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NYCKELEGENSKAPER
• För personer 10 år och uppåt
• 89,5 cc 4-takts luftkyld motor
• Helautomatisk konstant variabel transmission (CVT)
• 109,2 cm (43 tum) bred dubbel A-arm med HPG Piggyback-dämpare

med 17,8 cm (7 tum) fjädringsväg
• 104,1 cm (41 tum) bred svängarm med HPG Piggyback-dämpare

med 22,9 cm (9 tum) fjädringsväg
• Elstart med kickstart som reserv
• Inbyggd gasbegränsare
• Fyrkantigt styrstångshandtag racingstil
• Styrhöjarblock (+2,5 cm)
• Främre aluminiumdämpare med registreringsskylt
• Sidoskydd
• Kickfotstöd racingstil
• Avgassystem med sportutseende
• X-design på dekaler och sitsskydd

MOTOR 90
Typ 89,5 cc encylindrig luftkyld fyrtaktsmotor
Bränslesystem Förgasare
Transmission CVT, F/N/R
Drivlina Kedjedriven/fast axel 

Elstart och kickstart
Servostyrning –

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar 

7” (17,6 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare HPG-piggyback-stötdämpare
Fjädring bak Svängarm 

9” (22,9 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare HPG-piggyback-stötdämpare

DÄCK/HJUL
Framdäck Kenda Claw 20” x 6” x 10"  

(48,3 x 17,8 x 25,4 cm)
Bakdäck Kenda Claw 18” x 10,5” x 8"  

(45,7 x 26,7 x 20,3 cm)
Hjul Fram: 25,4 cm (10 tum) aluminium/

Bak: 20,3 cm (8 tum) aluminium

BROMSAR
Fram Hydraulisk skivbroms med dubbla skivor
Bak Enkel hydraulisk skivbroms

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt * 113 kg
L x B x H  59,8” x 43,7” x 38,2”  

(152 x 111 x 97 cm)
Hjulbas 39” (100 cm)
Markfrigång 8,3” (21,1 cm) under chassit/ 

4,5” (11,4 cm) under bakaxeln
Säteshöjd 27” (68,5 cm)
Räckeskapacitet –
Förvaringskapacitet Fram:  2,7 l
Dragkapacitet –
Tank 6 l

FUNKTIONER
Mätare Indikeringslampor för friläge och backväxel
Instrumentering –
Stöldskyddssystem –
Belysning –
Vinsch –
Säte Standard
Skydd Främre aluminiumstötfångare med fäste för 

registreringsskylt 
Styrhöjare (+ 25 mm) med skyddsstoppning 

i racingstil på styret 
Fotskydd 

Racingfotstöd med uppsvängd ytterände

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti
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