
BANDEN / VELGEN
Voorbanden Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 inch

(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Achterbanden Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 inch

(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen 12 inch gegoten aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEITEN
L x B x H 211 x 116,8 x 124 cm

Wielbasis 129,5 cm

Bodemvrijheid 26,7 cm

Hoogte zadel 85,8 cm

Drooggewicht* 319 kg

Draagvermogen 
rekken

Voor: 54,4 kg
Achter: 109 kg

Opbergruimte Achter: 10,9 l

Trekvermogen 750 kg trailer met remmen en 
335 kg trailer zonder remmen

Brandstoftankinhoud 20,5 l

MOTOR 570
Type 48 pk, Rotax V-twin, vloeistofgekoeld

Brandstoftoevoersysteem Intelligent Throttle Control (iTC™️) met 
elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem

Aandrijflijn Selecteerbare 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)

Stuurbekrachtiging Tri-mode dynamische stuurbekrachtiging (DPS)

 Snelheidscategorie Meer dan 60 km/u

OPHANGING
Voorwielophanging Dubbele A-arm met veerweg van 22,9 cm

Voorschokdempers Olie

Achterwielophanging TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm 
Independent) met veerweg van 22,4 cm

Achterschokdempers Olie

REMMEN
Voor Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met 

hydraulische remklauwen met dubbele zuiger
Achter Enkele geventileerde schijfrem van 214 mm met 

hydraulische remklauw met dubbele zuiger
ABS Standaard

KENMERKEN
•  Rotax® V-twin-motor
•  Antiblokkeerremsysteem (ABS)
• Continu variabele transmissie 

(CVT) met motorrem
•  Intelligent Throttle Control 

(iTC™️) met rijstanden
•  Tri-mode dynamische 

stuurbekrachtiging (DPS)
•  Voorwielophanging met dubbele A-arm
•  TTI-achterwielophanging (Torsional 

Trailing arm Independent)

•  12 inch gegoten aluminium velgen
•  Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.TM 

(Digitally Encoded Security System)
•  Multifunctionele digitale meters
•  Stalen rekken met LinQ-snelmontagesysteem 

voor accessoires en een gecombineerd 
draagvermogen van 163,3 kg

•  Waterbestendige opbergruimte 
achteraan met inhoud van 10,9 l

•  500 W boorddynamo

20
19OUTLANDER™ DPS™ 570 T

 Oranje

KENMERKEN
Meters Multifunctioneel digitaal:

 Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, brandstofmeter, versnellingsstandindicator, 

4 x 4-indicator, diagnose, klok

Instrumenten  DC-aansluiting van aanstekertype in console, 
standaardaansluiting achteraan (15 A)

Verlichting  70 W van dubbele 35 W voorverlichting / remlicht

Zadel Standaard
Lier Voorbedraad voor beschikbare lier Antidiefstalsysteem Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S. 

(Digitally Encoded Security System)
Uitrusting 
T-categorie

Trekhaak met traileraansluiting, 
richtingaanwijzers, standlichten, spiegels, 
claxon, afsluitbare vuldop en transmissie

Bescherming n.v.t.

GARANTIE
Fabriek 2 jaar

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™️, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products 
Inc. of dochterondernemingen. In de V.S. Worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc. ‡Visco-Lok is een handelsmerk van GKN Viscodrive GmbH. †Alle andere 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. BRP behoudt zich het recht voor te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerp, eigenschappen, modellen of 
uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. Lees de 
gebruikershandleiding van het voertuig en bekijk de veiligheids-dvd voordat u het voertuig in gebruik neemt. Draag voor uw veiligheid een helm, oogbescherming en 
geschikte beschermende kleding. Denk erom dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan. De passagier moet minstens 12 jaar oud zijn en in staat om de 
handgrepen vast te houden en de voeten op de voetsteunen te plaatsen terwijl hij/zij tegen de rugleuning zit. Voer nooit stunts uit en rijd niet met te hoge snelheid.


