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ROTAX-MOTORER

FÅR VI PRESENTERA: NYA OuTLANDER™ OCH RENEGADE™

CAN-AM-TEKNOLOGI

VÅRA NYA CHASSIN

OuTLANDER 1000 XT™/800R XT

OuTLANDER 650 XT/500 XT 

OuTLANDER 500/400

OuTLANDER 800R X™ MR

OuTLANDER MAX 800R LIMITED 

OuTLANDER MAX 800R  XT-P 

OuTLANDER MAX 500 XT/MAX 400 XT 

OuTLANDER T3 400/T3 MAX 650 XT

RENEGADE 1000 X™ XC 

COMMANDER™ 1000 LIMITED SSV 

DS 90™ X™ 

FOREST PRO/MuLTITRAILER

TILLBEHÖR

LINEuP

TEKNISK INFORMATION

CAN-AM GER DIG  
EN ÅKUPPLEVELSE 

LÅNGT UTÖVER 
DET VANLIGA

Alla förare har olika krav på sina fordon. BRP är medvetna om detta och utvecklar  
därför ATV- och SSV-fordon som uppfyller varje förares unika behov. Våra fyrhjulingar  
är utrustade med kraftfulla och pålitliga Rotax®-motorer – därav deras topprestanda.  
Det är också orsaken till att så många professionella racingstall väljer Can-Am®.  
Vi erbjuder innovationer som gör varje åktur till en unik och njutningsfull upplevelse. 
Tänk dig: överlägsen hantering i den tuffast tänkbara terräng, lyxig komfort, modern 
teknik och möjlighet att ta med en passagerare. Denna broschyr innehåller allt du 
behöver veta för att hitta den Can-Am-modell som passar dig bäst. Att köra är att tro. 
Förbered dig på den ultimata åkupplevelsen.
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RoTAx 800R

RoTAx 1000

RoTAx 400

MoToRN SoM TAR TERRÄNG-
KÖRNINGEN TILL NYA HÖJDER

Rotax-ingenjörerna har designat över 350 motormodeller och tillverkat över 7 miljoner motorer under de senaste  
100 åren. BRP har i närmare 50 års tid försett så gott som alla sina fordon med Rotax-motorer – inklusive  
Lynx® och Ski-Doo®-snöskotrar, Can-Am-roadsters samt Sea-Doo®-vattenskotrar och båtar.

Den nyaste medlemmen i Can-Ams ATV-familj, Rotax 1000, har 82 hästkrafter och är därmed den starkaste 
fyrhjulingen på hela marknaden. Och den kompletterar våra kraftfulla Rotax-motorer 800R EFI, 650 EFI och 500 EFI 
som alla är vätskekylda V-twin-motorer med fyra ventiler per cylinder och överliggande kamaxlar. Två injektorer sprutar 
effektivt in bränsle i förbränningsrummet vilket garanterar en kraftfull motorprestanda.

CAN-AM POwER

EFI-MoToRER I ALLA MoDELLER – UNIKT I bRANSCHEN 
Alla våra motorer, från 1000 EFI till 400 EFI, har elektronisk 
insprutning vilket innebär att de startar lätt och svarar lika  
bra på gasen oavsett temperatur och höjdförhållanden.  
Dessutom har alla våra motorer motorbroms vilket innebär  
en säkrare och enklare körning.
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VÅRA FYRHJULINGAR  
HÖJER RIbbAN MER oCH MER

De NYA Outlander- och Renegade-modellerna är resultatet av Can-Am-teamets mångåriga forsknings- och utvecklingsarbete. I och med lanseringen  
av vår nya Rotax 1000 V-twin-motor med 82 hästkrafter har vi ökat vårt försprång som marknadsledare inom toppresterande fyrhjulingar. I och med vår 
vidareutveckling av chassit har vi lyckats förbättra dynamiken och körkomforten utan att ge avkall på den prestanda som kännetecknat våra fordon i alla tider.  
De effektivare fram- och bakstötdämparna gör fyrhjulingarna lättare att hantera och bekvämare att köra, och ändå ser de lika sportiga ut som tidigare.  
Den moderna, robusta Outlander-modellen har försetts med detaljer för bättre körergonomi och praktiska innovationer såsom nya, extra starka pakethållare, 
detaljer som underlättar servicen, mer bagageutrymme, omplacerade luftintag m.m. Resultatet är en serie kompromisslösa Can-Am-fyrhjulingar.

Terränghjuling (ATV) 

En terränghjuling, eller s.k. ATV (All terrain vehicle), är inte 
EU-godkänd för vägkörning och kan därför inte i efterhand 
utrustas för vägbruk.

I korthet:
 � Får inte köras på allmän väg.
 � Ska vara registrerad som terränghjuling och försedd 

med registreringsskylt fram.
 � Kan varken utrustas eller registreras för vägkörning. 
 � Har ingen effektbegränsning.
 � Trafikförsäkring är obligatorisk.
 � Ingen fordonsbeskattning.
 � B-körkort utfärdat före år 2000 eller ett förarbevis  

för terränghjuling (min. 16 år) krävs.
 � Ingen besiktningsplikt.
 � Terränkörningslagen gäller.
 � Hjälm rekommenderas.

OFF-ROAD ON-ROAD & OFF-ROAD

Motorcykel (Quad) 

En fyrhjuling som är EU-godkänd och utrustad för vägkörning  
registreras som MC (även kallad Quad / Quadricycle).
A- eller B-körkort krävs och högsta tillåtna effekt är 15 kW (ca 20 hk). 
Torrvikten för ett fordon i denna kategori (L7e) får vara högst 400 kg.
 
I korthet:
 � Får köras på allmän väg.
 � Max. effekt 15 kW (ca 20 hk) 
 � Ska vara registrerad som motorcykel och försedd med registreringsskylt bak.
 � A- eller B-körkort krävs
 � Beskattas efter kubikvolym.
 � Trafikförsäkring är obligatorisk.
 � Är utrustad med blinkers, backspeglar, växelspakslås och signalhorn.
 � Måste besiktas.
 � Den totala släpvagnsvikten får inte överstiga hälften av fordonets totala vikt.
 � Trafikreglerna gäller.
 � Hjälm obligatorisk.

T3 - traktorregistrerad ATV

Can-Am Outlander T3 är en traktorregistrerad fyrhjuling som är EU-godkänd  
för väg. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim, men effekten är inte  
begränsad vilket innebär att maskinen har full effekt vid lägre hastigheter.  
Can-Am:s traktorregistrerade fyrhjulingar är fabrikstillverkade av BRP.

I korthet:
 � Får köras på allmän väg.
 � AM- eller traktorkort krävs (min. 15 år).
 � Ska vara registrerad som traktor och försedd med registreringsskylt bak.
 � Högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim. 
 � Ingen effektbegränsning  
 � Trafikförsäkring är obligatorisk.
 � Behöver inte besiktas.
 � Avdragsgill för näringsidkare som kan påvisa behov.
 � Får dra släp i terräng och på väg. Rekommenderad max släpvagnsvikt  

med obromsat släp 500 kg, med bromsat släp 750 kg.
 � Max. släpvagnsbredd: 1,5 m
 � Utrustad med traktorsäte, traktorbelysning, låsbart tanklock,  

låsbar P-broms, draganordning fram och bak, släpvagnskontakt.
 � Snöplog tillåten på väg.
 � Trafikreglerna måste följas.
 � Hjälm rekommenderas.
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VISCo-LoK

SCRUB

SUMMAN AV ALLA DELAR:  
EN oSLAGbAR ÅKUPPLEVELSE

Varje komponent i våra Can-Am-fyrhjulingar håller absolut högsta klass. Vår oslagbara prestanda är summan  
av oöverträffade manövreringsegenskaper och tekniska lösningar som maximerar effekten. Vi utvecklar  
varje komponent med utgångspunkt från motorn så att allt ska fungera så smidigt som möjligt för att ge dig  
den ultimata åkupplevelsen.

VISCo-LoK†-DIFFERENTIAL FRAM 
Marknadens enda 4x4-system med progressiv  
autolåsande framdifferential som aktiveras oav-
sett hastighet. Visco-Lok-systemet kontrollerar 
kontinuerligt framhjulens rotationshastighet. 
Om det ena hjulet roterar snabbare än det  
andra sänder systemet mer kraft till det 
hjul som har bättre grepp. Detta sker helt 
automatiskt utan att föraren behöver lyfta ett 
finger. De flesta konkurrerande differentialer är 
egentligen 3-hjulsdrivna och komplicerade  
för föraren att låsa i 4x4-läge.  

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT (TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring som elimi-
nerar däckslitage och cambervinkelförändringar genom att 
hjulen endast rör sig uppåt och nedåt i stället för i sidled som 
på andra system. Detta garanterar att fordonet endast rör sig 
i den riktning du vill. En annan fördel med TTI-fjädringen är 
att den har 75 % färre rörliga delar än andra system, vilket 
gör den slitstarkare och kräver mindre service.

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)*
DPS™-systemet erbjuder tre separat valbara inställningar för 
servostyrning som fungerar i alla lägen. Mindre styrhjälp vid 
höga hastigheter gör att föraren har exakt kontroll över for-
donet. Vid lägre hastigheter levererar systemet mer styrhjälp 
och gör på så vis fordonet lättare att manövrera. Föraren kan 
själv reglera servoverkan enligt eget tycke och variationer i 
terrängen. En utväxling på 50:1, den största i branschen,  
ger mer feedback samtidigt som den dämpar kickback-
effekten i styret. 

LUFTFJÄDRING (ACS)**
ACS-systemet bygger på FOX‡ Racing Shox‡ HPG‡-
stötdämpare och en inbyggd kompressor, med hjälp av vilka 
föraren kan reglera den förinställda fjädringens hårdhet efter 
behov. Föraren kan välja mellan sex lägen som går att justera 
under körningen. Till ACS-systemet hör också en slang 
som kan användas för att fylla på luft i däcken eller andra 
uppblåsbara föremål.

D.E.S.S. (DIGITALT STÖLDSKYDDSSYSTEM)
Outlander- och Renegade-modellerna är utrustade med det 
unika D.E.S.S.™-stöldskyddssystemet. Innan fyrhjulingen kan 
startas måste ett kodat mikrochip i nyckeln matcha den kod 
som finns inprogrammerad. Detta innebär att bara du kan 
starta din fyrhjuling.

