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Vi har noe til felles: vi brenner for å forbedre kjøring i fjellet. Du kjenner at du holder en 

skråning i en evighet, og når et punkt du ikke trodde kunne nås. Vi forstår det og får ideer som 

responsiv tMotion™-boggie, FlexEdge™-belte, Rotax®-motorer og REV-XM™-plattform. 
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Du vil ha forbedringer i ingeniørkunst. 
Vi foretar sprang.
Hos BRP-ingeniørene handler det aldri om små skritt. Så vi fortsetter å utvikle motorer inn i 
nye områder med direkte innsprøytning, Formel 1†-kjøringsventildrivverk, eksklusiv elektronisk 
gasskontroll, bransjens beste drivstofføkonomi og brukervennlighet. Fordi vi vil gi deg kraft til 
å kjøre snøscooteren din inn i nye områder.
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4-TAKTER
ROTAX ACE-MOTORER
Med ACE-familien (Advanced Combustion Effi ciency) av motorer har BRP-ingeniørene konstruert de mest 
effektive motorene innen snøscootere ved å optimere forbrenningsanlegget og redusere mekanisk friksjon.

ACE-motorer er ikke bare effektive, men også en glede å betjene og eie. Det er behov for veldig lite vedlikehold, 
og de går jevnt og svært stille.

900 ACE MED iTC™ SYSTEM
3 sylindre. Med 90 hestekrefter og 118 Nm dreiemoment, er 900 ACE den ideelle motoren for det meste 
av kjøring. Imponerende drivstofføkonomi. 

600 ACE NÅ MED iTC-SYSTEM 
2 sylindre. Med 60 hestekrefter er dette bransjens mest drivstoffeffektive motor. 

NÅ STANDARD PÅ BÅDE 900- OG 600 ACE-MOTORER, 
iTC-SYSTEMET GIR EN HELT NY SNØSCOOTEROPPLEVELSE.
KJØREMODUSER: Velg mellom tre kjøremoduser ganske enkelt ved å trykke på en knapp på konsollen. 

Standardmodus sikrer en jevn start og lineær akselerasjon; 
Sport gir full ytelse og raskere akselerasjon; ECO™ begrenser 
topphastigheten og akselerasjonen for roligere, mer 
drivstofføkonomisk kjøring.

LEARNING KEY: Learning Key™-versjonen av RF D.E.S.S.™ begrenser hastigheten og 
akselerasjonen av kjøretøyet, ideelt når en ny snøscooterfører skal få hjelp med å få 
erfaring på en trygg måte.

NYHET FINGERGASS: Gasshendelen kan om ønskelig roteres forover for bruk som en 
fi ngergass. Flott for å skifte håndposisjoner på en lang kjøretur og for mer kontroll på 
ujevnt underlag.

ROTAX 1200 4-TEC
Ski-Doo 4-takters ytelsesmotor, 1200 4-TEC triple, bruker ventildrivverkteknologi fra Formel 1-kjøring til å pumpe 
ut 130 hestekrefter med et imponerende dreiemoment i løypen. Den oppnår også enestående drivstofføkonomi og 
en karakteristisk lyd som er tilpasset modellen.

2-TAKTER
ROTAX E-TEC-MOTORER
Det fi nnes ingen mer avansert 2-takters motorteknologi enn E-TEC.® Den har de mest 
ettertraktede fordelene i snøscooterbransjen – adrenalinpumpende krefter, lett vekt 
og enkel håndtering. 

Sammen med E-TEC-teknologien får du i tillegg mye mer:

• Bransjeledende drivstofføkonomi
• Beste oljeøkonomi i klassen
• Så og si ingen røyk eller lukt
• Lett lineært gassdrag
• Enkel snorstart
• Ultrajevn tomgang
• Automatisk sommerkonservering

800R E-TEC
Monstereffekt, men jevn, lineær og håndterbar, takket være E-TEC-teknologi.
• Klassens ledende ytelse
• God drivstofføkonomi
Det er den mest solgte 800ccm-motoren i bransjen.*

600 H.O. E-TEC
Med enestående kombinasjon av effekt, jevnhet, brukervennlighet og pålitelighet, er 
det ikke rart at det er den mest solgte 600ccm-motoren i bransjen.*

• Topp ytelse
• Topp drivstofføkonomi

OGSÅ TILGJENGELIG: 
ROTAX 550-LUFTKJØLT VIFTE

*Basert på detaljistsalgsresultater i Nord-Amerika per 31. desember 2013.

 
Gå til ski-doo.brpscandinavia.com hvis du vil finne ut mer om de høytytende Rotax-motorene våre.

™



Modellene til salgs i Europa er utstyrt med Pilot DS 2-ski (ikke illustrert).
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Du kjører hardere og hardere. 
Vi utvikler boggie for å gjøre det lettere. 
Når det gjelder boggie med bedre respons, gir vi oss aldri med å finne opp, utvikle og finjustere. 
Fordi vi vet at du kommer til å bruke hver centimeter av kjøring vi gir deg.

M dM dModeModellllenllenllen tie tie tie till sal sal sallglgslgs i Ei Ei Eui Europaropa erer t tutstutstutst tyrtyrtyrt dmedmedmed PilPiloPiloPilot DSt DSt DSt DS 22 s2-s2-ski ((ki (ki (ki (ikkikkeikkeikke illillillillustrustrustrustr t)ert)ert)ert)
Ski-Doo MX Z X-RS • X-Team Race Edition-vinterjakke
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gg rMOTION-BOGGIE
Den viktigste fordelen for vårt karakteristiske fjæringssystem: det bare fungerer. Supert. Ved alle forhold. Fra 
snøscootercrossbaner til cruising med en passasjer, har du full kontroll med topp komfort. Og det beste med det? 
Ingen fi kling. Du bare nyter kjøringen. Separat fjærings- og støtdemperdynamikk, samt bransjens mest progressive 
fjæringskomfort gir rMotion-boggien en smidig kjøretur ved små humper og ekstra kapasitet for de store.

