RENEGADE X XC 1000 T3B ABS

2018

™

VLASTNOSTI














Motor Rotax® V-twin
Systém proti zablokovaniu bŕzd (ABS)
Predné a zadné tlmiče FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Prevodovka s plynule meniteľným prevodovým
pomerom (CVT)
Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)
Tri-Mode
12” odlievané kolesá z hliníka s obrubou
25” radiálne pneumatiky ITP† Holeshot ATR
Hliníková klzná doska
Riadidlá z hliníka s kónickým profilom,
s chráničmi rúk a štvorcovou poduškou
Celoobvodový rám (SST) G2L s riadením
geometrického kontaktu








Dve trojuholníkové priečne ramená vpredu
s riadením geometrie zanorenia
Dve nezávislé torzné vlečené ramená (TTI)
vzadu
Multifunkčný digitálny združený prístroj
Farebné riešenie, grafika a poťah sedadla
výbavy X

Tri odtiene čiernej / 1000

1000

MOTOR

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Rotax®, 61,2 kW, V-twin, chladený kvapalinou
Elektronické vstrekovanie paliva (EFI)
Automatická (CVT), P / R / N / H / L, štandardne motorová brzda
Voliteľný pohon 2/4 kolies, s reguláciou preklzovania kolies (BTC)

Typ
Prívod paliva
Prevodovka
Pohon
Posilňovač riadenia

Dynamický posilňovač riadenia (DPS) Tri-Mode

Maximálna rýchlosť

105 km/h

Predné tlmiče
Zavesenie vzadu
Zadné tlmiče

DxŠxV

Dve trojuholníkové priečne ramená,
zdvih 22,9 cm (9”)
FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Torzné vlečené ramená, nezávislé zadné pruženie (TTI),
zdvih 23,6 cm (9,3”)
FOX† 1.5 PODIUM† RC2

BRZDY
Vpredu
Vzadu

Dve 214 mm hydraulické chladené kotúčové brzdy s dvojpiestovými strmeňmi
Jedna 214 mm hydraulická chladená kotúčová brzda s dvojpiestovým strmeňom

ABS

ITP† Holeshot ATR,
63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12”)
ITP† Holeshot ATR,
63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12”)
12”, odlievané z hliníka, s obrubou

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE
Zavesenie vpredu

Predné
pneumatiky
Zadné
pneumatiky
Kolesá

Štandardná výbava

Rázvor
Svetlá výška
Výška sedadla
Čistá hmotnosť
Nosnosť nosiča
Úložný priestor
Hmotnosť
prívesu
Palivová nádrž

218,4 x 116,8 x 124 cm
(86 x 46 x 48,8”)
129,5 cm (51”)
26,7 cm (10,5”)
87,7 cm (34,5”)
314 kg
Zadný: 16 kg
nie je k dispozícii
660 kg brzdený príves
335 kg nebrzdený príves
20,5 l

VLASTNOSTI
Združený
prístroj

Navijak
Výbava
verzie T3B

Multifunkčný digitálny: tachometer, otáčkomer,
počítadlo km, denne prejdených km a hodín,
palivomer, zaradený prevodový stupeň, indikátor
pohonu 4 kolies, diagnostika, hodiny
Pripravená kabeláž pre navijak
Záves so zásuvkou pre príves, ukazovatele
smeru, obrysové svetlá, zrkadlá, húkačka,
uzamykanie uzáveru palivovej nádrže a prevodovky

Zásuvky

Zapaľovačová zásuvka jednosmerného prúdu
v konzole, štandardný konektor vzadu (15 A)
240 W (4 60 W svetlomety v blatníkoch),
koncové svetlá / brzdové svetlo

Osvetlenie
Sedadlo
Ochrana proti
odcudzeniu
Ochrana

Štandardné
Digitálne kódovaný bezpečnostný
systém (D.E.S.S.™)
Predný nárazník, hliníkové riadidlá s kónickým profilom
s chráničmi rúk a štvorcovou poduškou, hliníková klzná
doska, blatníky

ZÁRUKA
Záruka výrobcu

2 roky
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že jazdenie a alkohol / drogy nepatria k sebe. S vozidlom nikdy nejazdite po dlaždených povrchoch alebo verejných komunikáciach. Pri jazde nikdy neskúšajte
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