* Tillgängligt på följande modeller: Outlander XT,  
MAX XT/XT-P/Limited, Renegade 1000 X xc.
** Tillgängligt på följande modeller: Outlander 800R X mr, 
Outlander MAX 800R XT-P och Outlander MAX 800R Limited.
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TTI: HJULEN RÖR SIG 
ENDAST UPPÅT oCH NEDÅT

CAN-AM oUTLANDER- oCH RENEGADE-TEKNoLoGI:

KoNKURRERANDE MoDELLER: 
KRÄNGANDE SIDLEDSRÖRELSER
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MED oUTLANDER oCH RENEGADES NYA CHASSIN ToG VI INTE bARA  
FYRHJULINGAR TILL NÄSTA NIVÅ. VI SKAPADE EN HELT NY.

Med hjälp av programvaran Computer-Aided Vehicle Dynamics 
(CAVD) har BRP:s ingenjörer utmanat traditionella tankesätt  
och utvecklat en ny generation Outlander och Renegade.  
Resultatet är en uppsättning designprinciper som vi kallar  
Geometric Contact Control.

Oönskat fordonsbeteende, såsom nigning vid inbromsning och 
överstyrning vid hård acceleration ut ur en kurva, kontrolleras 
huvud sakligen genom rätt placering av pivotpunkterna – inte 
genom styvare fjädrar och stötdämpare. Det möjliggör en mer 
förarvänlig stötdämpning där alla fyra hjul konstant hålls i kontakt 
med marken i mesta möjliga mån. Resultatet blir en otrolig 
prestanda och bättre körk valitet, komfort, grepp, kurvtagning  
och styrningskontroll.

VÅRA NYA G2-CHASSIN

SURRoUNDING SPAR TECHNoLoGY (SST) G2-RAM: NYTT FRÅN ToPP TILL TÅ
BRP:s vidareutvecklade och marknadens enda Surrounding Spar Technology-ram. 
Den svetsade stålramen har utvecklats genom nya processer för en förbättrad 
geometri som gör ramens struktur mer enhetlig och hållbar samt ger fordonet mer 
exakta köregenskaper. Den förbättrade SST G2-ramen är starkare än traditionella, 
rörkonstruerade stålramar och har en lägre tyngdpunkt. Dessutom har den färre 
komponenter och svetspunkter samt mindre material.

FRAMFJÄDRING MED DUbbLA A-ARMAR oCH DIVE CoNTRoL-FJÄDRINGSGEoMETRI
Traditionellt används parallella A-armsfästen som gör att fordonet niger vid inbromsning. 
Den generella lösningen för att begränsa detta beteende är att göra fjädringen hårdare, 
vilket då sker på bekostnad av komforten.

I den nya Can-Am-framfjädringsgeometrin sitter A-armsfästpunkterna på olika nivåer, 
vilket motverkar nigningseffekten samtidigt som stötdämpningen optimeras. Den nya 
geometrin möjliggör bättre kontroll vid kurvtagning och inbromsning och dämpar 
dessutom kickback-effekten i styret. 23 cm fjädringsväg ökar komforten på leden  
och gör fordonet lättare att manövrera i krävande terräng.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT (TTI)-bAKFJÄDRING
Idén till den nya TTI-bakfjädringen, som är unik på hela ATV-marknaden, kommer 
från s.k. trophy trucks som används vid off-road-rally. Vi sänkte pivotpunkterna i 
fjädringen för att göra fordonet lägre bak. På så sätt åstadkom vi ett bättre grepp utan 
att behöva kompromissa med fjädringen, d.v.s. optimala köregenskaper under alla 
förhållanden! TTI är marknadens enda individuella bakhjulsfjädring som eliminerar 
däckslitage och cambervinkelförändringar vilket garanterar att fordonet färdas rakt fram 
trots att fjädringen rör sig upp och ned. I kombination med SST G2-ramen levererar 
TTI topprestationer utan att ge avkall på körkomforten. Bakfjädringsvägen har ökats till 
23,6 cm. En annan nyhet är den externa krängningshämmaren.

214 MM SKIVbRoMSAR MED DUbbELKoLVSoK
De hydrauliska bromsskivorna på det nya chassit sitter längst ut, och de stora 214 mm 
bromsskivorna i kombination med dubbelkolvsoken garanterar att fordonet stannar  
när du vill.
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OuTLANDER 1000 XT / 800R XT
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Outlander 1000- och 800R XT-modellerna är helt och hållet omdesignade. De är utrustade med marknadens ledande 
motorer i kombination med många innovationer som förbättrar körkvaliteten och komforten och gör fordonet ännu lättare 
att hantera. Det nya chassit, som utvecklats enligt principen Geometric Contact Control, minimerar oönskade beteenden 
och hjälper till att hålla alla fyra hjul i kontakt med marken. 2012-modellen av G2 Outlander är modern, har en banbrytande 
design och är utrustad med många egenskaper som underlättar servicen. Lägg till trestegsservostyrning, handtagsskydd, 
en vinsch och robusta stötfångare så har du ett fordon som lämpar sig för alla former av off-road-körning.

FÄRG

ENDAST 800R xT

ENDAST 1000 xT

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för servostyrning. 
Mindre styrhjälp vid höga hastigheter ger föraren 
mer kontroll över fordonet. Vid lägre hastigheter 
levererar systemet mer styrhjälp och gör på så vis 
fordonet lättare att manövrera. Den största utväx-
lingen i branschen ger mer feedback samtidigt 
som den dämpar kickback-effekten i styret.

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Alla DPS-utrustade modeller är försedda  
med Visco-Lok QE (ny kalibrering), som har 
samma utmärkta funktioner som Visco-Lok- 
framdifferentialen, men som aktiveras ännu  
snabbare. Denna differential har ingen  
hastighetsbegränsning.

1 360 KG WARN‡-VINSCH MED VAJERSTYRNING AV 
RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade 1 360 kg 
vinsch hör en kabelfjärrkontroll, som förvaras på 
vänstra sidan i den övre delen av förvaringslådan 
bak på fyrhjulingen.

EN NY GENERATIoNS CHASSI
Det nya chassit, som utvecklats enligt principen 
Geometric Contact Control, minimerar oönskade 
beteenden och hjälper till att hålla alla fyra hjul 
i kontakt med marken så långt som möjligt. Det 
bygger på nya generationens Surrounding Spar 
Technology (SST G2)-ram, som gör ramens  
struktur mer enhetlig och hållbar samt ger  
fordonet mer exakta köregenskaper.

Outlander 1000 XT

Finns både som terräng- och vägmodell.

MÅNGSIDIG PAKETHÅLLARE MED LINq-SNAbbFÄSTNING
Pakethållaren har omdesignats för bättre komfort, håll-
barhet och mångsidighet och försetts med antiglidyta 
och förhöjda kanter. Med det nya LinQ-snabbfästnings-
systemet kan du fästa och lossa tillbehör på några sek-
under. Extra kanter och hål för större antal fästpunkter.

RoTAx V-TWIN-MoToRALTERNATIV 
Välj en av marknadens effektivaste ATV-motorer: Rotax 
1000 med 82 hästkrafter eller 800R med 71 häst-
krafter. Rotax 1000 och 800R-motorerna är försedda 
med 46 mm spjällhus och två VDO Siemens‡-injektorer 
som garanterar att motorn svarar snabbt på gasen.

STÖTFÅNGARE FRAM oCH bAK
De starka stötfångarna skyddar fordonet effektivt.

21,4 L FÖRVARINGSLÅDA
En av de största förvaringslådorna du hittar på 
marknaden. Lådan har placerats under den bakre 
pakethållaren, så du kommer åt den även om du  
har annan last på fordonet.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT (TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring som 
eliminerar däckslitage och cambervinkelförändringar 
genom att hjulen endast rör sig uppåt och nedåt i stäl-
let för i sidled som på andra system. Detta garanterar 
att fordonet endast rör sig i den riktning du vill. En 
annan fördel med TTI-fjädringen är att den har 75 
% färre rörliga delar än andra system, vilket gör den 
slitstarkare och kräver mindre service.

ÖVRIGA EGENSKAPER: 
Handtagsskydd med vindavvisare, 650 W generator,  
26” Carlisle‡ ACT-radialdäck.
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Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

NYHET!



OuTLANDER 650 XT / 500 XT
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bUKSKYDD
Tillverkat av 5 mm tjockt injektionsgjutet 
högdensitetspolyeten (HDPE). Skyddar  
ramen vid körning i besvärlig terräng.

STÄNKSKYDD
(650 XT)

STÖTFÅNGARE FRAM oCH bAK 

HANDTAGSSKYDD MED VINDAVVISARE

SVARTA ALUMINIUMFÄLGAR
Lätta och med en lyxig look. (Svarta fälgar  
hör till standardutrustningen för 650 XT) 

RoTAx-MoToRALTERNATIV
V-twin-motorerna Rotax 650 EFI med 60 häst-
krafter och Rotax 500 EFI med 40,4 hästkrafter. 
Bägge motorerna är bäst i sin klass när det gäller 
effekt och effekt-vikt-förhållande.

D.E.S.S. (DIGITALT STÖLDSKYDDSSYSTEM)
För att en fyrhjuling som är utrustad med vårt 
exklusiva stöldskyddssystem ska kunna startas 
måste ett kodat mikrochip i nyckeln matcha den 
kod som finns inprogrammerad.

Outlander XT-paketen innehåller tekniska lösningar som gör att du har bättre kontroll över fyrhjulingen  
och dess egenskaper och ändå kan njuta av mest effekt och det bästa effekt-vikt-förhållande i sin klass.  
Vår nya progressiva trestegsservostyrning (DPS) ger dig full kontroll över fordonets servostyrning. Du kan  
anpassa det helt efter din körstil och terrängförhållandena. I paketen ingår också en kraftig vinsch,  
stänkskydd och stötfångare – för de situationer där din fyrhjuling verkligen sätts på prov!

FÄRG

 
ENDAST 500 xT 

(TERRÄNGMoDELL)

 
ENDAST 500 xT

(VÄGMoDELL) 

 
ENDAST 650 xT

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för servostyrning. 
Mindre styrhjälp vid höga hastigheter ger föraren 
mer kontroll över fordonet. Vid lägre hastigheter 
levererar systemet mer styrhjälp och gör på så vis 
fordonet lättare att manövrera. Den största utväx-
lingen i branschen ger mer feedback samtidigt 
som den dämpar kickback-effekten i styret.

 

1 360 KG WARN-VINSCH MED VAJERSTYRNING  
AV RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade  
1 360 kg vinsch hör en kabelfjärrkontroll,  
som förvaras på undersidan av locket till  
den främre förvaringslådan.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT  
(TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring 
som eliminerar däckslitage och cambervinkel-
förändringar genom att hjulen endast rör sig 
uppåt och nedåt i stället för i sidled som på andra 
system. Detta garanterar att fordonet endast rör 
sig i den riktning du vill. Har även färre rörliga 
delar än andra system.