NYHET RAS 2-FRONTOPPHENG
Vi utstyrer snøscooterne ytterligere med bransjens beste kjøreegenskaper med ny geometri og 
lettere komponenter. Du merker den økte presisjonen, særlig når du forserer ujevnt underlag, takket 
være en minimert endring av camber. Og ved å fl ytte rullesenteret nærmere tyngdepunktet utjevnes 
svingeholdningen, forbedres svingegenskapene og minimeres innvendig skiløft.

Bruk av kromolydrør med tynne vegger reduserer uavfjæret vekt med 0,8 kg, og gir en raskere og mer 
kontrollert fjæringsrespons. 

Det er også en mer raffi nert, premium styling og fl otte CNC-freste skilegger.

 
Hvis du vil finne ut enda mer om våre fjæringssystem, gå til ski-doo.brpscandinavia.com.

tMOTION-BOGGIE + FLEXEDGE-TEKNOLOGI
Se for deg at snøscooteren kjører og reagerer i samsvar med hver bevegelse du foretar gjennom løssnøen, så forstår 
du prinsippet bak vår grensesprengende tMotion-boggie og den samsvarende FlexEdge-belteteknologien. tMotion 
beveger seg i boggien for å redusere angrepsvinkelen mot underlaget, takket være et smart kuleledd. Forkorting av de 
glassfi berforsterkede stengene inne i beltet gjør at beltekantene kan bøye seg og forsterke virkningen. 
Det er smidighet med pålitelighet. Du og snøscooteren fungerer sammen som en enhet.

Quick Adjust System ikke tilgjengelig i Europa.



Du vil ha dypere puddersnø og 
mer utfordrende traseer. Vi lager 
snøscootere som er gode i svinger 
dypsnø og fester der du vil. 
Den manøveren, det området, den traseen, den toppen har aldri vært mer oppnåelig 
for deg. Ved å finne opp, tenke, kjøre, lytte og finne opp på nytt, har vi skapt de mest 
spesialiserte og nyskapende mountain-snøscooterne med den beste responsen som 
noen gang er laget.

Ski-Doo Summit X • MCode jakke og bukser
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Carl Kuster • Ski-Doo 
Backcountry-ekspert

Bret Rasmussen • Ski-Doo 
Backcountry-ekspert
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Mountain-teknologi
Du klatrer høyere og brattere. 
Vi raffinerer mountain-teknologien vår.
Vi har arbeidet hardt for å forbedre mountain-snøscooterne våre fordi vi vet at du vil kjøre 
dem enda hardere. Så vi har tatt mountain-teknologien til det ytterste: lansering av 
Summit X 163 og 174 med T3-pakken. 

Summit X med T3-pakke

FlexEdge TechnologytMotion-boggie REV-XM store åpninger i fotbrettet  NY RF D.E.S.S.-nøkkel
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Foreslått tilbehør: 

Ventileringssett 
for sidepaneler

LinQ-
bensinkanne

Ekstrem 
bukplate

REV-XM RS-plattform
Basen for den radikale Freeride-modellen og de ekstra Basen for den radikale Freeride-modellen og de ekstra 
forsterkningene og avstivingene tåler lett frikjøring.forsterkningene og avstivingene tåler lett frikjøring.

REV-XM light-sete
Det gir god støtte på vei til områdene du skal til og Det gir god støtte på vei til områdene du skal til og 
når du så når dypsnøen, er det ikke i veien. Smalt og når du så når dypsnøen, er det ikke i veien. Smalt og 
kompakt som det er, kan du enkelt endre kjørestillingen. kompakt som det er, kan du enkelt endre kjørestillingen. 
I tillegg har det 3 l oppbevaringsplass bak.I tillegg har det 3 l oppbevaringsplass bak.

Enkle kontrollbrytere
Vi reduserte antall brytere på styret til det absolutt Vi reduserte antall brytere på styret til det absolutt 
nødvendigste for å fjerne forstyrrelser. De fl este knappene er nødvendigste for å fjerne forstyrrelser. De fl este knappene er 
fl yttet til konsollen, mens elektrisk start/RER™-knappene er fl yttet til konsollen, mens elektrisk start/RER™-knappene er 
skjermet mot utilsiktet aktivering.skjermet mot utilsiktet aktivering.

Hanskerom
Den ideelle løsningen for ting du vil oppbevare nær deg, Den ideelle løsningen for ting du vil oppbevare nær deg, 
som hansker og briller.som hansker og briller.
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1    NYHET T3-pakke: Når du har nådd en topp, feirer du ikke. 
Du drar ut for å beseire den neste.
Ja, Summit-snøscooterne våre er bedre enn noen gang. Det er grunnen til at vi begynte å jobbe med måter for deg å klatre høyere 
på og nå fl ere uoppnåelige steder. Endringen begynte med 76 mm kamhøyde – bransjens største – for bedre gripeevne. 
Det fortsatte med et søk etter vektbesparelser. Og endte med et svært, men smidig 174 tommers beltealternativ som veier 
det samme som en Summit X 163 med 63 mm kamhøyde* – også bransjens første.

