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Yhteinen tavoitteemme: paras mahdollinen vuoristokelkkailuelämys. Sinulle se on elämys kelkan viistäessä 

vuorensyrjää lähes loputtomasti kohti huippua, jota et uskonut voivasi saavuttaa. Meille se on teknologinen 

innovaatio, kuten FlexEdge™-telamatto, Rotax®-moottorit, REV-XM™-alusta tai tMotion™-takajousitus, jotka 

yhdessä tekevät kuljettajasta ja kokemuksesta entistäkin paremman. Yhdessä voimme tehdä läpimurtoja. 

Ja sitten otamme yhdessä seuraavankin askeleen. 
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Haluat kehittyneempää teknologiaa. 
Me harppaamme tulevaisuuteen.
BRP:n insinöörit eivät ole koskaan tyytyneet pikkuaskeliin. Joten puskemme tehomyllymme uusille 
alueille käyttäen suoraruiskutusta, Formula 1 -radoilta lainattua venttiilinohjausta ja ainutlaatuista 
elektronista kaasunhallintaa, tinkimättä silti helppokäyttöisyydestä ja tarjoamalla lisäksi alan parhaan 
polttoainetalouden. Haluamme antaa sinulle mahdollisuuden uusien ajomaastojen valloitukseen.
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4-TAHTI
ROTAX ACE -MOOTTORIT
Rotax ACE-teknologian (Advanced Combustion Effi  ciency) avulla BRP:n insinöörit ovat luoneet markkinoiden 
taloudellisimmat kelkan moottorit optimoimalla polttoaineen palamisen, vähentämällä mekaanista kitkaa ja 
tehostamalla moottorin ilmanottoa.

  ACE-moottorit eivät ole vain tehokkaita, niitä on myös ilo käyttää ja omistaa. Huollontarve on vähäinen, 
ja moottorit käyvät tasaisesti, luottamustaherättävällä – ja hiljaisella – käyntiäänellä.

900 ACE iTC™ -JÄRJESTELMÄLLÄ
3 sylinteriä. 67 kW (90 hv) teho ja 118 Nm vääntö ovat ihannelukemia, joiden ansiosta 900 ACE on 
täydellinen matkakelkan moottori. Vaikuttava polttoainetalous. 

600 ACE, NYT iTC-JÄRJESTELMÄLLÄ 
2 sylinteriä. Tämän 45 kW (60 hv) moottorin polttoaineenkulutus on koko kelkka-alan alhaisin. 

NYT VAKIONA SEKÄ 900 ETTÄ 600 ACE-MOOTTOREISSA OLEVA ITC-
JÄRJESTELMÄ TARJOAA KOKONAAN UUDEN KELKKAILUKOKEMUKSEN.

AJOTILAT: Hallintapaneelin napin painalluksella on valittavissasi kolme eri ajotilaa. 
Vakiotila tekee kaasuvasteesta pehmeää ja kiihdytyksistä vakaita; Sport-tilassa taas 
suorituskyky on huipussaan ja kiihdytys sekä kaasuvaste nopeampaa; 
kun taas ECO™-tila rajoittaa huippunopeuden ja kiihtyvyyden 
rennompaan, polttoainetta säästävään ajoon.

LEARNING KEY: The Learning Key™ (opetusavain) -versio RF D.E.S.S.™ -avaimesta 
rajoittaa kelkan nopeutta ja kiihtyvyyttä. Se on täydellinen ominaisuus turvallisempaan 
ajoharjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen.

 UUSI  SORMIKAASU: Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai peukalolla 
käytettäväksi. Hieno lisäominaisuus, joka mahdollistaa käden 
asennon vaihtamisen pitkällä matkalla, ja paremman 
hallittavuuden patikkoisessa maastossa.

ROTAX 1200 4-TEC
Ski-Doo:n tehokas 4-tahtinen rivikolmonen 1200 4-TEC käyttää Formula 1 -autoista tuttua 
venttiilinohjausteknologiaa saavuttaakseen 97 kW (130 hv) tehon ja mahtavan väännön. 
Moottorin polttoainetalous on hyvä ja sen käyntiääni on hiljainen, mutta voimaa uhkuva.

2-TAHTI
ROTAX E-TEC -MOOTTORIT
E-TEC® edustaa edistyksellisintä 2-tahtiteknologiaa. Siinä on kaikki kelkkailijoiden 
kaipaamat ominaisuudet – adrenaliinintäyteinen teho yhdistyneenä kevyeen painoon 
ja helppoon käsiteltävyyteen. 

Mutta E-TEC-teknologian mukana tulee muutakin:

• polttoainetaloudellisin kaksitahtinen moottorikelkan moottori
• luokkansa vähäisin öljynkulutus
• erittäin pienet pakokaasu- ja hajupäästöt
• kevyt ja tasainen kaasuläpän hallinta
• helpot liikkeellelähdöt
• erittäin tasainen tyhjäkäynti
• automaattinen kesäsäilytystoiminto

800R E-TEC
Tehohirviö, mutta E-TEC-teknologian ansiosta pehmeäkäyntinen ja 
helposti hallittavissa.
• Luokkansa paras suorituskyky
• Erinomainen polttoainetalous
• Alan eniten myyty 800 cm3 moottori.£

600 H.O. E-TEC
Sen verraton yhdistelmä voimaa, tasaista käyntiä, helppokäyttöisyyttä ja 
luotettavuutta on tehnyt siitä kelkka-alan eniten myydyn 600 cm3:n moottorin.£

• Huippusuorituskyky
• Alan huippua edustava polttoainetalous

SAATAVANA MYÖS: 
ROTAX 550F

£Perustuu vähittäismyyntituloksiin Pohjois-Amerikassa 31. joulukuuta, 2013.
 
Saat lisätietoja huipputehokkaista Rotax-moottoreista osoitteesta ski-doo.fi.

™



Euroopassa myytävät mallit on varustettu Pilot DS 2 -suksilla (ei kuvassa).
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Ajat yhä kovempaa. Kehitämme 
jousitusta helpottamaan ajoasi. 
Kehitämme jousitusta jatkuvasti vastataksemme paremmin tarpeisiisi. 
Tiedämme, että käytät jousituksen jokaisen sentin urheilullisesti ajaessasi.

EEEuroEuroopasopassa msa m tätäyytäyytä ätätvätvät llllmallmalliiit oit on van va ttrustrust ttttettuettu PilPilPilPil t Dt Dot Dot DS 2S 2S 2S 2 kksuksuk illillsillsill ((a (ea (ei ki ki kui kuvassvass ))a)a)
Ski-Doo MX Z X-RS • X-Team Race Edition -talvitakki
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rMOTION-TAKAJOUSITUS
rMotionin salaisuus: se toimii. Erinomaisesti. Olosuhteista riippumatta. Snowcross-radoilta rentoihin 
kelkkaretkiin, hypyistä reittien pikkupatteihin; jousituksemme huolehtii mukavuudesta ja tekee kelkasta 
helposti hallittavan. Parasta kaikessa? Säädöt on säädetty. Tehtäväsi on vain nauttia kelkasta. Erilliset jousi- ja 
iskunvaimennusdynamiikat sekä alan progressiivisin jousitusgeometria tekevät rMotionilla ajon pehmeäksi 
pikku töyssyissä unohtamatta isojen kumpareiden vaatimaa lisävoimaa.

UUSI RAS 2 -ETUJOUSITUS
Parannamme alan parhaan käsiteltävyyden omaavia kelkkoja uudella ajogeometrialla ja käyttäen kevyempiä 
komponentteja. Kiitos uuden RAS 2 -etujousituksen, jonka ansiosta kelkka kallistelee entistä vähemmän, 
huomaat tarkemman ohjattavuuden varsinkin patikkoisilla reiteillä. Kiertokeskiön siirtäminen ylemmäs, lähemmäs 
painopistettä, parantaa ohjauksen tarkkuutta ja vähentää sisäsuksen nostelua kurveissa.

Parannettu taonta ja ohutseinämäiset chromoly-terässekoiteputket vähentävät jousittamatonta painoa 0,8 kg. 
Tuloksena on herkempi jousituksen toiminta myös pienissä epätasaisuuksissa. 

Tarjolla on myös hienostunutta muotoilua, mukaan lukien litistetyt putket ja tyylikkäät CNC-koneistetut olkatapit.