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Alla DPS-utrustade modeller är försedda  
med Visco-Lok QE (ny kalibrering), som  
har samma utmärkta funktioner som Visco- 
Lok-framdifferentialen, men som aktiveras 
ännu snabbare. Denna differential har  
ingen hastighetsbegränsning.

 

Outlander 650 XT

Finns endast som terrängmodell.
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SCRUB

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

ENDAST 500 
(TERRÄNGMo

ENDAST 500 
(VÄGMo

ENDAST 650 

Outlander 650 XT

Finns endast som terrängmodell.
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OuTLANDER  500  /  400

OuTLANDER  800R X mr

bUKSKYDD
Tillverkat av 5 mm tjockt injektionsgjutet 
högdensitetspolyeten (HDPE). Skyddar  
ramen vid körning i besvärlig terräng. 

MACPHERSoN‡-FRAMFJÄDRING
Framfjädringsgeometri som ger en lättare 
manövrering vilket minskar påfrestningarna  
på föraren.

PAKETHÅLLARE I STÅL
Bärkraft 136 kg.

ALUMINIUMFÄLGAR
Denna lätta 4-dubbelekersdesign ger Outlander-
modellen ett brutalt och elegant utseende. 
Mindre ofjädrad vikt, mer centraliserad massa 
och bättre hantering. (Endast på 500-modellen)
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Outlander 500 EFI

Finns endast som terrängmodell.

Nummer ett på ATV-marknaden: starkast och bäst effekt-vikt-förhållande i alla klasser. Outlander-modellernas 
egenskaper och teknologi levererar kraft och prestanda kombinerat med suverän hantering och komfort. Vår exklusiva 
Torsional Trailing arm Independent (TTI)-bakfjädring eliminerar oönskade beteenden p.g.a. ojämnheter i terrängen.  
Det finns mycket mer vi kunde berätta, men en åktur säger allt du behöver veta.

FÄRG

RoTAx-MoToRALTERNATIV
Moderna insprutningsmotorer med motor-
broms. V-twin-motorerna Rotax 500 EFI med 
40,4 hästkrafter och Rotax 400 EFI med 32 
hästkrafter. Bägge motorerna är bäst i sin klass  
när det gäller effekt och effekt-vikt-förhållande.

D.E.S.S. (DIGITALT STÖLDSKYDDSSYSTEM)
(Endast Outlander 500) För att en fyrhjuling 
som är utrustad med vårt exklusiva stöld-
skyddssystem ska kunna startas måste ett 
kodat mikrochip i nyckeln matcha den kod som 
finns inprogrammerad.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT  
(TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring 
som eliminerar däckslitage och cambervinkel-
förändringar genom att hjulen endast rör sig 
uppåt och nedåt i stället för i sidled som på 
andra system. Detta garanterar att fordonet 
endast rör sig i den riktning du vill. Har även 
färre rörliga delar än andra system.

VISCo-LoK-DIFFERENTIAL FRAM
Visco-Lok-systemet kontrollerar kontinuerligt 
framhjulens rotationshastighet. Om det ena 
hjulet roterar snabbare än det andra skickar 
systemet automatiskt mer kraft till det hjul som 
har bättre grepp.

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

SCRUB
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OuTLANDER  500  /  400

OuTLANDER  800R X mr

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Visco-Lok-systemet kontrollerar kontinuerligt fram-
hjulens rotationshastighet. Om det ena hjulet roterar 
snabbare än det andra skickar systemet automatiskt 
mer kraft till det hjul som har bättre grepp. 

30” GoRILLA SILVERbACK-DÄCK  
oCH 14” ITP-FÄLGAR
Aggressivt däckmönster för normal körning och 
tävlingskörning i lera. Utmärkt prestanda i lera  
och dessutom en bekväm åktur till lergropen.

FLYTTAD KYLARE
Kylaren har placerats framtill högt upp på fordonet 
för att den inte ska bli översköljd av vatten och lera.

1 360 KG WARN-VINSCH MED VAJERSTYRNING  
AV RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade 1 360 kg 
vinsch hör en kabelfjärrkontroll som förvaras  
under den bakre förvaringslådan.

FoTSTÖD FÖR LERKÖRNING
Fotstöd som erbjuder maximal komfort och optimalt 
grepp vid körning i lera. Den främre delen av fot-
stödet är förhöjd för att åstadkomma en ergonomiskt 
korrekt fotställning vid körning i djup lera.

STÄNKSKYDD

HANDTAGSSKYDD MED VINDAVVISARE 

STÖTFÅNGARE FRAM oCH bAK

Outlander 800R X mr

Finns endast som terrängmodell.

Outlander X mr är ett mycket effektivt fordon för körning i lerig terräng och har många egenskaper som  
utvecklats speciellt för detta syfte. Detta bevisas också av våra framgångar i många ATV-mästerskap i mud racing. 
Luftintaget har placerats så högt upp som möjligt för att motorn lätt ska få luft. Fyrhjulingen har också ACS-
luftfjädring fram och bak som kan regleras under körning. Tack vare vårt samarbete med Gorilla‡ Axle är däcken på 
detta fordon utvecklade för optimal prestanda i lerig terräng, och den drivs av den effektivaste motorn i sin klass.  
För att kunna köra i lera behövs något extra och X mr har just det.

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för 
servostyrning. Mindre styrhjälp vid hög 
hastighet och mer styrhjälp vid låg hastighet. 
Den bästa utväxlingen i branschen, 50:1, ger 
mer feedback samtidigt som den dämpar 
kickback-effekten i styret.

INTEGRERAT SNoRKELSYSTEM (ISS)
Snorkelsystemet har placerats framför 
styrstången så att motorns och transmissionens 
luftintag och luftutsläpp sitter så högt upp  
som möjligt och motorn andas bättre vid 
körning i lera.

ACS-LUFTFJÄDRING FRAM oCH bAK
ACS är ett unikt system i ATV-branschen  
som gör det möjligt för föraren att reglera 
fram- och bakfjädringen under körning, 
närmare bestämt fjädringens hårdhet och 
markfrigången. Till systemet hör också en slang 
som kan användas för att fylla på luft i däcken 
eller andra uppblåsbara föremål.

RoTAx 800R EFI V-TWIN-MoToR  
MED 71 HÄSTKRAFTER
Moderna insprutningsmotorer med motor-
broms. Rotax  800R-motorn med 71 hästkrafter 
är försedd med 46 mm spjällhus och två VDO 
Siemens-injektorer som garanterar att motorn 
svarar snabbt på gasen i alla situationer.

FÄRG
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Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    



OuTLANDER MAX 800R LIMITED
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GJUTNA LIMITED-ALUMINIUMFÄLGAR

26” CARLISLE ACT-RADIALDÄCK
Rejäla däck med aggressivt mönster.

1 360 KG WARN-VINSCH MED VAJERSTYRNING AV RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade 1 360 kg vinsch hör en  
kabelfjärrkontroll, som förvaras på undersidan av locket till  
den främre förvaringslådan.

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM 
Outlander MAX 800R Limited-fyrhjulingar med trestegs - 
servostyrning är försedda med Visco-Lok QE (ny kalibrering),  
som har samma utmärkta funktioner som Visco-Lok- 
framdifferentialen, men som aktiveras ännu snabbare.  
Denna differential har ingen hastighetsbegränsning.

HANDTAGSSKYDD MED VINDAVVISARE

STÄNKSKYDD

2-FÄRGAT PREMIUMSÄTE 

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT (TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring som eliminerar  
däckslitage och cambervinkelförändringar genom att hjulen  
endast rör sig uppåt och nedåt i stället för i sidled som på andra  
system. Detta garanterar att fordonet endast rör sig i den riktning  
du vill. En annan fördel med TTI-fjädringen är att den har 75 % färre rörliga 
delar än andra system, vilket gör den slitstarkare och kräver mindre service.
 

ÖVRIGA EGENSKAPER: 
Förkromad ljuddämpare, speciallackad plast, passagerarhandtag på sätet.
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Outlander MAX 800R Limited

Finns både som terräng- och vägmodell.

INTEGRERAD, LÖSTAGbAR  
GPS GARMIN NüVI 500
Högklassig GPS-navigator med 3,5 ” pekskärm, 
kortavläsare och fyra användningsalternativ: 
vandring, promenad, båtfärd och detaljerade 
köranvisningar för bilfärd. Försedd med ett fast, 
laddningsbart batteri som håller 8 timmar.  
Passar därmed utmärkt även för längre färder.

LUFTFJÄDRING (ACS) bAK 
Marknadens första ACS-system har FOX Racing 
Shox HPG-stötdämpare bak som gör det möjligt 
för föraren att reglera fjädringen under körning.  
Till systemet hör också en slang som kan använ-
das för att fylla på luft i däcken eller  
andra uppblåsbara föremål.

RoTAx 800R EFI V-TWIN-MoToR  
MED 71 HÄSTKRAFTER
Moderna insprutningsmotorer med motorbroms. 
Rotax  800R-motorn med 71 hästkrafter är 
starkast i sin klass. Den är försedd med 46 mm 
spjällhus och två VDO Siemens-injektorer som 
garanterar att motorn svarar snabbt på gasen  
i alla situationer.

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för servostyrning. 
Mindre styrhjälp vid hög hastighet och mer styr-
hjälp vid låg hastighet. Den bästa utväxlingen  
i branschen, 50:1, ger mer feedback samtidigt 
som den dämpar kickback-effekten i styret.

Outlander MAX 800R Limited-modellen skapades för ett enda syfte: att maximera åkupplevelsen. Den är helt  
enkelt den lyxigaste fyrhjulingen på marknaden. Den nya progressiva trestegsservostyrningen möjliggör en ny nivå av 
fordonskontroll. Med hjälp av ACS-luftfjädringen kan du reglera komforten under körning. Fyrhjulingen är försedd med 
löstagbar Garmin‡ GPS som möjliggör upptäcktsfärder på fyra hjul eller två fötter. Tack vare det konverterbara last-/
sätessystemet kan du utan problem ta med en vän på en åktur eller frakta gods de gånger du färdas ensam.  
Allt detta och mycket mer. Men åkturen säger allt – det kan du lita på!

FÄRG

 

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    



OuTLANDER MAX 800R XT-P 
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12” bEADLoCK-FÄLGAR 
Tack vare den mekaniska fastsättningen är det så gott 
som omöjligt för däcket att lossna från fälgen ens vid 
kraftigt gaspådrag eller i snäva kurvor.

26” CARLISLE ACT-RADIALDÄCK
Rejäla däck med aggressivt mönster.

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för servostyrning.  
Mindre styrhjälp vid hög hastighet och mer styrhjälp vid 
låg hastighet. Den bästa utväxlingen i branschen, 50:1, 
ger mer feedback samtidigt som den dämpar kickback-
effekten i styret.