T3-pakken har: 

•   PowderMax 3-belte med FlexEdge-teknologi, 76 mm kamhøyde
Optimert konstruksjon. Vektreduksjon: 1,1 kg

•  Kjedehus forlenget og optimert. Overfl ater, kjedehjul smidd. 
Vektreduksjon: 705 g

•  tMotion-boggie: bakre arm fl yttet bakover, aksler smidd. 
Vektreduksjon: 1,4 kg

• Lydpotte nykonstruert. Vektreduksjon: 2,3 kg

•  Endret størrelse på kjøleelement, optimert. 
Vektreduksjon: 1,1 kg

•  NYTT RAS 2-frontoppheng. 
Vektreduksjon: 0,8 kg

•  Pilot DS 3-ski konstruert for riktig avveining mellom 
kjøreegenskapene og økt gripeevne. 

2  tMotion-boggie + FlexEdge Technology 
Nøkkelen til øyeblikkelig respons og håndtering uten anstrengelser hos Summit- og Freeride-snøscootere. tMotion beveger seg 
faktisk inni tunnelen, noe som gjør det enklere å håndtere snøscooteren. I samarbeid med tMotion-boggien, gjør FlexEdge-
teknologien det mulig å bøye den ytre delen av beltet, noe som ytterligere reduserer kraften som behøves ved frikjøring og kjøring i 
skråninger. Du får ekstrem respons med fullstendig forutsigbar håndtering. Dens progressive bevegelsesforhold utjevner risting 
på vei til løssnøen og enkel håndtering av store dumper og fall.

3  REV-XM-deksler 
Sidepaneler er dynamisk utformet for å enkelt gli gjennom løssnø, særlig ved kjøring i sidehellinger. Polypropylenmaterialer gir 
redusert vekt.

4  REV-XM-fotbrett 
Massiv, strategisk formede åpninger – holder brettene fri for snø. Et kraftig og stivt stigtrinn med aggressivt fotgrep.

5  Skibredde
 En smal 900 mm skibredde på Summit-modeller er den ideelle løsningen for perfekt manøvrerbarhet gjennom løssnø. 
Freeride-snøscootere har en skibredde på 975 mm for økt stabilitet. Begge kan enkelt justeres til å bli 43 mm bredere.

6  Spesialisert ergonomi 
Alt en fører berører, er konstruert rundt ham. Stående posisjon er naturlig. En framfl yttet førerposisjon sikrer deg god balanse og 
holder sentrert ved aktiv kjøring. Instrumentpanelet, styrehåndtaket, setet og panelene er alle konstruert og posisjonert for å 
passe en mountain-kjørers kropp.

7  NY RF D.E.S.S.-nøkkel
En ny design med radiofrekvens sikrer bedre tilkobling og du er ikke avhengig av direkte kontakt.

*Samlet vektreduksjon på 7,3 kg (sammenligning av Summit X 174 med T3-pakke med Summit X 163 med 63 mm kamhøyde).

Justerbar 
styreforhøyer

 
 Tilpass snøscooteren med eksklusive wrapkit som er tilgjengelig på scsskidoowraps.com



Du tar kjøringen til et høyere nivå. 
Vi fininnstiller Summit-snøscooteren 
for å få deg dit. 
Vi gjør dem smidigere. Øker flyteevnen. Enklere å styre i dypsnø. 
Fordi vi vet at du vil fortsette å sette spor etter deg hvor det tidligere ikke var mulig.

Farge: Sunburst Yellow
Plattform: REV-XM 
Motor: 800R E-TEC 
Beltelengde: 4141 mm, 4419 mm 
Beltetype: PowderMax 3 med FlexEdge 
(76 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion, NYTT RAS 2-frontoppheng.
Støtdempere: HPG Plus

Farge: Race Orange (4141 mm, 3923 mm), Black (3705 mm)
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC 
Beltelengde: 3705 mm, 3923 mm, 
4141 mm 
Beltetype: PowderMax 2 med FlexEdge 
(63 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion
Støtdempere: HPG Plus

Farge: Lava Red/Black
Plattform: REV-XM 
Motor: 600 H.O. E-TEC 
Beltelengde: 3 705 mm, 3 923 mm 
Beltetype: PowderMax 2 med FlexEdge 
(63 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion 
Støtdempere: HPG

 NY Summit X med T3-pakke

EGENSKAPER: 
• Lette HPG Plus-støtdempere
• Tapered aluminum styre
• 2,3 kg lettere

EGENSKAPER: 
• 76 mm kamhøyde
•  NYTT RAS 2-frontoppheng
•  Avansert konstruksjon med 

lette komponenter
•  4,5 kg sammenlignbare 

vektbesparelser
• Pilot DS 3-ski

EGENSKAPER:
• REV-XM-plattform
• Lette HPG-senterstøtdempere
• Multifunksjonsinstrumenter
• E-TEC-motor
• Ekstra kraftig støtfanger bak
•  381 mm vindskjerm med 

vindavvisere
S
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m

it
Ski-Doo Summit SP • Revy heldress + XP-R2 lett karbonhjelm

Summit X

Summit SP

Summit X



13Ski-Doo Freeride • MCode jakke og bukser

Du gjorde det meste ut av hva 
en mountain-snøscooter kan og 
hvor den kan gå.
Freeride-snøscooteren er en kombinasjon av enkel smidighet i løssnøen og en rå og brutal holdning. 
Lyder det kjent?