 
Saat lisätietoja jousitusratkaisuistamme osoitteesta ski-doo.fi.

tMOTION-TAKAJOUSITUS + FLEXEDGE-TEKNOLOGIA
Kuvittele kelkkasi seuraavan ohjausliikkeittesi mukana, ei niitä vastaan, kun kaarrat syvässä puuterissa. Ymmärrät 
nyt miksi tMotion-jousitus ja FlexEdge-tela tekivät Ski-Doo-vuoristokelkoista alan uudet valtiaat. Jaetun etupukin ja 
takapukin kätevän pallonivelen ansiosta tMotion kiertyy tunnelissaan helpottaen kelkan kallistamista. Lyhentämällä 
telan sisäisten lasikuituvahvistesauvojen mittaa teimme telan reunoista taipuisat, mikä parantaa ohjattavuutta. 
Tuloksena on kelkan ennakoitavissa oleva ketteryys. Sinä ja kelkkasi olette yhtä.

Pikasäätötoiminto ei ole saatavilla Euroopassa.



Haluat syvempää 
puuterilunta ja jyrkempiä 
rinteitä. Teemme kelkkoja, 
joilla ajat minne haluat. 
Näyttävät käännökset, jyrkät nousut, ennen mahdottomilta tuntuneet maastot 
ovat kaikki helposti ulottuvillasi. Innovaation, tuhansien ajotuntien ja 
käyttäjäkokemusten kuuntelemisen myötä olemme luoneet kaikkien aikojen 
erikoistuneimmat vuoristokelkat ja herkimmän ajotuntuman.

Ski-Doo Summit X • MCode -takki ja -housut
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Freeride-ammattilainen

Bret Rasmussen • Ski-Doo 
Freeride-ammattilainen
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Vuoristoteknologiaa
Ajat korkeammille huipuille, jyrkempiä 
rinteitä. Vuoristokelkkojemme teknologia 
on entistä kehittyneempää.
Olemme kehittäneet vuoristokelkkojamme uupumatta, koska tunnemme kelkkailusi äärimmäiset 
vaatimukset. Joten puskimme vuoristoteknologian korkeimpien huippujen tasolle:

Summit X T3-paketilla

FlexEdge-telamatottMotion-telasto REV-XM -astinlaudat isoilla lumiaukoilla  UUSI  RF D.E.S.S. -avain



11

Suositellut lisätarvikkeet: 

Konetilan 
tuuletussarja

LinQ- 
varatankki

Vahva 
pohjapanssari

REV-XM RS -runko
Radikaalin Freeride -mallin runko, jonka vahvistukset ja Radikaalin Freeride -mallin runko, jonka vahvistukset ja 
jäykistykset kestävät kovan Freeride-ajon rasitukset.jäykistykset kestävät kovan Freeride-ajon rasitukset.

Kevyt REV-XM-satula
Mukava matkallasi pelipaikoille. Tarjoaa esteettömän Mukava matkallasi pelipaikoille. Tarjoaa esteettömän 
liikkuvuuden kelkan selässä ajaessasi syvässä lumessa. liikkuvuuden kelkan selässä ajaessasi syvässä lumessa. 
Satula on kapea ja kompakti, helpottaen puolelta toiselle Satula on kapea ja kompakti, helpottaen puolelta toiselle 
siirtymistä. Takaosassa lisäksi 3 litran säilytyslokero.siirtymistä. Takaosassa lisäksi 3 litran säilytyslokero.

Minimalistiset hallintalaitteet
Karsimme ohjaustangon hallintalaitteet minimiin, jotta Karsimme ohjaustangon hallintalaitteet minimiin, jotta 
pikkuasiat eivät häiritsisi kelkan hallintaa. Useimmat pikkuasiat eivät häiritsisi kelkan hallintaa. Useimmat 
painikkeet ovat konsolissa, ja sähköstartti / RER™-painikkeet painikkeet ovat konsolissa, ja sähköstartti / RER™-painikkeet 
on suojattu tahattomilta painalluksilta.on suojattu tahattomilta painalluksilta.

Hansikaslokero
Oikea paikka varahanskojen ja -ajolasien säilytykseen.Oikea paikka varahanskojen ja -ajolasien säilytykseen.
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1    UUSI T3-paketti: Ensimmäisen huipun saavuttaminen ei tarkoita, että 
olisi aika juhlia. Sen jälkeen lähdetään valloittamaan seuraavia.
Summit-kelkkamme ovat parempia kuin koskaan. Niinpä jatkoimme kehittelyä, jotta voisit ajaa entistä korkeammille huipuille ja 
saavuttaa ennen ulottumattomissa olleet eräkohteet. Aloitimme kehittämällä markkinoiden pitävimmän maton, jonka harjakorkeus 
on ennätykselliset 76 mm. Jatkoimme keventämällä kelkkaa. Kruunasimme kokonaisuuden asentamalla markkinoiden pisimmän, 
174” (4419 mm) telamaton. Huiman pidon tarjoava matto on pituudestaan huolimatta erittäin kevyt - se painaa vain saman verran 
kuin Summit X 163 -mallin 63 mm harjalla kuvioitu matto.
T3-paketin ominaisuudet: 
•   PowderMax 3 -telamatto FlexEdge-teknologialla ja 76 mm 

harjalla. Optimoitu rakenne. Painonsäästö: 1,1 kg.
•  Pitempi ja kevyempi ketjukotelo. Koneistetut pinnat ja 

hammaspyörät. Painonsäästö: 705 g.
•  tMotion-takajousitus: takapukki siirretty taaksepäin, akselit 

koneistettu. Painonsäästö: 1,4 kg.

• Äänenvaimennin uusittu. Painonsäästö: 2,3 kg.
•  Uudenkokoiset, optimoidut lämmönvaihtimet. 

Painonsäästö: 1,1 kg.
•  UUSI RAS 2 -etujousitus. 

Painonsäästö: 0,8 kg.
•  Pilot DS 3 -sukset, joiden ansiosta 

käsiteltävyys ja ohjautuvuus ovat huippuluokkaa. 

2  tMotion-telasto + FlexEdge-telamatto 
Avain Summit ja Freeride -kelkkojen ohjausherkkyyteen ja vaivattomaan hallintaan. tMotion-telasto sallii kahden asteen 
kiertymän molempiin suuntiin. FlexEdge-maton ulkoreuna taipuu työskennellen yhdessä tMotion-jousituksen kanssa helpottaen 
entisestään kelkan käsiteltävyyttä rinteessä. Ohjausvaste on uskomattoman herkkä ja ohjautuvuus helposti ennakoitavissa. 
Sen progressiivinen jousitusgeometria tasoittaa matkasi puuterilumille, ja hoitelee niin reittisi pienet epätasaisuudet kuin 
isommatkin patit.

3  REV-XM-kuomut 
Sivupaneelien dynaaminen muotoilu vähentää kallistelua vaikeuttavaa lumen pakkautumista, ja kelkka kulkee helposti kyljellään 
viistorinteessä ajettaessa. Polypropyleenimateriaali vähentää painoa.

4  REV-XM-astinlaudat 
Astinlautojen isot lumiaukot pitävät ne puhtaina. Korkea ja voimakkaasti kuvoitu reuna lisää astinlaudan jäykkyyttä ja takaa 
ajosaappaan pidon.

5  Raideleveys
Summit-kelkkojen kapea 900 mm raideleveys antaa ihanteellisen puuteriohjattavuuden ja kelkan vakauden tasapainon. 
Freeride-mallien 975 mm raideleveys vakauttaa ajoa ja helpottaa hyppyjä - etenkin alastuloja. Molemmat ovat helposti 
säädettävissä 43 mm leveämmiksi.

6  Erikoistunutta ergonomiaa 
Kaikki ajajan koskettamat yksityiskohdat on suunniteltu juuri häntä varten. Seisaaltaan ajaminen on luontevaa. Astinlautojen 
etuosassa on reilusti liikkumatilaa, joten ajoasentoa on helppo muuttaa tarpeen mukaan erityisesti teknisessä ajossa, jota eteen 
viety ajoasento helpottaa. Mittarit, ohjaustanko, kahvat, istuin ja kuomut on kaikki suunniteltu ja sijoitettu 
tarkoituksenmukaisesti ajatellen aktiivista syvässä lumessa ajoa.