STÄNKSKYDD

ALUMINIUMSTYRE MED VINDAVVISARE

STÖTFÅNGARE FRAM oCH bAK

LACKADE PLASTDELAR

1 360 KG WARN-VINSCH MED VAJERSTYRNING  
AV RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade 1 360 kg vinsch 
hör en kabelfjärrkontroll, som förvaras på undersidan  
av locket till den främre förvaringslådan.

650 W GENERAToR
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KoNVERTERbART LAST-/SÄTESSYSTEM (CRS)
Förvandla din 2-sitsiga fyrhjuling till en 
sportigare 1-sitsmodell på några sekunder.  
Gott om lastutrymme för en person och  
oslagbar komfort för två.

LUFTFJÄDRING (ACS) bAK
Marknadens första ACS-system har FOX Racing 
Shox HPG-stötdämpare som gör det möjligt för 
föraren att reglera fjädringen under körning. Till 
systemet hör också en slang som kan användas 
för att fylla på luft i däcken eller  
andra uppblåsbara föremål.

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Alla DPS-utrustade modeller är försedda 
med Visco-Lok QE (ny kalibrering), som har 
samma utmärkta funktioner som Visco-
Lok-framdifferentialen, men som aktiveras 
ännu snabbare. Denna differential har ingen 
hastighetsbegränsning.

RoTAx V-TWIN-MoToR
Moderna insprutningsmotorer med motorbroms. 
Rotax 800R EFI-motor med 71 hästkrafter. 
Kraftigare än alla andra konkurrerande 
fyrhjulingar i samma klass. Försedd med 46 mm 
spjällhus och två VDO Siemens-injektorer som 
garanterar att motorn svarar snabbt på gasen  
i alla situationer. 

Outlander MAX XT-P har det bästa av två världar: 2-sitsmöjlighet för en bekväm åktur och ett fordon som på några 
sekunder kan omvandlas till en 1-sitsig, sportig fyrhjuling. Beadlock-fälgarna gör det så gott som omöjligt för däcket 
att lossna från fälgen och ger fyrhjulingen ett sportigt utseende. Lägg till ACS-luftfjädringen med valbara, förinställda 
lägen som går att justera under färden för en optimal åkupplevelse och du är redo att möta alla utmaningar där ute. 

FÄRG

Outlander MAX 800R XT-P

Finns både som terräng- och vägmodell.

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    
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KoNVERTERbART LAST-/SÄTESSYSTEM (CRS)
Förvandlar din Outlander MAX från en 1-sitsig till en  
2-sitsig modell på några sekunder. Gott om lastutrymme  
för en person och oslagbar komfort för två.

PASSAGERARERGoNoMI 
Åtskilliga detaljer, såsom upphöjt passagerarsäte,  
handtag, fotsteg och sätets placering, säkerställer  
att din passagerare njuter av åkturen – utan att ge  
avkall på körkvaliteten och effekten.

STÖTFÅNGARE FRAM oCH bAK  

ALUMINIUMFÄLGAR 
Aluminiumfälgar med maskinbearbetad yta.

bUKSKYDD
Tillverkat av 5 mm tjockt injektionsgjutet  
högdensitets polyeten (HDPE).  
Skyddar ramen vid körning  
i besvärlig terräng.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT  
(TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring som 
eliminerar däckslitage och cambervinkelförändringar  
genom att hjulen endast rör sig uppåt och nedåt i stället  
för i sidled som på andra system. Detta garanterar att 
fordonet endast rör sig i den riktning du vill. 

HANDSKYDD
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Outlander MAX 500 XT

Finns både som terräng- och vägmodell.

Genom att utrusta Outlander MAX XT-modellen med vår nya trestegsservostyrning (DPS) har vi skapat en  
fyrhjuling som gör det ännu mer bekvämt att ta med en passagerare. Du kan välja det läge som passar din stil  
och den aktuella situationen bäst bland olika inställningar. Sen är det bara att njuta av åkturen, ensam eller med  
en passagerare. Förutom servostyrning är fyrhjulingen utrustad med stötfångare fram och bak, stänkskydd och 
mycket mer. Den har alla egenskaper som krävs för att du ska kunna köra allt längre sträckor med ro i sinnet.

FÄRG

 

RoTAx-MoToRALTERNATIV 
Moderna insprutningsmotorer med motorbroms.
V-twin-motorerna Rotax 500 EFI med 40,4 häst-
krafter och Rotax 400 EFI med 32 hästkrafter. 
Bägge motorerna är bäst i sin klass när det gäller 
effekt och effekt-vikt-förhållande.

1 360 KG WARN-VINSCH MED VAJERSTYRNING  
AV RULLTYP oCH FJÄRRKoNTRoLL
Till denna kraftiga, fabriksmonterade 1 360 kg 
vinsch hör en kabelfjärrkontroll, som förvaras  
på undersidan av locket till den främre 
förvaringslådan.

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS) 
Tre separat valbara inställningar för servostyr-
ning. Mindre styrhjälp vid hög hastighet och mer 
styrhjälp vid låg hastighet. Den bästa utväxlingen 
i branschen, 50:1, ger mer feedback samtidigt 
som den dämpar kickback-effekten i styret. 
(endast 500)

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Alla DPS-utrustade modeller är försedda  
med Visco-Lok QE (ny kalibrering), som  
har samma utmärkta funktioner som Visco-
Lok-framdifferentialen, men som aktiveras 
ännu snabbare. Denna differential har ingen 
hastighetsbegränsning. (endast på 500)

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    
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SLÄPVAGNSKoNTAKT oCH DRAGANoRDNING
Tack vare den fabriksinstallerade 
släpvagnskontakten och draganordningen  
kopplar du enkelt en släpvagn till din 
fyrhjuling.

LÅSbART TANKLoCK
Det låsbara tanklocket skyddar ditt  
bränsle medan fyrhjulingen står parkerad. 

LÅSbAR VÄxELSPAK
Den låsbara växelspaken i kombination 
med stöldskyddssystemet D.E.S.S. och det 
låsbara tanklocket gör att du kan lämna 
din fyrhjuling på parkeringsplatsen utan att 
behöva oroa dig. 

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT 
(TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjuls-
fjädring som eliminerar däckslitage och 
cambervinkelförändringar genom att hjulen 
endast rör sig uppåt och nedåt i stället 
för i sidled som på andra system. Detta 
garanterar att fordonet endast rör sig i den 
riktning du vill. 

D.E.S.S. (DIGITALT STÖLDSKYDDSSYSTEM)
För att en fyrhjuling som är utrustad med 
vårt exklusiva stöldskyddssystem ska kunna 
startas måste ett kodat mikrochip i nyckeln 
matcha den kod som finns inprogrammerad.
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Outlander T3 MAX 650 XT

Finns endast som traktormodell.

Can-Am Outlander T3 är en EU-typgodkänd traktor som får köras på allmän väg med AM- eller traktorkort. 
Outlander T3 är fabrikstillverkad av BRP och har alla standardegenskaper som hör till Outlander-serien plus 
specifika traktormodifieringar. Outlander T3 erbjuder en unik kombination av egenskaper som behövs både 
på och vid sidan av vägen.

xT-PAKET
(Endast Outlander T3 MAX 650 XT). 
Extra utrustning som stänkskydd, 
stötfångare fram och bak, Warn-vinsch 
och gjutna aluminiumfälgar med matchade 
färginslag börbättrar både utseendet och 
användningsområdena. 

PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
(Endast Outlander T3 MAX 650 XT) Tre separat 
valbara inställningar för servostyrning. Mindre 
styrhjälp vid hög hastighet och mer styrhjälp 
vid låg hastighet. Den bästa utväxlingen i 
branschen, 50:1, ger mer feedback samtidigt 
som den dämpar kickback-effekten i styret.

VISCo-LoK-DIFFERENTIAL FRAM
Visco-Lok-systemet kontrollerar kontinuerligt 
framhjulens rotationshastighet. Om det ena 
hjulet roterar snabbare än det andra sänder 
systemet mer kraft till det hjul som har bättre 
grepp. Outlander T3 MAX 650 XT är försedd 
med Visco-Lok QE (ny kalibrering) som  
aktiveras ännu snabbare än förut.

MoToR
Den speciella T3-kalibreringen levererar 
obegränsad effekt vid hastigheter  
upp till 40 km/tim. Motorbroms är standard.

FÄRG

 
T3 MAx 650 xT

 
T3 400

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    
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FYRA 60 W STRÅLKASTARE AV PRoJECToR bEAM-TYP

ALUMINIUMSTYRE (TAPER-PRoFILE) MED STYRSKYDD

HANDTAG MED VINDAVVISARE oCH ALUMINIUMSTÖD

x xC-SÄTESÖVERDRAG

12” bEADLoCK-FÄLGAR I ALUMINIUM

ITP HoLESHoT‡ ATR-DÄCK

bUKSKYDD I ALUMINIUM

VISCo-LoK qE-DIFFERENTIAL FRAM
Alla DPS-utrustade modeller är försedda med  
Visco-Lok QE (ny kalibrering), som har samma  
utmärkta funktioner som Visco-Lok-fram -
differentialen, men som aktiveras ännu snabbare. 
Denna differential har ingen hastighetsbegränsning.

RoTAx V-TWIN-MoToR
Rotax 1000 med 82 hästkrafter: marknadens  
starkaste ATV-motor. Rotax 1000-motorerna  
är försedda med 46 mm spjällhus och två VDO 
Siemens-injektorer som garanterar att motorn  
svarar snabbt på gasen.
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PRoGRESSIV TRESTEGSSERVoSTYRNING (DPS)
Tre separat valbara inställningar för 
servostyrning. Mindre styrhjälp vid hög 
hastighet och mer styrhjälp vid låg hastighet. 
Den bästa utväxlingen i branschen, 50:1,  
ger mer feedback samtidigt som den dämpar 
kickback-effekten i styret.

FULLT REGLERbARA Fox PoDIUM x  
PIGGYbACK-STÖTDÄMPARE
Med kompressions-, retur- och fjäderjustering. 
Dessa toppresterande stötdämpare gör det 
möjligt för föraren att justera fjädringen enligt 
terrängförhållandena och efter egen smak.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT  
(TTI)-bAKFJÄDRING
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring 
som eliminerar däckslitage och cambervinkel-
förändringar genom att hjulen endast rör sig 
uppåt och nedåt i stället för i sidled som på 
andra system. Detta garanterar att fordonet 
endast rör sig i den riktning du vill. Har även 
färre rörliga delar än andra system.

