punkts setebelter med skulderputer 
UHMWPE-steinglidere
HMWPE-beskyttelsesplater: 
Full heavy duty med differensial / under støtfanger / fremre 
og bakre opphengsarm 
Bakre slepekrok

GARANTI

Fabrikkgaranti 2 års begrenset garanti fra BRP

*149kw/200 hk basert på MY22 U.S. EPA-sertifisering, eller 145kw/195 hk basert på gjeldende EU NRMM-
sertifisering. 

 Mineral Gray & Desert Tan

SSV

MY23 MAVERICK X RC TURBO RR NRMM