7  UUSI  RF D.E.S.S. -avain
Radiotaajuisesti toimiva pallo/istukkarakenne varmistaa yhteyden ilman pintakosketusta.

* Kokonaispainonsäästö 7,3 kg (verrattaessa Summit X 174:ää T3-paketilla Summit X 163:een 63 mm harjalla).

Säädettävä 
ohjaustangon korkeus

 
Räätälöi kelkkasi ainutlaatuisilla teippisarjoilla, jotka voit tilata osoitteesta scsskidoowraps.com



Kelkkailet uudelle tasolle. 
Kehitimme Summit-kelkan entistä 
paremmaksi sinua varten. 
Se on entistä ketterämpi. Sen etenemiskyky on parempi. Tiukat käännökset 
pehmeässä lumessa ovat entistä helpompia. Tiedämme, että haluat jättää jälkesi 
aiemmin valloittamattomille rinteille.

Väri: Sunburst-keltainen
Runko: REV-XM 
Moottori: 800R E-TEC 
Telamaton pituus: 163” (4141 mm), 174” (4419 mm) 
Telamaton tyyppi: PowderMax 3 FlexEdge 
(harjakorkeus 76 mm)
Jousitus: tMotion, UUSI RAS 2 -etujousitus
Iskunvaimentimet: HPG Plus

Väri: Race-oranssi (163”, 154”), musta (146”)
Runko: REV-XM
Moottori: 800R E-TEC 
Telamaton pituus: 146” (3705 mm), 154” (3923 mm), 
163” (4141 mm)
Telamaton tyyppi: PowderMax 2 FlexEdge 
(harjakorkeus 63 mm)
Jousitus: tMotion
Iskunvaimentimet: HPG Plus

Väri: Laavanpunainen / Musta
Runko: REV-XM 
Moottori: 600 H.O. E-TEC 
Telamaton pituus: 146” (3705 mm), 154” (3923 mm) 
Telamaton tyyppi: PowderMax 2 FlexEdge 
(harjakorkeus 63 mm)
Jousitus: tMotion 
Iskunvaimentimet: HPG

UUSI Summit X T3-paketilla

OMINAISUUDET: 
•  kevyet HPG Plus 

-iskunvaimentimet
• Keskiosastaan vahvistettu 
 alumiiniohjaustanko
• 2,3 kg kevyempi

OMINAISUUDET: 
• 76 mm harja
•  UUSI RAS 2 -etujousitus
•  Viimeisintä teknologiaa olevat 

kevyet komponentit ja rakenne
•  4,5 kg kevyempi
• Pilot DS 3 -sukset

OMINAISUUDET:
• REV-XM-runko
•  kevyt HPG etupukin 

iskunvaimennin
• monitoiminen mittaristosarja
• E-TEC-moottori
• vahva takapuskuri
•  ilmanohjaimin varustettu 381 

mm tuulilasi
S

um
m

it
Ski-Doo Summit SP • Revy-haalari + XP-R2 Carbon Light -kypärä

Summit X

Summit SP

Summit X



13Ski-Doo Freeride • MCode-takki ja -housut

Haluat kokea kaiken mihin vuoristokelkka 
pystyy, ja mihin sillä pääsee. Hipoa 
suorituskyvyn rajoja. Me kuuntelimme.
Teimme Freeriden. Kelkan, jossa yhdistyvät etenemiskyky, ketteryys, raaka teho ja tinkimätön asenne. 
Kuulostaako tutulta?

Väri: Mantanvihreä 
Runko: REV-XM RS
Moottori: 800R E-TEC 
Telamaton pituus: 137” (3487 mm) 
Telamaton tyyppi: PowderMax FlexEdge (harjakorkeus 57 mm)
Jousitus: rMotion
Iskunvaimentimet: edessä KYB Pro 40 R, 
telaston etu- ja takapukissa KYB Pro 40

OMINAISUUDET:
• vahvistettu runko
• eteen siirretty ohjausasento
• Pilot DS 2 -sukset
• Summit-kelkkaa leveämpi raideväli 
• kallistuksenvakaajan pikairrotus
• sähkökäynnistin
• vahva takapuskuri

Väri: Mantanvihreä
Runko: REV-XM RS
Moottori: 800R E-TEC 
Telamaton pituus: 146” (3705 mm), 154” (3923 mm) 
Telamaton tyyppi: PowderMax 2 ja FlexEdge (harjakorkeus 63 mm)
Jousitus: tMotion
Iskunvaimentimet: edessä KYB Pro 40 R, 
telaston etu- ja takapukissa KYB Pro 40

OMINAISUUDET:
• vahvistettu runko
• eteen siirretty ohjausasento
• Pilot DS 2 -sukset
• Summit-kelkkaa leveämpi raideväli
• kallistuksenvakaajan pikairrotus
• sähkökäynnistin
• vahva takapuskuri

   
Tarkista uusimmat uutiset ja kuvat. 
Käy osoitteessa mountainblog.ski-doo.com.
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Tykkää meistä Facebookissa, saat sieltä 
tuoreimmat uutiset. 
Käy osoitteessa facebook.com/SkiDooMountain.

Freeride 137

Freeride 146–154



Jos haluat kaiken, olet Renegade-kuski.
Tarkka ohjaus, huippuluokan etenemiskyky hangessa, reitin epätasaisuudet nielevä jousitus, joka tekee 
jokaisesta kelkkaretkestä unohtumattoman kokemuksen. Kaikkien näiden vaatimusten täyttäminen 
pitää meidät töissä yömyöhään. Mutta se on vaivansa arvoista, koska voimme tarjota sinulle 
monipuoliset, mukavat ja hauskat Renegade 2015 -kelkat. Ja sitten aloitamme taas kaiken alusta. 

Ski-Doo Renegade X-RS • Sno-X Race Edition -takki ja -housut
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Kelkkareitit ovat mukavia. Mutta 
pehmeä irtolumi tarjoaa enemmän.
Joten suunnittelimme kelkan, joka tarjoaa enemmän: Renegade. Enemmän pitoa, 
kantavuutta umpihangessa, mukavuutta ja mukautuvuutta. Aja minne haluat, 
ja ota reitti omaksesi. Ja kun seikkailunhalu iskee, olet lähtövalmiina. 
Renegade on valmis.

Renegade Adrenaline

Crossover-teknologiaa

DS 2 -sukset UUSI  RAS 2 -etujousitus  UUSI  RF D.E.S.S. -avain
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1   rMotion-takajousitus
rMotion on kelkkamaailman huippua mukavuudessa ja hallittavuudessa. Se hallitsee yhtä hyvin niin isot patit kuin reitin pienet 
epätasaisuudetkin. rMotion-telaston toiminta-alue on laaja ja se on helppo säätää ajotilanteen ja -maaston vaatimuksiin.

2    UUSI RAS 2 -etujousitus
Pitempi olkatappi, uusi etujousituksen geometria ja kevyt rakenne parantavat jo ennestään loistavan etujousituksen ja 
ohjauksen toimintaa etenkin ääriolosuhteissa. 

3    UUDET erikoistuneet telamatot
Renegade-kelkkapaketeissa on tiukat käännökset ja vauhdikkaan ajon mahdollistava vakiolevyinen 38 cm RipSaw-telamatto. 
Backcountry X-paketissa on PowderMax 406 mm FlexEdge-telamatto ja kaksi takapyörää, jotka helpottavat kelkan 
käsittelyä umpihangessa. 

4    UUSI RF D.E.S.S. -avain
Useimmissa malleissa oleva D.E.S.S.-turvajärjestelmä käyttää radiotaajuustekniikkaa mielenrauhan takaamiseksi. 
Uusi pallo/istukka-suunnittelu takaa varman yhteyden kaikissa olosuhteissa.

5  REV-XS-runko 
Toiset kelkkailijat ihailevat kelkkasi aggressiivisia, kerroksittaisia linjoja. Itse arvostat laadukasta viimeistelyä ja kelkan 
tarjoamaa suojaa ajoviimalta. Lisäksi kuomujen muotoilu mahdollistaa aggressiivisen kaarreajon.