Farge: Manta Green
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC 
Beltelengde: 3487 mm 
Beltetype: PowderMax med FlexEdge (57 mm kamhøyde)
Boggie: rMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, KYB Pro 40 senter og bak

EGENSKAPER:
• Forsterket chassis
• Framfl yttet styreposisjon
• Pilot DS 2-ski
• Bredere skibredde kontra Summit-snøscootere 
• Stabilisatorstag med hurtigkobling
• Elektrisk start
• Ekstra kraftig støtfanger bak

Farge: Manta Green
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC 
Beltelengde: 3 705 mm, 3 923 mm 
Beltetype: PowderMax 2 med FlexEdge (63 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, KYB Pro 40 senter og bak

EGENSKAPER:
• Forsterket chassis
• Framfl yttet styreposisjon
• Pilot DS 2-ski
• Bredere skibredde kontra Summit-snøscootere
• Stabilisatorstag med hurtigkobling
• Elektrisk start
• Ekstra kraftig støtfanger bak

   
Sjekk siste nytt og bilder. 
Gå til mountainblog.ski-doo.com.
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Lik oss på Facebook for å få siste nytt. 
Gå til facebook.com/SkiDooMountain.

Freeride 137

Freeride 146–154



Hvis du vil ha alt, 
er Renegade snøscooteren for deg.
Enklere styring, bedre flyteevne, høyere komfort, mer effekt og enklere å kjøre på åpne områder. 
Det å samle alt dette i en snøscooter er det som driver oss og holder oss våken natten gjennom. 
Likevel er det verdt det når vi kan tilby deg snøscootere som er så allsidige, komfortable og gøy 
som 2015 Renegade. Så setter vi i gang igjen. 

Ski-Doo Renegade X-RS • Sno-X Race Edition jakke og bukse
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Det er herlig med løyper. 
Men det finnes så mye mer 
der ute. 
Så vi konstruerte en snøscooter med mer: Renegade. Mer gripeevne, mer 
flyteevne, mer komfort og mer fleksibilitet. Sett i gang og kjør opp noen 
fine løyper og gjør dem til din egne. Og når eventyrlysten griper deg, 
stikker du ut for å kose deg. Renegade er klar.

Renegade Adrenaline

Crossover-teknologi

DS 2-ski NY RAS 2-frontoppheng  NY RF D.E.S.S.-nøkkel
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1  rMotion-boggie
rMotion er bransjestandarden for kontroll, kapasitet og komfort. Og dens konstruksjon gjør den til mesteren over store humper og 
små forhøyninger. Og mens dens store fl eksibilitet gjør at du bare kan sette i gang og kjøre, er det ekstremt enkelt å justere 
støtdemperne, fjærene og koblingsblokkene når du virkelig vil fi ninnstille.

2    NY RAS 2-frontoppheng
En høyere skispindel, ny geometri og lettere komponenter øker snøscooterens allerede presise kjøreegenskaper, særlig ved 
ekstreme forhold. 

3    NY Spesialiserte belter
Renegade-modellene har RipSaw-belte med standardbredde 381 mm for krappere svingkjøring og topphastigheter. 
Backcountry-pakken leveres med PowderMax 406 mm belte med FlexEdge-teknologi og to bakhjul på kjøpet for lettere håndtering 
ved frikjøring. 

4    NY RF D.E.S.S.-nøkkel
Et nytt D.E.S.S.-sikkerhetssystem på de fl este modellene bruker radiofrekvensteknologi for enklere bruk. Den nye 
kule-og-kontaktkonstruksjonen sikrer solid tilkobling ved alle forhold.

5  REV-XS-plattform 
Andre vil beundre karosseriets aggressive og sofi stikerte design. Du vil sette pris på den fantastiske passformen og 
overfl atebehandlingen og vindbeskyttelsen. I tillegg gir paneldesignen muligheten for en mer aggressiv svingkjøring.

6  REV-X™-chassis 
Takket være sin lave vekt og store styrke, setter Renegade-snøscootere standarden for smidighet og presis håndtering, både på og 
utenfor løypa. Og den allsidige kjøreposisjonen innebærer at du har kontroll og er komfortabel ved svingkjøring, vanlig kjøring og 
i dypsnø.

HPG Plus-støtdempere fra KYB
Høytrykkgasstøtdempere av høy kvalitet fra KYB i aluminium som Høytrykkgasstøtdempere av høy kvalitet fra KYB i aluminium som 
enkelt kan renoveres og omkalibreres. Ekstremt gode kjøreegenskaper enkelt kan renoveres og omkalibreres. Ekstremt gode kjøreegenskaper 
for alle kjørestiler. for alle kjørestiler. 

Digitalt instrumentpanel
Ved et øyekast ser du alle dataene du trenger med dette lett Ved et øyekast ser du alle dataene du trenger med dette lett 
gjenkjennelige instrumentpanelet. Toppmodellene kommer med gjenkjennelige instrumentpanelet. Toppmodellene kommer med 
større LCD-skjerm med fl ere egenskaper, som temperatur, større LCD-skjerm med fl ere egenskaper, som temperatur, 
drivstofforbruk og høyde over havet.drivstofforbruk og høyde over havet.

