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MAVERICK TRAIL 800 T
™

HØYDEPUNKTER
SMIDIG
• Solid motor og girkasse
• Enkel manøvrering og

EVENTYRLYSTEN

TRYGG

• Praktiske funksjoner og

• Can‑Am design og anerkjent

allsidighet
montering og finish
• Høyere komfort med Ergo-Lok • Bedre beskyttelse
praktiske egenskaper
• Fjæring foran og bak spesielt
• Mer opplevelse og mindre
cockpit
• Bygg din Maverick Trail som
for løypekjøring
vedlikehold
passer dine behov

SPESIELT FOR PAKKEN
• Visco-Lok‡ framhjulsdifferensial med automatisk låsing
• 12" felger av stål
• Ergoprint seter
Hvit

MOTOR
Type
Drivstoffsystem
Gir
Drift
Førerassistanse
Servostyring
Fartsgrense

800

DEKK/FELGER

55 hk, Rotax 799,9 ccm V-twin, væskekjølt
Intelligent Throttle Control (iTC™️) med elektronisk
drivstoffinnsprøyting (EFI)
Hurtigresponssystem (QRS) CVT med høy luftstrøm og elektronisk
drivreimbeskyttelse
Ekstra-L / H / N / R / P
Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok† selvlåsende framhjulsdifferensial
Electronic Hill Descent Control
Ikke tilgjengelig
Opp til 60 km/t

HJULOPPHENG
Forhjulsoppheng
Frontdempere
Bakhjulsoppheng
Bakdempere

Dobbel A-arm med stabilisatorstag
25,4 cm fjæringsvei
Doble gassdrevne dempere
TTA med stabilisatorstag
26,7 cm fjæringsvei
Doble gassdrevne dempere

Bak

EGENSKAPER
Instrumenter
Strømuttak
Magneto
Lys
T-kategoriegenskaper

Lightertype DC-uttak i konsoll (20 A)

Bakdekk
Felger

DIMENSJONER/KAPASITETER
LxBxH
Akselavstand
Bakkeklaring
Tørrvekt
Bur

Slepekapasitet

Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble
bremsekalipere
Doble 220 mm ventilerte skivebremser med hydrauliske doble
bremsekalipere
19,3 cm bredt digitalt display med tastatur

Drivstoffkapasitet

Vinsj
Ratt
Beskyttelse

650 W

To 55 W reflektorer og LED-lys bak

Slepekrok

Horn, blinklys og posisjonslys, speil, krok på
metallstøtfanger foran

GARANTI
Fabrikk

Carlisle ACT
26 x 8 x 12"
(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Carlisle ACT
26 x 9 x 12"
(66 x 22,9 x 30,5 cm)
12" stål

Lasteplan kapasitet
Oppbevaringskapasitet

BREMSER
Foran

Fordekk

2 år

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ™, ® og BRP logo er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products inc.
eller dets tilknyttede selskaper. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. ‡Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Viscodrive GmbH.†Alle andre varemerker tilhører
sine respektive eiere. BRP reserverer retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for
forpliktelser. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr. Les kjøretøyets brukerhåndbok og se sikkerhetsvideoen før du kjører. For din egen sikkerhet: Bruk
alltid hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Passasjerer må være minst 12 år gamle og i
stand til å holde i håndtak og spenne fra med føttene mens de sitter opp mot ryggstøtten. Ta ikke del i stunt-kjøring.

300,5 x 127 cm x 175,5 cm
230,1 cm
25,4 cm
596 kg
ROPS-godkjent profilert stålbur
ISO 3471-sertifisert
136 kg
Total: 20,2 liter
Hanskerom 15,6 liter
Oppbevaring hos fører: 1,5 liter
Midtkonsoll og koppholdere: 3,1
liter
680 kg
38 liter

Med wire klargjort for vinsj
Justerbart ratt
Integrert frontstøtfanger, injiserte hele
beskyttelsesplater, gjørmebeskyttere, skvettlapper
2" tilhengerfeste, 7-pols tilhengerkontakt (12 V)