6  REV-X™-runko 
Keveytensä ja vankkuutensa ansiosta Renegade-kelkat asettavat ketteryydelle ja käsiteltävyydelle uudet vertailukohdat sekä 
kelkkareiteillä että maastossa. Monipuolinen ajoasento tarkoittaa, että olet kelkkasi ohjaimissa tilanteen herra niin tiukoissa 
kaarteissa, syvässä lumessa kuin pitkien taipaleiden taitossakin.

KYB:n HPG Plus -iskunvaimentimet
Laadukkaiden KYB-kaasuiskunvaimentimien runko on alumiinia. Laadukkaiden KYB-kaasuiskunvaimentimien runko on alumiinia. 
Vaimentimet on mahdollista huoltaa uuden veroisiksi. Vaimentimet on mahdollista huoltaa uuden veroisiksi. 
Erittäin pystyvät, olipa ajotyylisi mikä tahansa. Erittäin pystyvät, olipa ajotyylisi mikä tahansa. 

Mittaristosarja
Saat kaikki tarvitsemasi tiedot yhdellä silmäyksellä tästä Saat kaikki tarvitsemasi tiedot yhdellä silmäyksellä tästä 
autotyylisestä mittarisarjasta. Premium-malleissa on lisäksi autotyylisestä mittarisarjasta. Premium-malleissa on lisäksi 
suurempi LCD-näyttö, josta saat lisätietoja esim. lämpötilasta, suurempi LCD-näyttö, josta saat lisätietoja esim. lämpötilasta, 
polttoaineen kulutuksesta ja korkeudesta.polttoaineen kulutuksesta ja korkeudesta.

REV-XP X -satula, 
jossa säilytyslokero
Tosi mukava ja tyylikäs, ja 5 litraa säilytystilaa takana. Tosi mukava ja tyylikäs, ja 5 litraa säilytystilaa takana. 
Juuri oikea pintatuntuma tekee sivuliikkeistäsi Juuri oikea pintatuntuma tekee sivuliikkeistäsi 
vaivattomia ja turvallisia.vaivattomia ja turvallisia.
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Suositellut lisätarvikkeet: 

Montana◊ GPS
ja tukisarja

Jääraapijat

Hansikas-
lokeron 

laajennus

LinQ Premium 
-tunneli laukku 

(lyhyt)

iTC-järjestelmällä varustettu 
Rotax 900 ACE -moottori
Yksi viidestä Renegade-kelkkoihin saatavilla olevista Rotax-moottoreista. Yksi viidestä Renegade-kelkkoihin saatavilla olevista Rotax-moottoreista. 
Varustettu iTC-sähkökaasulla, jolla on lyömättömät säätö- ja turvallisuus-Varustettu iTC-sähkökaasulla, jolla on lyömättömät säätö- ja turvallisuus-
ominaisuudet. iTC tarjoaa kolme ajomoodia (Sport, Standard, ECO), jotka ominaisuudet. iTC tarjoaa kolme ajomoodia (Sport, Standard, ECO), jotka 
ovat vaihdettavissa ajon aikana. Lisäksi tarjolla on Learning Key, jolla ovat vaihdettavissa ajon aikana. Lisäksi tarjolla on Learning Key, jolla 
kelkan suorituskyky voidaan rajoittaa kokemattomalle kuskille sopivaksi. kelkan suorituskyky voidaan rajoittaa kokemattomalle kuskille sopivaksi. 
Tarjolla on kokonaan uusi ulottuvuus kelkkailukokemukseen ja sen Tarjolla on kokonaan uusi ulottuvuus kelkkailukokemukseen ja sen 
mukautuvuuteen (vain Adrenaline-paketissa).mukautuvuuteen (vain Adrenaline-paketissa).

 UUSI   UUSI  SThS-sormikaasu. Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai SThS-sormikaasu. Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai 
peukalolla käytettäväksi. peukalolla käytettäväksi. 
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OMINAISUUDET: 
•  uskomattoman pystyvät 

KYB Pro 40 -iskunvaimentimet 
• leveät astinlaudat
• vahvistettu alusta
• 4 takatukipyörää
•  vakiona eteen siirretty ajoasento 

Renegade X

Renegade Sport

Väri: Fuusiopunainen / sunburst-keltainen
Runko: REV-XS RS
Moottori: 800R E-TEC
Telamatto: PowderMax FlexEdge (44 mm:n harjalla)
Jousitus: rMotion, UUSI RAS 2 -etujousitus
Iskunvaimentimet: edessä KYB Pro 40 R, keskellä 
ja takana KYB Pro 40

Väri: Race-oranssi / musta
Runko: REV-XR 
Moottori: 1200 4-TEC 
Telamatto: PowderMax FlexEdge 
(harjakorkeus 44 mm)
Jousitus: rMotion, UUSI RAS 2 -etujousitus
Iskunvaimentimet: edessä HPG Plus R, keskellä HPG 
Plus ja takana KYB Pro 36

Väri: Catalyst-harmaa / Race-oranssi
Runko: REV-XS 
Moottori: 600 ACE 
Jousitus: SC™-5M
Iskunvaimentimet: edessä HPG Plus, 
keskellä ja takana HPG

 UUSI Renegade X-RS

OMINAISUUDET:
• entistä paremmat iskunvaimentimet
• ylellinen mittaristosarja
• racing-jarrupalat
•  taustavalaistut ohjaustangon hallintalaitteet
• Ice Ripper XT -telamatto (lisävaruste)
•  UUDET läpinäkyvät käsisuojat
• vahva takapuskuri

Renegade 
Adrenaline

OMINAISUUDET:
• rMotion-takajousitus
• kevyet HPG Plus -iskunvaimentimet
• kevyt alumiininen ohjaustanko
• sähkökäynnistin
• UUSI RAS 2 -etujousitus
• vahva takapuskuri

Väri: Catalyst-harmaa / Race-oranssi
Runko: REV-XS 
Moottori: 900 ACE 
Telamatto: RipSaw 38 mm harjalla
Jousitus: rMotion, UUSI RAS 2 -etujousitus
Iskunvaimentimet: edessä HPG Plus R, keskellä 
HPG Plus ja takana KYB Pro 36

OMINAISUUDET: 
• Pilot DS 2 -sukset (ei kuvassa)
•  Cobra-telamatto 32 mm harjalla
• Brembo-jarrut
• vahva takapuskuri

Ski-Doo Renegade X • X-Team-talvitakki

Kelkkareitit ovat sinun juttusi. 
Ymmärrämme sen. 
Siksi 2015 Renegade on entistäkin vahvempi reittikelkka. Pito ja ajo-ominaisuudet 
patikossa ovat tallella, mutta 381 mm telan ansiosta kääntyvyys on parantunut.
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X Renegade Backcountry X

Ski-Doo Renegade Backcountry X • Helium 30 -takki    

Tykkää meistä Facebookissa, 
saat sieltä tuoreimmat uutiset. 
Käy osoitteessa facebook.com/ski-doo.

Kaksi haastetta. Kaksi maastoa.
Yksi kelkka. Nauti koskemattomasta umpihangesta, viistorinteistä ja jyrkistä nousuista. 
Suuntaa sitten hanki-ilottelun jälkeen reitille, ja nauti tiukoista kurveista. 
Ja valmistaudu sitten toistamaan tämä huomenna... mutta paremmin.

Väri: Race-oranssi / musta
Runko: REV-XS 
Moottori: 600 H.O. E-TEC
Telamatto: PowderMax FlexEdge (44 mm:n harjalla) 
Jousitus: rMotion, UUSI RAS 2 -etujousitus
Iskunvaimentimet: edessä HPG Plus R, keskellä HPG Plus ja takana KYB Pro 36

OMINAISUUDET:
• ylellinen mittaristosarja
• racing-jarrupalat
• taustavalaistut ohjaustangon hallintalaitteet
• UUDET läpinäkyvät käsisuojat
• sähkökäynnistin
• vahva takapuskuri



Ski-Doo MX Z X-RS

Nuo rakastamamme maisemaa leikkaavat valkoiset 
urat eivät ole pelkästään lumisia metsäpolkuja.
Joillekin ne ovat suurin mahdollinen haaste. Toisille taas mahdollisuus irtautua arjesta. Tai tapa viettää aikaa perheen ja 
ystävien kanssa. Ikkuna uusiin maisemiin ja tuttavuuksiin. Tavoitteemme on valmistaa kelkkoja, joiden myötä kelkkaillen 
vietetty aika on elämäsi parasta.

