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MOTOR
Typ 112 cc 4-takt encylindrig, luftkyld
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) med 

inbyggd gasbegränsare
Transmission CVT, F / N / R
Drivlina Kedjedrift/2-hjulsdrift 

Elstartsystem
Servostyrning E/T

FJÄDRINGAR

Framfjädring Dubbel A-arm 
14 cm (5,5 tum) fjädringsväg

Främre stötdämpare Gas med piggyback-reservoar

Fjädring bak Svingarm 
15,2 cm (6 tum) fjädringsväg

Bakre stötdämpare Gas

DÄCK/HJUL

Framdäck 48,3 x 17,8 x 20,3 cm (19 x 7 x 8 tum) 

Bakdäck 45,7 x 24,1 x 20,3 cm (18 x 9,5 x 8 tum)

Hjul 20,3 cm (8 tum) stål

BROMSAR

Fram Dubbla hydrauliska skivbromsar

Bak Enkla hydrauliska skivbromsar 

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrvikt * 140 kg (310 lb)

L x B x H 154 x 108 x 98 cm (60,6 x 42 x 38,6 tum)

Hjulbas 105 cm (41 tum)

Markfrigång 21,1 cm (8,3 tum) under ram/ 
11,4 cm (4,5 tum) under bakaxel

Säteshöjd 71 cm (28 tum)

Räckeskapacitet E/T

Förvaringskapacitet E/T

Dragkapacitet E/T

Tank 6 l (1,6 gal)

FUNKTIONER

Mätare Neutral-, back-, bränslenivå- och  
motorkontrollampor

Instrument E/T

Tändning Mekanisk nyckel

Belysning Halogenkörstrålkastare

Vinsch E/T

Säte Standard
Styrstång Sporthandtagsskydd 

Ergonomi och reglage anpassade för 10 år 
och uppåt

Skydd Främre stötfångare

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti

NYCKELEGENSKAPER
• För personer 10 år och uppåt
• Fyrtaktsmotor med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
• Helautomatisk konstant variabel transmission (CVT)
• Högpresterande gasstötdämpare
• Främre upphängning med dubbel A-arm
• Elstart
• Inbyggd gasbegränsare
• Sporthandtagsskydd
• X xc-paketgrafik

ATV

MY23 RENEGADE X XC 110 EFI 

Black & Legion Red