NYA GENERATIoNENS CHASSI
Det nya chassit, som utvecklats enligt principen 
Geometric Contact Control, minimerar 
oönskade egenskaper och hjälper till att hålla 
alla fyra hjul i kontakt med marken så långt 
som möjligt. Det bygger på nya generationens 
Surrounding Spar Technology (SST) G2-
ram, som gör ramens struktur mer enhetlig 
och hållbar samt ger fordonet mer exakta 
köregenskaper.

Med ett NYTT chassi utvecklat enligt principen Geometric Contact Control och en effektiv motor har vi än en gång 
höjt 4x4 Renegade X xc-modellens sportprestanda till en ny nivå. Denna tävlingsinspirerade modell har försetts 
med en monstruös Rotax 1000 V-twin-motor med 82 hästkrafter. Det nya chassit ger fyrhjulingen ännu känsligare 
köregenskaper. Det känns som om den lyssnar på varje impuls. Lägg till oslagbar fjädring, oslagbara stötdämpare, 
däck och fälgar … Tja, du förstår varför vi tycker att just denna fyrhjuling tar ordet topprestanda till en helt ny nivå.

FÄRG

Renegade 1000 X xc

Finns både som terräng- och vägmodell.

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    
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COMMANDER SIDE-BY-SIDE
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COMMANDER 1000 LIMITED
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TVÅDELAT HÅRT TAK

HALV VINDRUTA

LÖSTAGbARA SÄTEN MED INTEGRERAT HUVUDSTÖD  
oCH SToPPNING PÅ SIDoRNA

PURE MAGNESIUM-LACKADE PLASTDELAR

14” ALUMINIUMFÄLGAR MED SPECIALbEHANDLAD YTA

bAKRE KUPÉNÄT

Får vi presentera vår banbrytande nyhet: Can-Am Commander 1000 Limited side-by-side (SSV).  
Ett förstklassigt fordon vad gäller komfort och stil med en fantastisk Pure Magnesium färgsättning,  
topp effektiv Rotax 1000-motor och branschunik luftfjädring (ACS). Vi har dessutom tagit fram många 
ändamålsenliga tillbehör som t.ex. halv vindruta, GPS med pekskärm, ljudsystem med fyra integrerade  
högtalare – allt detta och mycket mer för att säkerställa att din SSV presterar lika bra som den ser ut.

FÄRG

ACS-LUFTFJÄDRING FRAM oCH bAK, Fox RACING 
SHox HPG PIGGYbACK-STÖTDÄMPARE
ACS-systemet bygger på FOX Racing Shox 
HPG-fjädring och en inbyggd kompressor, 
med hjälp av vilken föraren kan reglera den 
förinställda fjädringens hårdhet efter behov. Du 
kan välja mellan sex lägen som går att justera 
under körningen. Fram- och bakstötdämparna 
kan justeras var för sig.

GARMIN‡ MoNTANA‡ 650T-GPS MED PEKSKÄRM
5 megapixels kamera, färdigt nedladdade topo-
grafiska kartor, 10 cm dualskärm, barometrisk 
höjdmätare, 3-axis elektronisk kompass, trådlös 
dataöverföring, pekskärm med färger, effektiv 
GPS-mottagare, microSD™-kortavläsare.

ToRSIoNAL TRAILING ARM INDEPENDENT  
(TTI)-bAKFJÄDRING
Den enda individuella bakfjädringsdesignen på 
Marknadens enda individuella bakhjulsfjädring 
som eliminerar däckslitage och cambervinkelför-
ändringar genom att hjulen endast rör sig uppåt 
och nedåt i stället för i sidled som på andra 
system. Detta garanterar att fordonet endast rör 
sig i den riktning du vill. Har även färre rörliga 
delar än andra system.

LJUDÅTERGIVNING MED FYRA HÖGTALARE, iPoD‡–
iPHoNE‡ -KoPPLING, USb-PoRT/AUxILIARY INPUT
Njut av din favoritmusik under åkturen: fordonet 
är försett med ett ljudsystem med fyra högtalare 
samt kopplingar och knappar för din iPod eller 
iPhone. Med hjälp av USB-porten och AUX-
inputen kan även andra apparater anslutas. 
Alla kopplingspunkter finns i säkert förvar i 
handskfacket.

CoMMANDER LIMITED ÄR EN TUNGVIKTSMÄSTARE I SIN KLASS. 
DEN ÄR FÖRSEDD MED GENoMTÄNKTA EGENSKAPER FÖR EN 
oSLAGbAR KoMFoRT, SoM T.Ex.

4

5

3

6

2

1

KONKURRENTERNAS 
"FJÄRILSRÖRELSER"

ENDAST VERTIKALA 
RÖRELSER MED TTI

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

Finns endast som vägmodell.
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DS 90 X

DS 90 X

Can-Am ungdomsfyrhjuling har alla säkerhetsdetaljer 
du kan önska för dina barn, utan att kompromissa bort 
det roliga. Barnen behöver varken växla eller kliva av 
fordonet för att kunna backa, tack vare CVT-transmissio-
nen med fram/neutral/back. Den långa fjädringsvägen 
garanterar dessutom en smidig åktur. Vi har gjort allt för 
att göra både dig och dina barn nöjda och glada.

På bilden DS 90 X

x PACKAGE-TILLÄGGSUTRUSTNING

•	 109	cm	bred	dubbel-A-arm	med	HPG	piggyback-stötdämpare	och	178	mm	fjädringsväg	

•	 104	cm	bred	svingarm	med	HPG	piggyback-stötdämpare	och	229	mm	fjädringsväg

•	 Svarta	aluminiumfälgar

•	 Hydrauliska	skivbromsar	fram	och	bak

•	 Kvadratformat	mjukt	racingstyre	

•	 Styre	med	förhöjningsblock	(+25	mm)	

•	 Aluminiumstötfångare	fram	med	nummerplåt	

•	 Fotskydd

•	 Racingfotpinnar

•	 Sportigt	avgasrör	

•	 X-design	på	dekaler	och	dyna

FÄRG:   Finns endast som terrängmodell.

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

STANDARDEGENSKAPER

•	 89,5cc	4-taktsmotor	(CARB	“Green	Label”-certifierad)

•	 Automatisk	CVT-transmission	(Continuously	Variable	 
    Transmission) med fram/neutral/back

•	 Lång	fjädringsväg

•	 Inbyggd	gasbegränsare

•	 Tändningslås	med	nyckel

•	 Både	elstart	och	kick-start

•	 Heltäckande	fotsteg

•	 2,7	l	förvaringslåda
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Ett färdigt verktygspaket. Med Forest Pro behöver du inte 
flytta på motorer eller hydraulik för att ta itu med arbetet. 
Och vice versa: på ett par minuter kan du förvandla din 
fullblodiga arbetsmaskin till ett trevligt fritidsfordon. Allt 
du behöver göra är att avlägsna ventilpaketet och lyfta 
bort timmervagnen från dragkroken.

Du kan sitta bekvämt på din fyrhjuling medan du lastar 
Forest Pro-vagnen och till och med justera balansen på 
den fullastade vagnen utan att kliva av. Det hydrauliskt 
justerbara (1 000 mm) chassit är ytterst praktiskt när 
det gäller att lasta trädstammar av varierande längd. 
Forest Pro är försedd med en förlängningsbar bom för 
att den ska vara ännu lättare att använda.

605156216

Forest Pro HD (Hydraulic Drive) har samma 
fenomenala egenskaper som Forest Pro  
(ett färdigt paket, hydrauliskt justerbart chassi, 
förlängningsbar bom) och har dessutom extra 
bra grepp. Hydraulic Drive-modellen har 
utmärkt off-road-kapacitet både i uppförs- och i 
nedförsbacke och är lätt att manövrera  
under körning.

605156303

FOREST PRO-TIMMERVAGN FOREST PRO-TIMMERVAGN HD

TEKNISK INFoRMATIoN

Räckvidd max. 3,2 m/min. 1,3 m
Lyftkraft Max. 200 kg,  
 100 kg med full räckvidd
Längd max. 4 m/min. 3 m
Bredd 1,3 m
Bärkraft 1 000 kg
Motor 200 cc / 6,5 hk
Hydraulpump 9 l/min
Hydraultryck 170 bar
Däck 22x11.00-8.6-ply
Tillbehör - Joystick
 - Grusskopa och plattform  
  med sidopaneler

MULTITRAILER-SLÄPVAGN
Sidopanelerna kan enkelt 
demonteras för timmertransport.
619590024

TIMMERSTÖTToR 
619590025

LÅSSYSTEM FÖR TIMMERLAST 
619600007

TIMMERVÄGG 
619590026

RESERVDÄCK + FÄLG 
619590119

På bilden Forest Pro HD
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uTRuSTNING OCH TILLBEHÖRVI VILL GÖRA DIN NÄSTA ÅKUPPLEVELSE 
ÄNNU MER PERFEKT

Våra tillbehör och kläder lämpar sig för all typ av körning oavsett  
vem som trycker på gasen. Med Can-Am ATV-tillbehören kan du  
skräddarsy din åkupplevelse, om du så är ute efter racingegenskaper,  
mer förvaringsutrymme för längre färder eller olika sätt att förbättra  
din off-road-upplevelse. Vi erbjuder personlig utrustning som är både  
snygg, bekväm och säker. Du ser hela vårt produktsortiment i t.ex.  
vår broschyr på can-am.se eller hos din lokala BRP-återförsäljare. 

LINq PREMIUM 124 L box MED bAKLJUS

UPPVÄRMDA HANDTAG MED TUMGAS

 
xT-bAKSTÖTFÅNGARE 

STÄNKSKYDD

FoTPINNAR

bUKSKYDD 

VINSCH

LINq-FÖRLÄNGNINGAR FÖR PAKETHÅLLAREN  
FRAM oCH bAK (101,6 MM oCH 152,4 MM)

ExTRALJUS FÖR VINDRUTAN

DELUxE-SPEGELSERIE

DELUxE-VINDRUTA oCH PRoFIL

1 6

2 7

3 8

5 10

4 9

11

Alla tillbehör, däck och kläder finns kanske inte tillgängliga i Sverige. Vänligen kontakta din lokala BRP-återförsäljare för mer information.
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HANDTAGSSKYDD MED VINDAVVISARE
 
 
PAKETHÅLLARE I ALUMINIUM
 

STÄNKSKYDD 
 

SPoRTIG VINDRUTA

 
UPPVÄRMDA HANDTAG MED TUMGAS
 

bUKSKYDD
 

SKYDD FÖR FRAMSTÖTDÄMPARNA
 

SPEGEL

1

2

3

5

6

7

4

8

Alla tillbehör, däck och kläder finns kanske inte tillgängliga i Sverige. Vänligen kontakta din lokala BRP-återförsäljare för mer information.