Ski-Doo MX Z X (ei saatavilla Euroopassa)
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Kelkkailusi puskee rajoja kohti tuntematonta. Me taas 
puskemme huippusuorituskykyisen teknologian rajoja. 
Pelkkä rMotion-jousitus ei meille riittänyt. Halusimme parantaa kelkkaa muualtakin. Loimme UUDEN RAS 2-etujousituksen ja 
UUDET läpinäkyvät käsisuojat.

Huippusuorituskykyinen teknologia

MX Z X-RS

DS 2 -sukset UUSI  RAS 2 -etujousitus  UUDET  läpinäkyvät käsisuojat
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1  rMotion-takajousitus
rMotion on kelkkamaailman huippua mukavuudessa ja hallittavuudessa. Suunnittelunsa ansiosta se hallitsee yhtä hyvin niin isot 
kumpareet kuin maaston pikku töyssyt. Vaikka rMotion-telaston toiminta-alue on laaja jo sellaisenaan, saat siitä irti entistäkin 
enemmän hienosäädöillä. Siksi iskunvaimentimien ja kytkentäpalikan säätö on tehty helpoksi.

2   UUSI RAS 2 -etujousitus
Pidempi olkatappi, uusi geometria ja kevyemmät osat tarkentavat kelkan jo ennestään täsmällistä käsiteltävyyttä, varsinkin 
ääriolosuhteissa.

3  UUDET läpinäkyvät käsisuojat
Niiden uusittu suunnittelu suojaa kädet paremmin kuin koskaan, ja saa MX Z ja Renegade -kelkat näyttämään entistäkin 
kevyemmiltä. Ne odottavat vain LED-aksenttivaloja ja kääntyviä taustapeilejä  - saatavilla lisävarusteena. 

4  Rotax E-TEC -moottorit 
Niissä on voimaa pitkien taipaleiden taittamiseen ja räjähtäviin kiihdytyksiin. Ainutlaatuinen suorasuihkutustekniikka antaa 
luokkansa johtavan polttoaine- ja öljytalouden, tasaisen toiminnan, kevyen ja lineaarisen kaasuvasteen, sekä lähes 
savuttoman käynnin.

5  iTC-järjestelmällä varustetut ACE-moottorit 
Rotax ACE -moottoreilla varustetuissa kelkoissa on myös älykäs kaasunsäätöjärjestelmä (iTC). Se on alan ensimmäinen 
elektroninen kaasujärjestelmä, joka tarjoaa erittäin tasaisen vedon. iTC-järjestelmän lennosta hallittavat kolme ajotilaa (Sport, 
Standard, ECO) mahdollistavat uudenlaisen ajotilannekohtaisen säädön. Lisäksi on tarjolla suoritustehorajoitettu ajo-opetustila. 
 UUSI  sormikaasu. Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai peukalolla käytettäväksi.

6  Aggressiivinen ajoasento 
REV-XS-sivukuomujen reunat on suunniteltu niin, että voit kaartaa reilusti eteen ja alas tiukoissa kurveissa. 

7  REV-XS-runko 
Kelkan huipputeknisiä ratkaisuja korostamassa ovat sen runkolinjojen muotoilun vaikutteet origami-taiteesta. 
Hienous ei rajoitu katseet kääntävään ulkonäköön. REV-XS tarjoaa silmänilon lisäksi hyvän tuulensuojan ja huollettavuuden. 

8  REV-XS RS -runko
Etuiskunvaimentimien kiinnitys ja leveät astinlaudat ovat vahvistetut kestämään kovan ajon rasitukset. 
Runkorakenne on sama kuin kisakelkassamme. (vain X-RS-paketti)

9   UUSI Ice Ripper XT -telamatto valinnaisvarusteena
RipSaw-mallista kehitetty nastoitettu telamatto, jonka harjoihin on upotettu karbidinastoja parantamaan pitoa 
ja ajotuntumaa jäisissä olosuhteissa. 
(vain X-RS ja X -paketeissa)
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ACE-moottoreiden hallintaan 
Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai 
peukalolla käytettäväksi. peukalolla käytettäväksi. 

Ohjaustangon hallintalaitteet 
Teimme hallintalaitteista intuitiivisempia. Usein Teimme hallintalaitteista intuitiivisempia. Usein 
käytettyjen kytkinten liikerata on nyt ylös-alas, ja käytettyjen kytkinten liikerata on nyt ylös-alas, ja 
elektroninen peruutuspainike on suojattu tahattomalta elektroninen peruutuspainike on suojattu tahattomalta 
aktivoinnilta. Premium-versiossa on tila-asetuspainik-aktivoinnilta. Premium-versiossa on tila-asetuspainik-
keet taustavalaistun mittaristosarjan hallintaan. keet taustavalaistun mittaristosarjan hallintaan. 
(vain REV-XS-varusteluvaihtoehdossa)(vain REV-XS-varusteluvaihtoehdossa)

Hansikaslokero 
Pidä tärkeät esineet kuten kännykkä, GPS-navigaattori, Pidä tärkeät esineet kuten kännykkä, GPS-navigaattori, 
varasuojalasit ja -hanskat helposti saatavilla. varasuojalasit ja -hanskat helposti saatavilla. 
(vain REV-XS-varusteluvaihtoehdossa)(vain REV-XS-varusteluvaihtoehdossa)

REV-XP X -satula, jossa 
säilytyslokero 
Sen matalaprofi ilinen muotoilu huolehtii siitä, ettei Sen matalaprofi ilinen muotoilu huolehtii siitä, ettei 
satula haittaa kelkan hallintaa edes ääritilanteissa. satula haittaa kelkan hallintaa edes ääritilanteissa. 
Takaosassa lisäksi 5 litran säilytyslokero.Takaosassa lisäksi 5 litran säilytyslokero.

Suositellut lisätarvikkeet: 

Rungon 
vahvistussarja

LinQ Premium 
-tunnelilaukku 

(keski-
kokoinen)

LED- 
lisävalot

Käsisuojien 
LED-aksenttivalot



Ski-Doo MX Z X-RS
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Tsekkaa viimeisimmät kisauutiset. 
Käy osoitteessa ontrackblog.ski-doo.com.

Haluat, että kelkkaretki on ikimuistoinen. 
Haluamme, että kelkkasi on vaatimustesi mittainen. 
Siksi käärimme hihamme ja tunteja laskematta kiersimme crossirataa, paukutimme patikossa ja raadoimme verstaalla. 
Runko, moottori ja jousitus olivat jo legendaariset, mutta tiesimme, että kokonaisuus voisi olla vieläkin monipuolisempi 
ja suorituskykyisempi. Sitähän MX Z -kelkalta odotat.

Väri: Catalyst-harmaa / sunburst-keltainen
Runko: REV-XS
Moottori: 600 ACE
Jousitus: SC-5
Iskunvaimentimet: HPG Plus edessä, keskellä ja takana

OMINAISUUDET:
• Pilot DS 2 -sukset (ei kuvassa)
• RipSaw-telamatto 32 mm harjalla
• Brembo-jarrut

MX Z SPORT

Väri: Fuusiopunainen / sunburst-keltainen
Runko: REV-XS RS
Moottori: 800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC
Telamatto: RipSaw 38 mm:n harjalla 
Jousitus: rMotion
Iskunvaimentimet: edessä KYB Pro 40 R, keskellä ja takana KYB Pro 40

OMINAISUUDET: 
• Pilot DS 2 -sukset (ei kuvassa)
• uskomattoman pystyvät KYB Pro 40 -iskunvaimentimet 
• leveät astinlaudat
• vahvistettu alusta
• 4 takatukipyörää
• vakiona eteenpäin siirretty ohjausasento 
• usein päivittyvä mittarilukemien tallennustoiminto

Euroopassa myytävät mallit on varustettu 
Pilot DS 2 -suksilla (ei kuvassa).
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Suorituskyky ei tarkoita pelkästään murisevia 
moottoreita ja terävää kääntyvyyttä. 
Ajoneuvo, jonka ominaisuudet helpottavat elämääsi ja tukevat itseluottamustasi, olitpa sitten kelkkaretkellä tai metsätöissä. 
Tällaisten kelkkojen valmistaminen on meidän päivittäinen tavoitteemme.
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1  iTC-järjestelmällä varustetut 900 ACE ja 600 ACE -moottorit
Näissä nelitahtimoottoreissa käytetään Rotax Advanced Combustion Effi  ciency -teknologiaa, minkä ansiosta polttoainetalous 
on huippuluokkaa ja moottorin huoltotarve vähäinen. Voimaa ja vääntöä on tarjolla sekä työntekoon että vapaa-ajan kelkkailuun. 
Älykäs elektroninen kaasu (iTC) antaa käyttöösi ajon aikana vaihdettavissa olevat kolme ajomoodia (Sport, Standard ja ECO) .
 UUSI  SThS-sormikaasu. Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai peukalolla käytettäväksi.