Rotax 900 ACE-motor med iTC-system
Som en av fem tilgjengelige Rotax-motorer for Renegade-snøscooteren Som en av fem tilgjengelige Rotax-motorer for Renegade-snøscooteren 
bruker denne Advanced Combustion Effi ciency-motoren med bruker denne Advanced Combustion Effi ciency-motoren med 
iTC-systemet (Intelligent Throttle Control) til fl eksibel justerbarhet og iTC-systemet (Intelligent Throttle Control) til fl eksibel justerbarhet og 
økt sikkerhet. Det er tre kjøremoduser, Sport, Standard, ECO og økt sikkerhet. Det er tre kjøremoduser, Sport, Standard, ECO og 
fartsbegrensende Learning Key. Dette åpner opp en helt ny dimensjon i fartsbegrensende Learning Key. Dette åpner opp en helt ny dimensjon i 
justerbarhet og snøscooteropplevelse (kun Adrenaline-pakken).justerbarhet og snøscooteropplevelse (kun Adrenaline-pakken).

 NY NY  SThS-fi ngergass. Og nå kan gasshendelen roteres til bruk med   SThS-fi ngergass. Og nå kan gasshendelen roteres til bruk med 
fi nger- eller tommelgass. fi nger- eller tommelgass. 

REV-XP X-sete med oppbevaringsrom
Veldig komfortabel, og likevel smalt, inkluderer det et 5 l Veldig komfortabel, og likevel smalt, inkluderer det et 5 l 
oppbevaringsrom bak. Overfl aten på setetrekket gjør at du enkelt og oppbevaringsrom bak. Overfl aten på setetrekket gjør at du enkelt og 
trygt kan bevege deg fra side til side.trygt kan bevege deg fra side til side.
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Foreslått tilbehør: 

Montana◊ GPS-
og brakett

Isrivere

Hanskerom-
utvidelse

LinQ ledende 
tunnelveske 

(kort)
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EGENSKAPER: 
•  Utrolig gode KYB Pro 40-støtdempere 
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• 4 bakhjul
•  Standard fremre styreposisjon 

Renegade X

Renegade Sport

Farge: Fusion Red/Sunburst Yellow
Plattform: REV-XS RS
Motor: 800R E-TEC
Belte: PowderMax med FlexEdge (44 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion, NYTT RAS 2-frontoppheng
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, 
KYB Pro 40 senter og bak

Farge: Race Orange/Black
Plattform: REV-XR 
Motor: 1200 4-TEC 
Belte: PowderMax med FlexEdge (44 mm kamhøyde)
Boggie: tMotion, NYHET RAS 2-frontoppheng
Støtdempere: HPG Plus R foran, HPG Plus senter, 
KYB Pro 36 bak

Farge: Catalyst Gray/Race Orange
Plattform: REV-XS 
Motor: 600 ACE 
Boggie: SC™-5M
Støtdempere: HPG Plus foran, HPG senter og bak

NYHET Renegade X-RS

EGENSKAPER:
• Premium støtdemperpakke
• Premium instrumentpanel
• Racerbremseklosser
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• Ice Ripper XT-belte (alternativ)
•  NYHET Gjennomsiktige vindavvisere på styre
• Ekstra kraftig støtfanger bak

Renegade 
Adrenaline

EGENSKAPER:
• tMotion-boggie
•  Lettvekts HPG Plus-støtdempere
• Lett aluminumsstyre
• Elektrisk start
• NYTT RAS 2-frontoppheng
• Ekstra kraftig støtfanger bak

Farge: Catalyst Gray/Race Orange
Plattform: REV-XS 
Motor: 900 ACE 
Belte: RipSaw med 38 mm kamhøyde
Boggie: tMotion, NYTT RAS 2-frontoppheng
Støtdempere: HPG Plus R foran, HPG Plus senter, 
KYB PRO 36 EA bak

EGENSKAPER: 
• Pilot DS 2-ski (ikke illustrert)
•  Cobra-belte med 32 mm 

kamhøyde
• Brembo-brems
• Ekstra kraftig støtfanger bak

Ski-Doo Renegade X • X-Team vinterjakke

Du har sansen for løyper. 
Det kan vi forstå. 
Derfor gjorde vi 2015 Renegade-snøscooteren til en enda kraftigere 
løypesnøscooter. Den har fremdeles evnen til å kjøre komfortabelt 
på ujevnt underlag og beltet gir den ekstra gripeevnen du liker.
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X Renegade Backcountry X

Ski-Doo Renegade Backcountry X • Helium 30 jakke    
Lik oss på Facebook for å få siste nytt. 
Gå til facebook.com/ski-doo.

To utfordringer. To terreng.
En snøscooter. Ta den med ut og kos deg i det åpne landskapet, kjør inn i skogen og opplev 
de samme egenskapene som opprinnelig var utviklet for Summit. Og kjør deretter på løyper 
og nyt naturen rundt deg. Og kom deg så ut og gjør det på nytt i morgen... men bedre.

Farge: Race Orange/Black
Plattform: REV-XS 
Motor: 600 H.O. E-TEC
Belte: PowderMax med FlexEdge (44 mm kamhøyde) 
Boggie: tMotion, NYTT RAS 2-frontoppheng
Støtdempere: HPG Plus R foran, HPG Plus senter, KYB Pro 36 bak

EGENSKAPER:
• Premium instrumentpanel
• Racing bremseklosser
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• NYHET Gjennomsiktige vindavvisere på styre
• Elektrisk start
• Ekstra kraftig støtfanger bak



Ski-Doo MX Z X-RS

I sikre og godt merkede løyper.
For noen utgjør de den ultimate utfordringen. For andre friheten. En måte å knytte 
seg til familie og venner. Et vindu mot nye landskaper og folk. Lidenskapen vår er 
å tilby snøscootere som gjør at din neste gang ute i løypene blir din beste.