RENEGADE-TILLBEHÖR
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Vi har tänjt på alla gränser för att ta fram en så tålig 
produkt som möjligt. Glöm allt du vet om snöplogar  
och pröva vår nya plog för fyrhjulingar. Den är tillverkad 
av praktiskt taget oförstörbart material och utvecklad 
för optimal säkerhet.

ALPINE FLEX-PLOG 1,5 M

bANbRYTARE PÅ MÅNGA FRoNTER
Den första plogen någonsin som har utvecklats för en fyrhjuling.

Den första plogvingen av flexibel UHMW (Ultra high molecular  
weight polyethylene), ett av de mest slitstarka plastmaterialen.

Visste du att du kan arbeta, köra och ha skoj med din  
fyrhjuling under hela vintern genom att byta ut hjulen  
mot	en	bandsats?	År	2009	lanserade	BRP	marknadens	 
största bandsats för maximal pålitlighet och flytförmåga.  
I år utvecklade vi idén vidare genom att designa den  
bästa året-runt-serien på marknaden.

APACHE 360 BANDSATS

Alla tillbehör, däck och kläder finns kanske inte tillgängliga i Sverige. Vänligen kontakta din lokala BRP-återförsäljare för mer information.
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RAK PLoG
De extra slitstarka, Can-Am-designade plogbladen 
är gjorda av 2,64 mm stål. Utbytbara plogblad.  
1,5 m blad har en plogbredd på 1,36 m, 1,37 m 
blad en plogbredd på 1,23 m. Bladen kan  
svängas till vänster och höger i fem olika positio-
ner. Plogramens design gör det lätt att snedställa 
plogbladen vilket förhindrar snöbildning i vridleden. 
Plogbladen är utvecklade så att de skrapar bort snö 
och smuts ytterst effektiv oavsett vinkel.

1,37 m 715000647 Gul
1,5 m 715000648 Gul

bÄSTA ÅRET-RUNT-SERIEN PÅ MARKNADEN.
Den nya Apache 360-bandsatsen har den bästa kontaktytan, markfrigången 
och styrningen du kan hitta på marknaden.

De upphöjda, gummiöverdragna däcken minimerar friktion och vibration.

Ett nytt mönster garanterar optimalt grepp i alla terrängförhållanden.

Med hjälp av Apache 360-monteringsserien kan däcken enkelt bytas  
till bandsats.

DPS-modulen installeras tillsammans med Apache 360-systemet för att 
optimera servostyrningen. Den garanterar optimal styrrespons vid lägre 
hastigheter och stabiliserar styrningen vid högre hastigheter. Dessutom 
assisterar den hastighetsmätaren så att denna visar rätt hastighet även  
då fordonet är försett med bandsats.

Med Winter Pro-snöslungan håller du enkelt gården snöfri. Winter Pro är utvecklad och tillverkad 
för nordiska förhållanden och har flera innovativa egenskaper som underlättar ditt arbete.

Med Easy Connect Pro-systemet kopplar du snabbt och enkelt snöslungan till din fyrhjuling – det 
enda som krävs är att din fyrhjuling är försedd med en dragkula. Elstart, fjärrkontrollsenhet med 
styrspak för manövrering av utkastaren, elektrisk aktivering av 2-stegssnöskruven och strömbrytare 
för arbetsljus (arbetsljus säljs som extra tillbehör) – dessa funktioner gör arbetet till en barnlek.

Skraphöjden kan enkelt justeras med hjälp av reglerbara bromsbackar. Skrapan är fäst i en robust 
kåpa med stålram, vilket gör den mycket stabil.

Du kan välja mellan två olika Kohler‡-motorer, en 
1-cylindrig med 14 hästkrafter och en V-twin power-
version med 23 hästkrafter. Båda motorerna är 
testade för att tåla våra hårda nordiska förhållanden.

wINTER PRO / wINTER PRO V2

Alla tillbehör, däck och kläder finns kanske inte tillgängliga i ditt land. Vänligen kontakta din lokala BRP-återförsäljare för mer information.

ENKELRIKTAD PLoG
Enkelriktad plog som kastar upp snön högre. 
Vingspetsen är 63 cm hög och den lägsta 
punkten på vingen är 41 cm. Föraren  
skyddas mot snön av en gummilist.

1,5 m 715000649 Gul
1,68 m 715000650 Gul
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oUTLANDER 1000 EFI* oUTLANDER 800R EFI x mr oUTLANDER 800R EFI* oUTLANDER 650 EFI* oUTLANDER 500 EFI oUTLANDER 400 EFI oUTLANDER MAx 800R EFI* oUTLANDER T3 MAx 650 EFI* oUTLANDER MAx 500 EFI* RENEGADE 1000 EFI x xc* DS 90 x
Typ 976cc, V-twin vätskekyld, 8-ventils SOHc 

(4-ventiler/cylinder)
799,9cc, V-twin vätskekyld, 8-ventils 
SOHc (4-ventiler/cylinder)

799,9cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

649,6cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

499,6 cm3, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

400 cm3, encylindrig, vätskekyld,  
SOHc, 4-ventils 

799,9cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

649,6cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder) 

499,6cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder)

976cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder)

89,5cc, encylindrig, luftkyld, SOHc, 2-ventils

borrning och slaglängd 91 x 75 mm 91 x 62 mm 91 x 62 mm 82 x 62 mm 82 x 47 mm 91 x 61,5 mm 91 x 62 mm 82 x 62 mm 82 x 47 mm 91 x 75 mm 49,5 x 48 mm
Effekt (endast vägmodell) < 15kW < 15kW < 15kW < 24kW < 15kW < 45kW < 15kW < 15kW

Förgasare/EFI 46 mm spjällhus 2 Siemens‡  
VDO-injektorer

46 mm spjällhus, 2 Siemens  
VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
Siemens VDO-injektor

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
Siemens VDO-injektor

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus 2 Siemens‡ VDO-injektorer Förgasare, Keihin

Startsystem Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart och kickstart
Växellåda cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 

neutral & back. Motorbroms standard.
cVT, sub-transmission med hög, låg, parke-
ring, neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, neutral & back.  
Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, parkering, neutral & back. 
Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, parkering,  
neutral & back. Motorbroms standard.

Automatisk cVT, sub-transmission med hög, låg, park,  
neutral & back. Motorbroms standard.

Automatisk cVT-transmission med fram, neutral & back

Drivlina Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Kedjedriven / fast axel

cO-utsläpp Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd

Ram SST G2 SST SST G2 SST SST SST SST SST SST SST G2 DS 90
Typ av fjädring, fram Dubbla A-armar Dubbla A-armar med luftfjädring (AcS*)/

FOX‡ Racing Shox‡ HpG stötdämpare
Dubbla A-armar Dubbla A-armar Macpherson‡ Macpherson Dubbla A-armar Dubbla A-armar Macpherson Dubbla A-armar/FOX‡ Racing Shox‡ HpG stötdämpare Separat A-arm

Fjädringsväg, fram 229 mm 229 mm 203 mm 178 mm 178 mm 203 mm 203 mm 178 mm 229 mm 86 mm
Typ av fjädring, bak TTI separat TTI separat med luftfjädring (Air control 

Suspension - AcS)/FOX Racing Shox  
HpG stötdämpare

TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat/ 
FOX Racing Shox HpG stötdämpare

Svingarm

Fjädringsväg, bak 236 mm 229 mm 236 mm 229 mm 229 mm 203 mm 229 mm 229 mm 229 mm 236 mm 160 mm
bromsar, fram Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor  

med hydrauliskt tvåkolvsok
2 inbyggda hydrauliska skivbromsar Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor 

med hydrauliskt tvåkolvsok
2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt  

tvåkolvsok
Dubbel trumbroms

bromsar, bak Single 214 mm ventilerade disc brake med 
hydraulic twin-piston calliper

1 inbyggd hydraulisk skivbroms Single 214 mm ventilerade disc brake med 
hydraulic twin-piston calliper

1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt  
tvåkolvsok

Trumbroms

Däck, fram 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” Gorilla Axle Silverback‡  
762 x 229 x 355 mm / 30 x 9 x 14”

660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” ITp Holeshot‡ ATR 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 483 x 178 x 203 mm / 19 x 7 x 8”

Däck, bak 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” Gorilla Axle Silverback  
762 x 229 x 355 mm / 30 x 9 x 14”

660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” ITp Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm / 25 x 10 x 12” 457 x 241 x 203 mm / 18 x 9,5 x 8”

Fälgar Gjuten aluminium ITp‡ gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Stål Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Stål
L x b x H 2 184 x 1 168 x 1 118 mm 2 388 x 1 270 x 1 194 mm 2 184 x 1 168 x 1 118 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 1 520 x 905 x 935 mm
Hjulbas 1 295 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 295 mm 1 295 mm 1 244 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 000 mm

Sätets höjd 877 mm 928 mm 877 mm 877 mm 877 mm 889 mm / T3: 960 mm 877 mm 960 mm 877 mm 877 mm 685 mm
Markfrigång 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 279 mm 236 mm 305 mm 305 mm 279 mm 305 mm 210,8 under ram/114,3 under bakaxel

Torrvikt 339 kg 326 kg 331 kg 303 kg 297 kg 286 kg / T3: 330 kg 326 kg 360 kg 319 kg 312 kg 111 kg
Maximal släpvagnsvikt 590 kg 590 kg 590 kg 590 kg 590 kg 500 kg / T3: 750 kg (bromsat släp) 590 kg 500 kg / 750 kg (bromsat släp) 590 kg 590 kg

Lasträckets kapacitet  
(fram / bak) 

45 kg fram 90 kg bak 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 16 kg

90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 2,7 L fram
Förvaring 21,4 L bak 20 L bak 21,4 L bak 20 L bak 20 L bak 20 L bak / T3: 8 L bak 20 L bak cRS (convertible Rack System) 8 L bak 20 L bak cRS (convertible Rack System)

bränsletank 20,5 L 16,3 L 20,5 L 16,3 L 16,3 L 16,3 L 16,3 16,3 L 16,3 L 20,5 L 6 L
Instrumentering Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighets-

mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastig-
hetsmätare, varvräknare (stapel och nu-
merisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighets-
mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: 
hastighetsmätare, varvräknare (stapel och 
numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: 
hastighetsmätare, varvräknare (stapel och 
numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: hastighets-
mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: hastighetsmätare, varvräknare 
(stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, temperatur- och 
motorlampor, bränsle, klocka, automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighetsmätare, 
varvräknare (stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och tim-
mätare, diagnostik, växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, automatisk 
avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighetsmätare, 
varvräknare (stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och 
tim mätare, diagnostik, växelläge, motortimmätare, 4x4-
indikator, temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Multiinstrument: hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, 
tripp- och tim mätare, bränsle, växelläge, 4x4-indikator, 
diagnostics, klocka, automatisk avstängning

back, neutral

Stöldskydd D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System)
Elsystem Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch

belysning Totalt 230W genom två projektorstrålkastare 
(60W) och dubbla reflektorer (55W) med  
baklyse / bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