2  Mukavuusvarustelu
Kelkka on täynnä yksityiskohtia, joiden avulla ajokilometrisi taittuvat mukavasti: peilit, sähkökäynnistin, peruutusvaihde, 
tehoanto lämmitettäville ajolaseille, iso tuulilasi, jne.

3  Moduulirakenteinen kahdenistuttava satula 
Molemmat istuimet ovat muhkeita ja monikäyttöisiä. Matkustajan satula on helposti irrotettavissa, jolloin tavaratila kasvaa 
merkittävästi. Expedition-malleissa on istuimen alla lisäsäilytystilaa.

Ajat yhä pitemmälle. 
Me huolehdimme matkasi mukavuudesta. 
Erämaassa on kelkkauria loputtomiin. Joten säädimme retkikelkkamme antamaan parhaan matkustusmukavuuden 
suorituskyvystä tinkimättä. Täytyyhän jonkun huolehtia siitä, että matkasi taittuu mukavasti ja turvallisesti.

 UUDET ohjaustangon hallintalaitteet – luokkansa 
priimukset, joiden suunnittelu on hienostunutta ja käyttö 
intuitiivista. Joissakin varustelupaketeissa painikkeet ovat 
taustavalaistuja ja mittaristosarjaa hallitaan tilanvalintakytkimillä.

SC-5U -telasto – hienostuneet 
ajo-ominaisuudet niin kelkkareitillä 
kuin pehmeässä puuterilumessakin. 
Voit nostaa nivelletyn jatkoperän 
maasta parantaaksesi 
kääntyvytyyttä kovalla alustalla 
sekä helpottaaksesi peruuttamista 
syvässä lumessa. Sen voi myös 
lukita ala-asentoon, jolloin käytössä 
on maksimaalinen vetopito. 

Synchromesh-vaihteisto – 
kaksi vaihdetta eteen ja yksi taakse 
takaavat sujuvan liikkeellelähdön 
raskaallakin kuormalla. 

Leveä telamatto 
– 500 mm telaleveys 
takaa hyvän kannon 
umpihangessa ja pidon 
työtehtäviin.

Touring-teknologia

Yhteiset ominaisuudet
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Väri: Musta
Runko: REV-XU 
Moottori: 600 H.O. E-TEC, 900 ACE
Telamatto: 500 mm x 3923 mm,  
38 mm harjalla
Jousitus: SC-5U
Iskunvaimentimet: HPG edessä, 
keskellä ja takana

OMINAISUUDET:
• ylellinen mittaristosarja 
• 12 V tehoanto
•  lämmitetyt ja säädettävissä olevat 

matkustajan käsikahvat 
• vetokoukku
• sähkökäynnistin

Väri: Valkoinen
Runko: REV-XS 
Moottori: 900 ACE 
Telamatto:  Charger™ 
406 mm x 3923 mm, 38 mm harjalla
Jousitus: SC-5U
Iskunvaimentimet: HPG suksissa, 
etu- ja takapukissa

OMINAISUUDET:
• Pilot DS 2 -sukset
•  sähkökäynnistys ja mekaaninen 

peruutusvaihde
• UUDET matkustajan käsikahvat
• tavarateline, vetokoukku

Touring-kelkkamme tarjoavat vertaansa 
vailla olevaa mukavuutta pitkillekin retkille. 
Mutta se ei riittänyt meille. Halusimme tehdä sinulle kelkan, johon voit luottaa kaikissa tilanteissa.
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Expedition LE

Expedition Sport

Väri: Musta OMINAISUUDET:

Expedition LE

Väri: Valkoinen
Runko: REV-XS 

OMINAISUUDET:
• Pilot DS 2 -sukset

Väri: Valkoinen
Runko: REV-XS 
Moottori: 600 ACE 
Jousitus: SC-5M
Iskunvaimentimet: Edessä ja keskellä 
Motion Control, takana HPG

OMINAISUUDET:
• Pilot DS 2 -sukset
• RipSaw-telamatto 32 mm harjalla 
• peilit
• tavarateline
•  tehoanto lämmitettäviä ajolaseja 

varten 
• sähkökäynnistin
• vetokoukku 
• puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
• vahva takapuskuri

Grand Touring Sport
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Skandic WT Tundra LT

Vaadit kelkaltasi enemmän kuin muut. Hienosäädimme 
hyötykäyttöteknologiamme vastaamaan haasteeseesi.
Paransimme kelkkavalikoimaamme antaaksemme sinulle työkalun ja teknologian, joka varmistaa, että urakkasi ei jää kesken.

1  REV-XU-runko 
Aloitamme vankalta pohjalta luodaksemme täydellisen kelkan kisa- ja hyötykäyttöön. Vahva REV-XU-runko mahdollistaa 
mukavan ajoasennon niin kelkkareitillä kuin umpihangessakin. Hyötykäyttömalleja – Expedition, Skandic ja Tundra – voi 
käyttää yhtä lailla vaikutuksen kuin tilin tekoon. 

2  
LTS-etujousitus
Etujousituksen teleskooppirakenne on omaa luokkaansa hitaassa umpihankiajossa - sen ansiosta kelkan pohja on sileä ja se 
liukuu syvässä lumessa vaivattomasti kuin pulkka.

3  
SC-5U-takajousitus
Ajomukavuutta niin kelkkareitillä kuin puuterilumessakin. Voit nostaa nivelletyn jatkoperän maasta parantaaksesi 
kääntyvytyyttä kovalla alustalla sekä helpottaaksesi peruuttamista syvässä lumessa. Sen voi myös lukita paikoilleen 
ala-asentoon, jolloin käytössä on maksimaalinen vetopito.

4  
Leveät telamatot 
Pehmeässä hangessa tai kuormaa vedettäessä ei pitoa ole koskaan liikaa. Hyötykelkkoissamme käytetään 406 - 500 mm 
leveitä telamattoja.

5  
Synchromesh-vaihteisto 
Kaksi vaihdetta eteen ja yksi taakse takaavat sujuvan liikkeellelähdön raskaallakin kuormalla.

6  iTC-järjestelmällä varustettu Rotax ACE -moottori 
Erittäin hyvän polttoainetalouden ja vähäisen huoltotarpeen lisäksi iTC:n sähköinen kaasunhallinta antaa valittavaksesi 
kolme ajotilaa. Lisäksi voit rajoittaa suoritustehoa käyttämällä ajo-opetustilaa, tai valita ajotilanteeseen sopivan sormi- tai 
peukalokaasun. 600 ACE -moottorin teho on 44,7 kW (60 hv), ja sen polttoainetalous on alan paras.
 UUSI  SThS-sormikaasu. Kaasuvipu on kierrettävissä joko etusormella tai peukalolla käytettäväksi.

Hyötykäyttöteknologia

Kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikkiin malleihiin. Katso yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivuilta 34 - 35. 
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Tykkää meistä Facebookissa, saat sieltä 
tuoreimmat uutiset. 
Käy osoitteessa facebook.com/ski-doo.
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Ski-Doo Tundra Xtreme ja Tundra LT • BV2S -kypärä

Menet minne muut eivät pääse. 
Suunnittelimme Tundra- ja Skandic 
-kelkat sinun käyttöösi. 
Ainutlaatuiset syvän lumen ajo-ominaisuudet takaavat, että saavutat kohteesi joka kerta. 
Sen monipuolisuus kattaa niin ikimuistoiset huviretket kuin raa'an leipätyönkin. Ainoana 
ongelmana on kavereidesi kateus uudistetusta Tundra Xtreme -kelkastasi.