Ski-Doo MXZ X (ikke tilgjengelig i Europa)
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Du presser grensene ved løypekjøring. 
Vi presser grensene for høyytelsesteknologi. 
Vi ga oss ikke med rMotion-boggien. Vi fant mer vi kunne forbedre på snøscooteren og utviklet det 
NYE RAS 2-frontopphenget og de NYE gjennomsiktige vindavviserne på styret for å gi deg bedre komfort.

Høyytelsesteknologi

MX Z X-RS

DS 2-ski NYHET  RAS 2-frontoppheng  NYHET  Gjennomsiktige vindavvisere på styre
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1  rMotion-boggie
rMotion er bransjestandarden for kontroll, kapasitet og komfort. Og dens konstruksjon gjør den til en mester for store utfordringer. 
Og mens dens store fl eksibilitet gjør at du bare kan sette i gang og kjøre, er det ekstremt enkelt å justere støtdemperne, fjærene og 
koblingsblokkene når du virkelig vil fi ninnstille.

2  NYHET RAS 2-frontoppheng
En høyere skispindel, raffi nert geometri og lettere komponenter skjerper snøscooterens allerede presise kjøreegenskaper, særlig 
ved ekstreme forhold.

3  NYHET Gjennomsiktige vindavvisere på styre
Deres nye design gjør at MXZ- og Renegade-snøscooterne ser enda lettere ut. De er klare med bransjens første LED-lys, 
utvippbare speil og forsterkningssett, tilgjengelig som tilbehør.

4  Rotax E-TEC-motorer 
Dette er snøscooteren som er full av "guts". Eksklusiv direkteinnsprøytingsteknologi gir bransjeledende drivstoffs- og oljeøkonomi, 
jevn tomgang, lett, lineært gassdrag og er nesten røyk- og luktfri.

5  ACE-motorer med iTC-system 
Snøscootere utstyrt med Rotax ACE-motorer, inkluderer også iTC-systemet (Intelligent Throttle Control). Det er bransjens første 
elektroniske gassfunksjon (ingen gass-vaier) via ledning-system som gir uhyre jevn innkobling og kraftoverføring. iTC-systemet 
gir en helt ny dimensjon av justerbarhet med tre kjøremoduser som kan endres i fart (Sport, Standard, ECO) og en 
fartsbegrensende Learning Key. 

NYHET  Fingergass. Og nå kan gasshendelen roteres til bruk med fi ngre eller tommelgass.

6  Aggressiv kjøreposisjon 
Hjørnene på REV-XS-sidepanelene er vinklet for å gi deg rom til å komme deg langt forover for å gi kraft ved forsering av svinger. 

7  REV-XS-plattform 
Lagdelt bølgende stil med origamiaktige overfl ater gjenspeiler den moderne, avanserte teknologien over hele snøscooteren. Men 
den er ikke bare snakk om et tiltrekkende – og aggressivt – utseende, det gir enestående vindbeskyttelse og ypperlig passform. 

8  REV-XS RS-plattform
Innfestingen av frontstøtdemperne og brede fotbrett er forsterket for å tåle den tøffe håndteringen du og løypene gir. 
Samme chassiskonstruksjon som racersnøscooterne våre. (Kun X-RS-pakken)

9  NYHET  Ice Ripper XT-beltealternativ
RipSaw-beltet med karbidpigger innebygd i beltet for ekstra grep og trygghet under isete forhold. 
(Kun X-RS- og X-pakkene)
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på ACE-motorer 
Nå kan gasshendelen roteres til bruk Nå kan gasshendelen roteres til bruk 
med fi ngre eller tommelgass. med fi ngre eller tommelgass. 

Styrekontroll 
Bryterne for varmeregulering har nå en mer intuitiv Bryterne for varmeregulering har nå en mer intuitiv 
opp-ned-funksjon, og den elektroniske reversknappen er opp-ned-funksjon, og den elektroniske reversknappen er 
beskyttet mot utilsiktet aktivering. Premium brytermodul beskyttet mot utilsiktet aktivering. Premium brytermodul 
inkluderer modusinnstillingsknapper for betjening av inkluderer modusinnstillingsknapper for betjening av 
instrumentpanel og er bakgrunnsbelyst ved kjøring i instrumentpanel og er bakgrunnsbelyst ved kjøring i 
mørket. (Kun med REV-XS-plattform)mørket. (Kun med REV-XS-plattform)

Hanskerom 
Hold viktige ting som mobilen, GPS-mottakeren, ekstra briller Hold viktige ting som mobilen, GPS-mottakeren, ekstra briller 
og hansker lett innen rekkevidde, men beskyttet mot snø. og hansker lett innen rekkevidde, men beskyttet mot snø. 
(Kun med REV-XS-plattform)(Kun med REV-XS-plattform)

REV-XP X-sete med 
oppbevaringsrom 
Dens lavprofi lkonstruksjon gir deg alt det rommet – og Dens lavprofi lkonstruksjon gir deg alt det rommet – og 
komforten – du trenger for å bevege deg rundt og ta kontroll. komforten – du trenger for å bevege deg rundt og ta kontroll. 
I tillegg har det 5 l oppbevaringsplass bak.I tillegg har det 5 l oppbevaringsplass bak.

Foreslått tilbehør: 

Chassis-
forsterkningssett

LinQ Premium 
tunnelveske 

(medium)

Ekstra 
LED-lys

Signatur-LED-lys for 
vindavvisere



Ski-Doo MX Z X-RS
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Se siste racingnytt. 
Gå til ontrackblog.ski-doo.com.