Totalt 230W genom två projektorstrålkas-
tare (60W) och dubbla reflektorer

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

4 strålkastare av projector beam-typ (60W),  
baklyse/bromslyse

Uttag för likström cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

-

Varningssignal Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell)

Färg pure Magnesium Svart/Gul med X-grafik Gul pure Magnesium Röd (std), Gul (XT terräng), Svart (XT väg) Röd Svart/Gul (XT-p), pure Magnesium (Ltd) Gul Svart Gul/Svart med X xc-grafik Gul/Svart med X-grafik
paket xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), 

Visco-Lok QE, aluminiumfälgar med maskin-
bearbetad yta, 26” carlisle AcT-radialdäck, 
1 360 kg WARN‡ vinsch med vajerstyrning av 
rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad 
förvaring, Kraftiga stötfångare fram och bak, 
handskydd, 650 watts generator

* Finns endast med xT-paket.

x mr: Luftfjädring (AcS) fram och bak, 356 mm 
ITp fälgar i gjuten aluminium, Trestegsservostyr-
ning (Tri-mode DpS), Integrerat snorkelsystem 
(ISS), flyttad kylare, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, aluminiumstyre (taper-profile) 
med vindavvisare, stänkskydd, mud-riding 
fotstöd, 650 watts generator, Outlander MAX 
chassi

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode 
DpS), Visco-Lok QE, aluminiumfälgar 
med matchande färginslag, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, 650 watts 
generator

* Finns endast med xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), 
Visco-Lok QE, svart aluminiumfälgar 
med matchande färginslag, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, stänkskydd, handskydd, 650 
watts generator
* Finns endast med xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS),  
Visco-Lok QE, Aluminiumfälgar med 
matchande färginslag, 25” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, 650 watts 
generator

T3: Traktorsäte, traktorbelysning, låsbart 
tanklock, låsbar p-broms, draganordning 
fram och bak, släpvagnskontakt, D.E.S.S. 
(Digital Encoded Security System).

xT-P: Luftfjädring (AcS) med bakre FOX Racing Shox HpG-stötdämpare, 
trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, beadlock 
aluminiumfälgar, 26” carlisle AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch 
med vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, 
kraftiga stötfångare fram och bak, aluminiumstyre med handskydd, 
stänkskydd, lackad plast, 650 watts generator

LTD: Luftfjädring (AcS) med FOX Racing Shox HpG stötdämpare bak, 
trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, Garmin‡ Nüvi‡ 500 
touchscreen GpS, 12” gjutna Limited-aluminiumfälgar, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med vajerstyrning av rulltyp och 
kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare fram och 
bak, stänkskydd, handskydd, 2-färgat premiumsäte, komforthandtag, 
kromad ljuddämpare, 650 watts generator
 
* Finns endast med xT-P eller LTD -paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, svarta 
aluminiumfälgar med matchande färginslag, 26” carlisle AcT-
radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med vajerstyrning av rulltyp och 
kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, stänkskydd, 650 watts generator
T3: Traktorsäte, traktorbelysning, låsbart tanklock, låsbar p-broms, 
draganordning fram och bak, släpvagnskontakt.
* Finns endast med T3 xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, 
gjutna aluminiumfäglar med maskinbearbetad yta, 25” 
carlisle AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad 
förvaring, kraftiga stötfångare fram och bak, handskydd, 
650 watts generator
* Finns endast med xT-paket.

x xc: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, NYA 
aluminium beadlockfälgar, främre och bakre FOX Racing Shox 
HpG piggybackstötdämpare med hög- och lågfartskom-
pressionsjustering, retur och fjäderjustering, bukskydd i 
aluminium, handtagsskydd med vindavvisare, aluminiumstyre 
(taper-profile) med styrskydd, 650 watts generator, X xc-
färgsättning på dekaler & dyna

* Finns endast med x xc-paket.

x: 1090 mm bred dubbel A-armsframvagn med HpG  
piggybackstötdämpare och 178 mm fjädringsväg, 
1040 mm bred svingarm bak med HpG piggyback-
stötdämpare och fjädringsväg på 229 mm, svarta 
aluminiumfälgar, hydrauliska skivbromsar fram och 
bak, styrskydd, styre med förhöjningsblock (25,4 mm), 
aluminiumstötfångare med nummerplåt, nerf bars, 
racingfotpinnar, sportdesign på avgasröret, X-design  
på dekaler och dyna

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra EU-typgodkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här. Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.      Utrustning vägmodell
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CoMMANDER 1000 LTD*

 
Typ

 
976cc, V-twin, vätskekyld, 8-ventils SOHc (4 ventiler/cylinder)

borrning och slaglängd 91 x 75 mm
Effekt (endast vägmodell) < 15kW

Förgasare/EFI iTc EFI, 54 mm spjällhus, 2 Siemens VDO injektorer
Startsystem Elstart 

Växellåda cVT, sub-transmission med hög, låg, parkering, neutral & back.  
Motorbroms standard

Drivlina Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven med Visco-Lok-differential fram
cO-utsläpp Euro-2 godkänd

Ram Stål 
Störtbåge 51 mm diameter, höghållfasthetsstål, ROpS-godkänd

Ratt Justerbar
Typ av fjädring, fram Dubbla A-armar med dive-control fjädringsgeometri,  

luftfjädring (AcS) med Fox Racing Shox HpG piggyback stötdämpare
Fjädringsväg, fram 254 mm

Typ av fjädring, bak TTI separat med extern krängningshämmare och  
luftfjädring (AcS) med Fox Racing Shox HpG piggyback stötdämpare

Fjädringsväg, bak 254 mm
bromsar, fram Dubbla ventilerade 214 mm (8,4") skivbromsar med hydrauliskt tvillingkolvsok
bromsar, bak Enkel ventilerad 214 mm (8,4") skivbroms med hydrauliskt tvillingkolvsok

Däck, fram carlisle∞ black Rock 686 x 229 x 305 mm / 27 x 9 x 12”
Däck, bak carlisle∞ black Rock 686 x 229 x 305 mm / 27 x 9 x 12”

Fälgar 14" fälgar i gjuten aluminium med Limited-finish 
L x b x H 3 004 x 1 489 x 1 829 mm
Hjulbas 1 924 mm

Markfrigång 279 mm
Torrvikt 585 kg 

Maximal släpvagnsvikt 680 kg 
Förvaringslådans kapacitet Totalt: 272 kg / övre: 181 kg / nedre: 91 kg

Förvaring kupé Handskfack: 17,2 L / Under förarsäte: 13,1 L
bränsletank 37,8 L

Instrumentering 
 

Digital LcD multifuktionsmätare med hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, 
tripp- och timmätare, bränsle, diagnostik, växelläge, sportläge, bältes- och 4x4-
indikator, diagnostik, klocka,automatisk avstängning

Stöldskydd D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
Elsystem Elektriskt förberedd för vinsch

belysning 4 strålkastare 60W. baklyse/bromslyse
Uttag för likström cigarettändaruttag på panelen, standarduttag bak (15A)

Varningssignal Signalhorn (endast på vägmodell)

Innehåll LTD paket Luftfjädrig (AcS) fram och bak med FOX Racing Shox HpG piggyback-stötdämpare, 
Garmin‡ Montana‡ 650t GpS med touchscreen, ljudanläggning med 4 integrerade 
högtalare, ipod‡/iphone‡-koppling med reglage, USb-port och AUX-ingång, 
2-delat, förstärkt tak och halv vindruta, 1814 kg WARN-vinsch med vajerstyrning 
av rulltyp, kabelfjärrkontroll och integrerat förvaringsfack, lackad plast, 14” 
gjutna Limited-aluminiumfälgar, extra kraftig stötfångare fram, robusta bed rails, 
stänkskydd, analog/digital mätare, Limited-säten, skyddsnät i kupén, ratt med 
detaljer i borstad aluminium

Färg pure Magnesium Metallic

Alla modeller är godkända enligt EU:s direktiv. Notera att specifikationerna för våra  
EU-godkända vägmodeller kan avvika något från de specifikationer som nämns här.  

Alla modeller, däck och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i Sverige.    

oUTLANDER 1000 EFI* oUTLANDER 800R EFI x mr oUTLANDER 800R EFI* oUTLANDER 650 EFI* oUTLANDER 500 EFI oUTLANDER 400 EFI oUTLANDER MAx 800R EFI* oUTLANDER T3 MAx 650 EFI* oUTLANDER MAx 500 EFI* RENEGADE 1000 EFI x xc* DS 90 x
Typ 976cc, V-twin vätskekyld, 8-ventils SOHc 

(4-ventiler/cylinder)
799,9cc, V-twin vätskekyld, 8-ventils 
SOHc (4-ventiler/cylinder)

799,9cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

649,6cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

499,6 cm3, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

400 cm3, encylindrig, vätskekyld,  
SOHc, 4-ventils 

799,9cc, V-twin vätskekyld,  
8-ventils SOHc (4-ventiler/cylinder)

649,6cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder) 

499,6cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder)

976cc, V-twin vätskekyld, SOHc,  
8-ventils (4-ventiler/cylinder)

89,5cc, encylindrig, luftkyld, SOHc, 2-ventils

borrning och slaglängd 91 x 75 mm 91 x 62 mm 91 x 62 mm 82 x 62 mm 82 x 47 mm 91 x 61,5 mm 91 x 62 mm 82 x 62 mm 82 x 47 mm 91 x 75 mm 49,5 x 48 mm
Effekt (endast vägmodell) < 15kW < 15kW < 15kW < 24kW < 15kW < 45kW < 15kW < 15kW

Förgasare/EFI 46 mm spjällhus 2 Siemens‡  
VDO-injektorer

46 mm spjällhus, 2 Siemens  
VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
Siemens VDO-injektor

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus,  
Siemens VDO-injektor

46 mm spjällhus,  
2 Siemens VDO-injektorer

46 mm spjällhus 2 Siemens‡ VDO-injektorer Förgasare, Keihin

Startsystem Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart Elstart och kickstart
Växellåda cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 

neutral & back. Motorbroms standard.
cVT, sub-transmission med hög, låg, parke-
ring, neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, 
neutral & back. Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, park, neutral & back.  
Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, parkering, neutral & back. 
Motorbroms standard.

cVT, sub-transmission med hög, låg, parkering,  
neutral & back. Motorbroms standard.

Automatisk cVT, sub-transmission med hög, låg, park,  
neutral & back. Motorbroms standard.