Skandic-kelkkamme on vertaansa vailla oleva työkalu. Teimme siitä myös niin mukavan, helpon 
ja hauskan ajokin, että arkipäivien erottaminen viikonlopusta saattaa tuottaa hankaluuksia.

Skandic WT

Väri: Keltainen / musta
Runko: REV-XU 
Moottori: 550F, 600 ACE
Telamatto: 500 mm x 3923 mm, 
38 mm:n harjalla
Etujousitus: LTS 
Takajousitus: SC-5U

OMINAISUUDET:
• Synchromesh-vaihteisto, 2-1-V-P
• Pilot DS 2 -sukset 
• puhaltimella varustettu 
 ilmajäähdytin (550F)
• tavarateline, vetokoukku
• säilytyslokero satulan alla
• sähkökäynnistin

Väri: Race-oranssi / musta
Runko: REV-XU 
Moottori: 600 H.O. E-TEC 
Telamatto: PowderMax, 408 mm x 3923 mm, 
57 mm harjalla
Jousitus: SC-5U

OMINAISUUDET:
• REV-XP X -satula, jossa säilytyslokero
• REV-XM-astinlaudat
• LinQ-pikakiinnitysjärjestelmävalmius
• LED-takavalo
• sähkökäynnistin

Tundra Xtreme

Väri: Valkoinen
Runko: REV-XU 
Moottori: 600 ACE
Telamatto: Charger™ 408 mm x 3923 mm, 
38 mm:n harjalla
Jousitus: SC-5U

OMINAISUUDET:
• Pilot DS 2 -sukset
• korkea tuulilasi
• vetokoukku
• sähkökäynnistin

Tundra LT



VUORISTO- 
VARUSTEET

SPORT-
VARUSTEET

Helium 30 -takki + XP-R2 Carbon Light -kypärä

LinQ-tunnelireppu

MCode-takki Naisten MCode-takki

 X-Team-talvitakki, musta

Käsisuojien LED-aksenttivalot X-Team-talvitakki, musta
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TOURING- 
VARUSTEET

VAPAA-AJAN
VARUSTEET

Absolute Trail -takki + XP-R2 Carbon Light -kypärä 

Naisten Modular 3 Diva -kypärä

MITEN OSOITAT 
SKI-DOO
-YLPEYTESI?



3232322

NOPEA
Lisävarusteiden 

pikakiinnitys

HELPPO
Ei 

asennustyökaluja

TURVALLINEN 
Varma 

lukitusmekanismi

AINUTLAATUINEN
Vain 

Ski-Doo-kelkoille

Laajennat horisonttiasi.
Me pidennämme päivääsi. 

Pelaat kovaa peliä.
Meillä on sopivat lelut.

Kaipaat vapautta.
Pidämme varusteesi 
kunnossa.

Paiskit töitä.
Me kannamme sorvisi.

Katso kuinka nopea ja helppokäyttöinen LinQ-järjestelmä on: youtube.com/SkidooBRPMedia
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Sivu 14

Expedition® LE
600 H.O. E-TEC

900 ACE

Expedition® Sport 
900 ACE

Skandic® WT
550

600 ACE

Tundra™ Xtreme
600 H.O. E-TEC

Tundra™ LT
600 ACE

Summit® SP 
146”/154” 

600 H.O. E-TEC

Freeride™ 
137”/ 146”/154”

800R E-TEC

Summit® X 163”/174” 
T3-PAKETILLA

800R E-TEC

Grand Touring Sport
600 ACE

MX Z® Sport
600 ACE

MX Z® X-RS
600 H.O. E-TEC

800R E-TEC
Renegade®

Backcountry™ X
600 H.O. E-TEC

Renegade® Sport
600 ACE

Renegade® Adrenaline 
900 ACE

Renegade® X-RS 
800R E-TEC

Renegade® X 
1200 4-TEC

Summit® X 
154”/163”
800R E-TEC

Summit® X 146”
800R E-TEC

REITTI
Sivu 20

Tundra™ LT
600 ACE

MX Z® Sport
600 ACE

MX Z® X-RS
600 H.O. E-TEC

800R E-TEC

REITTI

Renegade
Backcountry™ X

600 H O E-TEC

Renegade®

REITTI
Sivu 20

Renegade  Sport
600 ACE

600 AACE

Renegade® Sport

Reneg

Tundra Xtrem
600 H.O. E-TE

T d ™ Xt

Skandic WT
5550

600 AACE

Skandic® WT

Sivu 25

900 ACE

Sivu 25

Expedition® Sportion  Sport 

900 ACE

Expedition® LEExpedition  LE
600 H.O. E-TEC

Summit® SP 
146”/154” 

600 H.O. E-TEC

E

600 ACE

e
900 ACE

gade® Adrenaline

Summit® X 
154”/163”
800R E-TEC

Renegade® X 

E900 ACE

Summit  X 1146
800R EE-TEC

Summit® X 1146”

1200 4 TEC
g

1200 4-TEC

T3-PAKETILLA
800R E-TEC

VUORISTO
Sivu 8

Summit® X 163”/174”
T3-PAKETILLA

800R E-TEC
Renegade® X-RS

Freeride™

137”/ 146”/154”
800R E-TEC

600 H.O. E-TEC

Sivu 25

CROSSOVER-KELKAT
Sivu 14

600 ACE
Grand Touring Sport

600 ACE
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MOUNTAIN EXTREME MOUNTAIN CROSSOVER

MALLI SUMMIT FREERIDE RENEGADE

PAKETTI X T3-PAKETILLA X SP 137 146/154 X-RS X ADRENALINE

VÄRI Sunburst Yellow Race Orange (163”, 154”)
Black (146”)

Lava Red/Black Manta Green Manta Green Fusion Red/Sunburst Yellow Race Orange/Black Catalyst Grey/Race Orange

OMINAISUUDET Heavy duty -takapuskuri Heavy duty -puskuri Heavy duty -puskuri Heavy duty -takapuskuri Heavy duty -takapuskuri

RUNKO REV-XM REV-XM REV-XM REV-XM RS REV-XM RS REV-XS RS REV-XR REV-XS
SUKSET Pilot DS 3 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2
ISTUIN REV-XM light weight 

tavaralokerolla
REV-XM light weight
tavaralokerolla

REV-XM light weight 
tavaralokerolla

REV-XM light weight 
tavaralokerolla

REV-XM light weight 
tavaralokerolla

REV-XP X narrow 
tavaralokerolla

REV-XP X tavaralokerolla REV-XP X tavaralokerolla

OHJAUSTANKO Alumiini, kavennettu, 
J-koukut/Mountain-remmi

Alumiini, kavennettu, 
J-koukut/Mountain-remmi

Alumiini, J-koukut/
Mountain-remmi

Alumiini, kavennettu, 
J-koukut/Mountain-remmi

Alumiini, kavennettu, 
J-koukut/Mountain-remmi

Straight alumiini, J-koukut Alumiini, J-koukut Alumiini, J-koukut

SÄHKÖKÄYNNISTIN Lisävaruste Lisävaruste Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio
PERUUTUSVAIHDE RER RER RER RER RER RER Mekaaninen Mekaaninen

KÄSIKAHVOJEN LÄMMITIN Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio
PEILIT Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

TUULILASI (MM) 285 285 381 152 152 152 250 375
VETOKOUKKU Ei saatavilla Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

MITTARISTO Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Analoginen/digitaalinen

NOPEUSMITTARI Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio
KIERROSLUKUMITTARI Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

POLTTOAINEMITTARI Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio
MOOTTORIN LÄMPÖTILA Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Lisävaruste

JOUSITUS
ETUJOUSITUS RAS 2 Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi RAS 2 RAS 2 RAS 2

ETUISKUNVAIMENTIMET HPG Plus HPG Plus HPG KYB PRO 40 R Easy-Adjust KYB PRO 40 R Easy-Adjust KYB Pro 40 R Easy-Adjust HPG Plus R HPG Plus R
TELASTO tMotion tMotion tMotion rMotion tMotion rMotion rMotion rMotion