Du vil at denne kjøreturen skal bli en å fortelle om. 
Vi vil at du skal ha rette redskapen. 
Derfor bruker vi så mange timer på racingbanen og i løypene. Det er alltid en måte å få det legendariske chassiset, boggiene og 
motorene til å yte mer. Det er hva du forventer og det er det som alltid har vært poenget med MXZ-sleden.

Farge: Catalyst Gray/Sunburst Yellow
Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Boggie: SC-5
Støtdempere: HPG Plus foran, senter og bak

EGENSKAPER:
• Pilot DS 2-ski (ikke illustrert)
• RipSaw-belte med 32 mm kamhøyde
• Brembo-brems

MXZ SPORT

Farge: Fusion Red/Sunburst Yellow
Plattform: REV-XS RS
Motor: 800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC
Belte: RipSaw med 38 mm kamhøyde 
Boggie: rMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, KYB Pro 40 senter og bak

EGENSKAPER: 
• Pilot DS 2-ski (ikke illustrert)
• Utrolig gode KYB Pro 40-støtdempere 
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• 4 bakhjul
• Standard fremre styreposisjon 
• Premium instrumentpanel

Modellene til salgs i Europa er utstyrt 
med Pilot DS 2-ski (ikke illustrert).
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Ytelse er mer enn brommende motorer 
og krappe svinger. 
Det er kjøretøy og egenskaper som gjør deg komfortabel og trygg, enten du cruiser i løyper eller 
utretter arbeid. Vi etterstreber hver dag å lage snøscootere som blir din beste kjørepartner.
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1  900 og 600 ACE-motorer med iTC-system
Disse to 4-taktere bruker Rotax Advanced Combustion Effi ciency Technology til å gi enestående drivstofføkonomi og ekstremt lave 
vedlikeholdskostnader med nok dreiemoment til så vel fritid som arbeid. iTC-systemet (Intelligent Throttle Control) inkluderer 
kjøremodusene Sport, Standard og ECO.

 NYHET  SThS-fi ngergass. Og nå kan gasshendelen roteres til bruk med fi ngre eller tommelgass.

2  Komfortelementer
Alle de små tingene som gjør det lettere å kjøre mange mil, som speil, elektrisk start, revers, oppvarmede visirkontakter, store 
vindskjermer med mer, har du lett tilgjengelig rundt deg.

3  Modulære 2-Up-seter 
Hvert sete er ekstremt komfortabelt. Passasjersetet tas enkelt av for enmannskjøring og gir stort oppbevaringsrom. 
Expedition-modeller inkluderer oppbevaringsrom under setet.

Du kjører lengre og lengre. 
Vi utvikler en mer komfortabel kjøreopplevelse. 
Det er mange løyper å utforske der ute. Så vi har forbedret de komfortable touring-snøscootere våre for å gi maksimal 
komfort uten å gå på akkord med ytelse. Skal du kjøre alle disse løypene, så skal du gjøre det med trygghet.

NYHET  Styrekontroll – Bransjens beste med 
stilig design og intuitiv, positiv virkemåte. På noen 
modeller er knappene bakgrunnsbelyst ved kjøring 
i mørket og modus-/innstillingsknappene betjener 
instrumentpanelet.

SC-5U-boggie – Behagelig 
kjøring både i løyper og i løssnø. 
Dens leddede forlengningen 
kan justeres for bedre 
smidighet og reversegenskaper 
også i dypsnø. Den kan også 
låses fast. 

Synchro-girboks – Start jevnt 
etter stopp selv med tung last takket 
være ett revers- og to forovergir. 

500 mm bredt belte gir 
bedre fl yteevne utenfor 
løype og bedre gripeevne.

Touring-teknologi

Felles egenskaper
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Farge: Svart
Plattform: REV-XU 
Motor: 600 H.O. E-TEC, 900 ACE
Belte: 500 x 3923 x 38 mm
Boggie: SC-5U
Støtdempere: HPG foran, 
senter og bak

EGENSKAPER:
• Premium instrumentpanel 
• 12 V strømuttak
•  Oppvarmede og justerbare håndtak 

for passasjer 
• Tilhengerfeste
• Elektrisk start

Farge: White
Plattform: REV-XS 
Motor: 900 ACE 
Belte: 406 x 3923 x 38 mm Charger™

Boggie: SC-5U
Støtdempere: HPG foran, 
senter og bak

EGENSKAPER:
• Pilot DS 2-ski
• Elektrisk start og mekanisk revers
• NYE håndtak for passasjerer
• Lastestativ, tilhengerfeste

Ja, våre touring-snøscootere gir 
enestående komfort dagen lang. 
Men vi strakk oss lenger enn det for å også gi deg trygghet og kontroll. 
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Expedition LE

Expedition Sport

Farge: Svart EGENSKAPER:

Expedition LE

Farge: White
Plattform: REV-XS 

EGENSKAPER:
• Pilot DS 2-ski

Expedition Sport

Grand Touring Sport

Farge: White
Plattform: REV-XS 
Motor: 600 ACE 
Boggie: SC-5M
Støtdempere: Bevegelseskontroll 
foran og senter, HPG bak

EGENSKAPER:
• Pilot DS 2-ski
• RipSaw-belte med 32 mm kamhøyde 
• Speil
• Lastestativ
• Strømuttak for visir (fører)
• Elektrisk start
• Tilhengerfeste 
• Radiator med vifte
• Ekstra kraftig støtfanger bak
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Skandic WT Tundra LT

Du bruker snøscooteren hardere enn noen andre. 
Vi oppjusterer flerbruks-teknologi vår. 
Vi startet på nytt og justerte litt på utvalget vårt for å sikre at du hadde alle verktøy og all teknologi du trenger for å 
få gjort arbeidet ditt.