Automatisk cVT-transmission med fram, neutral & back

Drivlina Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven  
med Visco-Lok-differential fram

Kedjedriven / fast axel

cO-utsläpp Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd Euro-2 godkänd

Ram SST G2 SST SST G2 SST SST SST SST SST SST SST G2 DS 90
Typ av fjädring, fram Dubbla A-armar Dubbla A-armar med luftfjädring (AcS*)/

FOX‡ Racing Shox‡ HpG stötdämpare
Dubbla A-armar Dubbla A-armar Macpherson‡ Macpherson Dubbla A-armar Dubbla A-armar Macpherson Dubbla A-armar/FOX‡ Racing Shox‡ HpG stötdämpare Separat A-arm

Fjädringsväg, fram 229 mm 229 mm 203 mm 178 mm 178 mm 203 mm 203 mm 178 mm 229 mm 86 mm
Typ av fjädring, bak TTI separat TTI separat med luftfjädring (Air control 

Suspension - AcS)/FOX Racing Shox  
HpG stötdämpare

TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat TTI separat/ 
FOX Racing Shox HpG stötdämpare

Svingarm

Fjädringsväg, bak 236 mm 229 mm 236 mm 229 mm 229 mm 203 mm 229 mm 229 mm 229 mm 236 mm 160 mm
bromsar, fram Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor  

med hydrauliskt tvåkolvsok
2 inbyggda hydrauliska skivbromsar Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor 

med hydrauliskt tvåkolvsok
2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt  

tvåkolvsok
Dubbel trumbroms

bromsar, bak Single 214 mm ventilerade disc brake med 
hydraulic twin-piston calliper

1 inbyggd hydraulisk skivbroms Single 214 mm ventilerade disc brake med 
hydraulic twin-piston calliper

1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 1 inbyggd hydraulisk skivbroms Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt  
tvåkolvsok

Trumbroms

Däck, fram 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” Gorilla Axle Silverback‡  
762 x 229 x 355 mm / 30 x 9 x 14”

660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 660 x 203 x 305 mm / 26 x 8 x 12” 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” ITp Holeshot‡ ATR 635 x 203 x 305 mm / 25 x 8 x 12” 483 x 178 x 203 mm / 19 x 7 x 8”

Däck, bak 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” Gorilla Axle Silverback  
762 x 229 x 355 mm / 30 x 9 x 14”

660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 660 x 254 x 305 mm / 26 x 10 x 12” 635 x 279 x 305 mm / 25 x 11 x 12” ITp Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm / 25 x 10 x 12” 457 x 241 x 203 mm / 18 x 9,5 x 8”

Fälgar Gjuten aluminium ITp‡ gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Stål Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Gjuten aluminium Stål
L x b x H 2 184 x 1 168 x 1 118 mm 2 388 x 1 270 x 1 194 mm 2 184 x 1 168 x 1 118 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 387 x 1 168 x 1 143 mm 2 184 x 1 168 x 1 143 mm 1 520 x 905 x 935 mm
Hjulbas 1 295 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 295 mm 1 295 mm 1 244 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 499 mm 1 295 mm 1 000 mm

Sätets höjd 877 mm 928 mm 877 mm 877 mm 877 mm 889 mm / T3: 960 mm 877 mm 960 mm 877 mm 877 mm 685 mm
Markfrigång 305 mm 305 mm 305 mm 305 mm 279 mm 236 mm 305 mm 305 mm 279 mm 305 mm 210,8 under ram/114,3 under bakaxel

Torrvikt 339 kg 326 kg 331 kg 303 kg 297 kg 286 kg / T3: 330 kg 326 kg 360 kg 319 kg 312 kg 111 kg
Maximal släpvagnsvikt 590 kg 590 kg 590 kg 590 kg 590 kg 500 kg / T3: 750 kg (bromsat släp) 590 kg 500 kg / 750 kg (bromsat släp) 590 kg 590 kg

Lasträckets kapacitet  
(fram / bak) 

45 kg fram 90 kg bak 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 45 kg fram 16 kg

90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 90 kg bak 2,7 L fram
Förvaring 21,4 L bak 20 L bak 21,4 L bak 20 L bak 20 L bak 20 L bak / T3: 8 L bak 20 L bak cRS (convertible Rack System) 8 L bak 20 L bak cRS (convertible Rack System)

bränsletank 20,5 L 16,3 L 20,5 L 16,3 L 16,3 L 16,3 L 16,3 16,3 L 16,3 L 20,5 L 6 L
Instrumentering Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighets-

mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastig-
hetsmätare, varvräknare (stapel och nu-
merisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighets-
mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: 
hastighetsmätare, varvräknare (stapel och 
numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: 
hastighetsmätare, varvräknare (stapel och 
numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, 
diagnostik, växelläge, motortimmätare, 
4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, 
bränsle, klocka, automatisk avstängning 
efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: hastighets-
mätare, varvräknare (stapel och numerisk), 
vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: hastighetsmätare, varvräknare 
(stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och tim mätare, diagnostik, 
växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, temperatur- och 
motorlampor, bränsle, klocka, automatisk avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighetsmätare, 
varvräknare (stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och tim-
mätare, diagnostik, växelläge, motortimmätare, 4x4-indikator, 
temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, automatisk 
avstängning efter 15 minuter

Digital LcD multifunktionsmätare: Hastighetsmätare, 
varvräknare (stapel och numerisk), vägmätare, tripp- och 
tim mätare, diagnostik, växelläge, motortimmätare, 4x4-
indikator, temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, 
automatisk avstängning efter 15 minuter

Multiinstrument: hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, 
tripp- och tim mätare, bränsle, växelläge, 4x4-indikator, 
diagnostics, klocka, automatisk avstängning

back, neutral

Stöldskydd D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System)
Elsystem Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch Elektriskt förberedd för vinsch

belysning Totalt 230W genom två projektorstrålkastare 
(60W) och dubbla reflektorer (55W) med  
baklyse / bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

Totalt 230W genom två projektorstrålkas-
tare (60W) och dubbla reflektorer

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

2 strålkastare fram (35W),  
baklyse/bromslyse

4 strålkastare av projector beam-typ (60W),  
baklyse/bromslyse

Uttag för likström cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

cigarettändaruttag på panelen,  
standarduttag bak (15A)

-

Varningssignal Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell) Signalhorn (endast på vägmodell)

Färg pure Magnesium Svart/Gul med X-grafik Gul pure Magnesium Röd (std), Gul (XT terräng), Svart (XT väg) Röd Svart/Gul (XT-p), pure Magnesium (Ltd) Gul Svart Gul/Svart med X xc-grafik Gul/Svart med X-grafik
paket xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), 

Visco-Lok QE, aluminiumfälgar med maskin-
bearbetad yta, 26” carlisle AcT-radialdäck, 
1 360 kg WARN‡ vinsch med vajerstyrning av 
rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad 
förvaring, Kraftiga stötfångare fram och bak, 
handskydd, 650 watts generator

* Finns endast med xT-paket.

x mr: Luftfjädring (AcS) fram och bak, 356 mm 
ITp fälgar i gjuten aluminium, Trestegsservostyr-
ning (Tri-mode DpS), Integrerat snorkelsystem 
(ISS), flyttad kylare, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, aluminiumstyre (taper-profile) 
med vindavvisare, stänkskydd, mud-riding 
fotstöd, 650 watts generator, Outlander MAX 
chassi

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode 
DpS), Visco-Lok QE, aluminiumfälgar 
med matchande färginslag, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, 650 watts 
generator

* Finns endast med xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), 
Visco-Lok QE, svart aluminiumfälgar 
med matchande färginslag, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, stänkskydd, handskydd, 650 
watts generator
* Finns endast med xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS),  
Visco-Lok QE, Aluminiumfälgar med 
matchande färginslag, 25” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll 
med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, 650 watts 
generator

T3: Traktorsäte, traktorbelysning, låsbart 
tanklock, låsbar p-broms, draganordning 
fram och bak, släpvagnskontakt, D.E.S.S. 
(Digital Encoded Security System).

xT-P: Luftfjädring (AcS) med bakre FOX Racing Shox HpG-stötdämpare, 
trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, beadlock 
aluminiumfälgar, 26” carlisle AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch 
med vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, 
kraftiga stötfångare fram och bak, aluminiumstyre med handskydd, 
stänkskydd, lackad plast, 650 watts generator

LTD: Luftfjädring (AcS) med FOX Racing Shox HpG stötdämpare bak, 
trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, Garmin‡ Nüvi‡ 500 
touchscreen GpS, 12” gjutna Limited-aluminiumfälgar, 26” carlisle 
AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med vajerstyrning av rulltyp och 
kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare fram och 
bak, stänkskydd, handskydd, 2-färgat premiumsäte, komforthandtag, 
kromad ljuddämpare, 650 watts generator
 
* Finns endast med xT-P eller LTD -paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, svarta 
aluminiumfälgar med matchande färginslag, 26” carlisle AcT-
radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med vajerstyrning av rulltyp och 
kabelfjärrkontroll med integrerad förvaring, kraftiga stötfångare 
fram och bak, handskydd, stänkskydd, 650 watts generator
T3: Traktorsäte, traktorbelysning, låsbart tanklock, låsbar p-broms, 
draganordning fram och bak, släpvagnskontakt.
* Finns endast med T3 xT-paket.

xT: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, 
gjutna aluminiumfäglar med maskinbearbetad yta, 25” 
carlisle AcT-radialdäck, 1 360 kg WARN vinsch med 
vajerstyrning av rulltyp och kabelfjärrkontroll med integrerad 
förvaring, kraftiga stötfångare fram och bak, handskydd, 
650 watts generator
* Finns endast med xT-paket.

x xc: Trestegsservostyrning (Tri-mode DpS), Visco-Lok QE, NYA 
aluminium beadlockfälgar, främre och bakre FOX Racing Shox 
HpG piggybackstötdämpare med hög- och lågfartskom-
pressionsjustering, retur och fjäderjustering, bukskydd i 
aluminium, handtagsskydd med vindavvisare, aluminiumstyre 
(taper-profile) med styrskydd, 650 watts generator, X xc-
färgsättning på dekaler & dyna

* Finns endast med x xc-paket.

x: 1090 mm bred dubbel A-armsframvagn med HpG  
piggybackstötdämpare och 178 mm fjädringsväg, 
1040 mm bred svingarm bak med HpG piggyback-
stötdämpare och fjädringsväg på 229 mm, svarta 
aluminiumfälgar, hydrauliska skivbromsar fram och 
bak, styrskydd, styre med förhöjningsblock (25,4 mm), 
aluminiumstötfångare med nummerplåt, nerf bars, 
racingfotpinnar, sportdesign på avgasröret, X-design  
på dekaler och dyna

  Utrustning vägmodell

*Finns endast som vägmodell.
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