RMOTION QUICK ADJUST SYSTEM Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla Lisävaruste Lisävaruste Ei saatavilla
TELASTON ETUISKUNVAIMENNIN HPG Plus HPG Plus HPG KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB Pro 40 Easy-Adjust HPG Plus HPG Plus

TELASTON TAKAISKUNVAIMENNIN HPG Plus HPG Plus HPG KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB Pro 40 Easy-Adjust KYB PRO 36 Easy-Adjust KYB PRO 36 Easy-Adjust

ROTAX-MOOTTORI 800R E-TEC 800R E-TEC 600 H.O. E-TEC 800R E-TEC 800R E-TEC 800R E-TEC 1200 4-TEC 900 ACE

POLTTOAINESÄILIÖ (LITRAA) 40 40 40 40 40 40 40 40
ÖLJYSÄILIÖ (LITRAA) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,3

TELAMATTO 76 mm PowderMax 3 
FlexEdge

63 mm PowderMax 2 
FlexEdge

63 mm PowderMax 2 
FlexEdge

57 mm PowderMax FlexEdge 63 mm PowderMax 2 
FlexEdge

44 mm PowderMax FlexEdge 44 mm PowderMax FlexEdge 38 mm RipSaw

RAIDELEVEYS (MM) 907 tai 950 907 tai 950 907 tai 950 975 tai 1019 975 tai 1019 1077 1077 1077
TELAMATON NIMELLISLEVEYS (MM) 406 406 406 406 406 406 406 381
TELAMATON NIMELLISPITUUS (MM) 4141 (163”)

4419 (174”)
3705 (146”)
3923 (154”)
4141 (163”)

3705 (146”)
3923 (154”)

3487 3705 (146”)
3923 (154”)

3487 3487 3487

PROFIILIN KORKEUS (MM) 76 63 63 57 63 44 44 38

KOKONAISMITAT
PITUUS (MM) 3445 (163”)

3579 (174”)
3226 (146”)
3335 (154”)
3445 (163”)

3226 (146”)
3335 (154”)

3110 3226 (146”)
3335 (154”)

2905 3110 3110

LEVEYS (MM) 1081 - 1126 1081 - 1126 1081 - 1126 1140 - 1184 1140 - 1184 1217 1217 1217
KORKEUS (MM) 1346 1346 1346 1300 1300 1200 1130 1210

VIRALLINEN KUIVAPAINO 
(KG)

208 (163”)
210 (174”)

206 (146”)
208 (154”)
211 (163”)

206 (146”)
207 (154”)

219 220 (146”)
222 (154”)

218 235 228
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TRAIL TOURING TOURING-UTILITY UTILITY RECREATION-UTILITY

MX Z GRAND TOURING EXPEDITION SKANDIC TUNDRA

SPORT BACKCOUNTRY X X-RS SPORT SPORT LE SPORT WT XTREME LT
Catalyst Grey/Race Orange Race Orange/Black Fusion Red/Sunburst Yellow Catalyst Grey/Sunburst 

Yellow
White/White Black White/White Yellow/Yellow Race Orange/Black White/White

Heavy duty -takapuskuri Heavy duty -takapuskuri

REV-XS REV-XS REV-XS RS REV-XS REV-XS REV-XU REV-XS REV-XU REV-XU REV-XU

Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2

REV-XP tavaralokerolla REV-XP X tavaralokerolla REV-XP X narrow 
tavaralokerolla

REV-XP tavaralokerolla 2-up 2-up modular with 
underseat storage

2-up 2-up modular with 
underseat storage

REV-XP X narrow 
tavaralokerolla

REV-XP 2-up with strap

Straight alumiini, J-koukut Alumiini, J-koukut/
Mountain-remmi

Suora, alumiini, J-koukut Suora, alumiini, J-koukut Alumiini, J-koukut Maalattu teräs, J-koukut/
Mountain-remmi

Alumiini, J-koukut Maalattu teräs, J-koukut/
Mountain-remmi

Alumiini, J-koukut/
Mountain-remmi

Suora, alumiini, integroidut 
J-koukut/Mountain-remmi

Vakio Vakio Lisävaruste Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Mekaaninen RER RER Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen Mekaaninen RER Mekaaninen

Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Vakio Vakio Lisävaruste Vakio Lisävaruste Lisävaruste

375 285 152 375 450 580 460 580 254 445

Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Vakio Vakio Vakio Vakio Lisävaruste Vakio

Analoginen/digitaalinen Monitoimimittaristo Monitoimimittaristo Analoginen/digitaalinen Analoginen/digitaalinen Monitoimimittaristo Analoginen/digitaalinen Analoginen/digitaalinen Analoginen/digitaalinen Analoginen/digitaalinen

Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Lisävaruste Vakio Vakio Lisävaruste Lisävaruste Vakio Lisävaruste Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla

Kaksois A-tukivarsi RAS 2 RAS 2 Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi Kaksois A-tukivarsi LTS LTS LTS

HPG Plus HPG Plus R KYB PRO 40 R Easy-Adjust HPG Plus Motion Control HPG HPG Motion Control Motion Control Motion Control

SC-5M rMotion rMotion SC-5 SC-5M SC-5U SC-5U SC-5U SC-5U SC-5U

Ei saatavilla Ei saatavilla Lisävaruste Ei saatavilla

HPG HPG Plus KYB PRO 40 Easy-Adjust HPG Plus Motion Control HPG HPG Motion Control HPG Motion Control

HPG KYB PRO 36 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust HPG Plus HPG HPG HPG HPG HPG HPG

600 ACE 600 H.O. E-TEC 800R E-TEC
600 H.O. E-TEC

600 ACE 600 ACE 600 H.O. E-TEC
900 ACE

900 ACE 550F
600 ACE

600 H.O. E-TEC 600 ACE

40 40 40 40 40 45 40 45 40 40

2,1 3,7 3,7 2,1 2,1 2,8 (600 H.O.)
3,3 (900 ACE)

3,3 2,8 (550F)
2,1 (600 ACE)

3,7 2,1

32 mm Cobra 44 mm PowderMax FlexEdge 38 mm RipSaw 32 mm RipSaw 32 mm RipSaw 38 mm 38 mm Charger 38 mm 57 mm PowderMax 38 mm Charger

1077 975 tai 1019 1077 1077 1077 975 tai 1018 975 tai 1018 900 813 813

381 406 381 381 381 500 406 508 406 406

3487 3487 3051 3051 3487 3923 3923 3923 3923 3923

32 44 38 32 32 38 38 38 57 38

3110 3110 2905 2905 3110 3230 3329 3240 3329 3329

1217 1159 - 1204 1217 1217 1217 1150 or 1192 1159 or 1204 1076 1002 1002

1210 1245 1200 1210 1275 1330 1275 1330 1296 1325

215 212 208 (600 H.O.)
209 (800R)

208 231 278 (600 H.O.)
290 (900 ACE)

253 269 (550F)
284 (600 ACE)

225 229



SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM®

 www.brp.com

Nothing is more valuable than 
your playtime. That is why BRP is 
dedicated to continually finding 
new and better ways to help 
you enjoy your favorite 
powersports. From snow 
to water to both on- and 
off-road fun, our passion 
for adventure fuels the 
innovations that result in the 
ultimate powersports experience 
for our customers. We value 

the land and water we play on 
and are committed to protecting 
it. Our desire to thrill is paired 

with an emphasis on rider 
responsibi l i ty, placing 
personal safety above 
al l else. So that each 
outing can be the most 

enjoyable, memorable and
thrilling experience possible.
Because your free time should 
a lways  be  your  best  t ime .

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

PEFC/02-31-120

PEFC Certified

Tähän tuotteeseen 
käytetty puu on 
peräisin kestävästi 
hoidetuista metsistä 
ja valvotuista kohteista

www.pefc.org

© 2014 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. ‡Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Painettu Suomessa. 
619950426 Ski-Doo Lineup Brochure 2015 FI

Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa 
niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Kysy aina neuvoa jälleenmyyjältäsi, kun valitset kelkkaa omiin käyttötarpeisiisi. Lue huolellisesti kelkkasi käyttöohjekirja, turvallisuusohjeet ja kelkassasi olevat tarrat sekä 
noudata kaikkia näitä ohjeita. Aja aina vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. Käytä aina asianmukaisia ajovarusteita ja kypärää. Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena.

Laitteet kuvissa osin erikoisvarustein.
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