1  REV-XU-plattform 
Vi begynner med en solid base for å utvikle snøscootere for sport og nyttebruk. REV-XU-chassiset er sterkt og førerplassen 
er komfortabel hvis du kjører i løyper eller tar turen ut i terrenget. Og det fi nnes tre arbeidsmodeller – Expedition, 
Skandic og Tundra. 

2  
LTS-frontoppheng
Den eksklusive teleskopkonstruksjonen vår er optimal for for sakte kjøring i dyp snø. Den fungerer som et akebrett på 
dypsnø og over hindringer.

3  
SC-5U-boggie
Raffi nert kjøring både i løype og i løssnø. Den leddede forlengningen kan justeres for bedre smidighet og reversegenskaper 
også i dypsnø. Den kan også låses fast.

4  
Brede belter 
Hvis du skal fl yte oppå eller trekke, vil du ha så mye belte som mulig. Sport- og nyttekjøretøyene våre har belter fra 406 mm 
på en Tundra til 500 mm på Skandic WT.

5  
Synchro-girboks 
Start jevnt etter stopp selv med tung last takket være synchro-girboks med to gir forover og revers.

6  Rotax ACE-motor med iTC-system 
Ikke bare får du enestående drivstoffeffektivitet og ultralavt vedlikehold, men iTC-gass-via-ledningssystemet lar deg velge 
mellom tre forskjellige kjøremoduser. Du kan også begrense hastigheten med Learning Key.  600 ACE-motoren har 
60 hestekrefter og er bransjens mest drivstoffeffektive.

NYHET  SThS-fi ngergass. Og nå kan gasshendelen roteres til bruk med fi ngre eller tommelgass.

Flerbruks-teknologi

Alle egenskaper er ikke tilgjengelig på alle modeller. Se spesifi kasjonene på side 34–35 for nærmere informasjon. 
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Lik oss på Facebook for å få siste nytt. 
Gå til facebook.com/ski-doo.
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Ski-Doo Tundra Xtreme og Tundra LT • BV2S hjelm

Du kjører der andre ikke gjør det – eller ikke kan. 
Vi konstruerte Tundra og Skandic slik at du kan. 
Med unik dypsnømuligheter, er det nesten ingen steder som Tundra ikke kan nå. Den er allsidig nok til å gi deg 
gode minner. Og den oppdaterte Tundra Xtreme gjør kameratene dine misunnelige.

Skandic-snøscooterne våre får arbeidet unnagjort som ingen andre. Men de er også konstruert for å være 
så komfortable og enkle at det er vanskelig å skille ukedagene fra helgen.

Skandic WT

Farge: Yellow/Yellow
Plattform: REV-XU 
Motor: 550-vifte, 600 ACE
Belte: 500 x 3923 x 38 mm
Frontoppheng: LTS 
Boggie: SC-5U

EGENSKAPER:
• Synchro-gir 2-1-N-R
• Pilot DS 2-ski 
• Radiator med vifte
• Stativ, tilhengerfeste
• Oppbevaring under setet
• Elektrisk start

Farge: Race Orange/Black
Plattform: REV-XU 
Motor: 600 H.O. E-TEC 
Belte: 408 x 3923 x 57 mm PowderMax
Boggie: SC-5U

EGENSKAPER:
• REV-XP X-sete med oppbevaringsrom
• REV-XM-fotbrett
• LinQ-system
• LED-baklys
• Elektrisk start

Tundra Xtreme



MOUNTAIN-
KLÆR

RACING-
KLÆR

Helium 30 jakke + XP-R2 lett karbonhjelm

LinQ tunnelryggsekk

MCode jakke MCode damejakke

 Svart X-Team vinterjakke

Signatur LED-lys for vindavvisere Svart X-Team vinterjakke
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TOURING-
KLÆR

FRITIDS-
KLÆR

Absolute Trail jakke + XP-R2 lett karbonhjelm 

Modular 3 Diva damehjelm
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RASK
Enkel tilkobling 

av tilbehør

ENKELT
Verktøy ikke 

nødvendig

SIKKERT
Fullstendig 

låse-mekanisme

UNIK
for 

Ski-Doo

Du utvider horisonten din.
Vi forlenger dagen din. 

Du har det skikkelig gøy.
Vi gir deg lekene.

Du vil ha frihet.
Vi beskytter utstyret ditt.

Du arbeider hardt.
Vi gir deg verktøyene.

Se hvor hurtig og enkelt LinQ-systemet er på: youtube.com/SkidooBRPMedia



2015-lineup
DET FINNES EN SNØSCOOTER 

FRA SKI-DOO FOR ALLE FØRERE 
OG ALLE KJØRESTILER.

Summit® X 163”/174” 
MED T3-PAKKE

800R E-TEC

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

Summit® SP 
146”/154” 

600 H.O. E-TEC

Freeride™ 
137”/ 146”/154”

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 146”
800R E-TEC

MOUNTAIN
Side 8

TOURING
Side 25

UTILITY
Side 25

CROSSOVER
Side 14

TRAIL
Side 20

Summit® X 
154”/163”
800R E-TEC

MX Z® Sport
600 ACE

MX Z® X-RS
600 H.O. E-TEC

800R E-TEC

TRAIL

Renegade
Backcountry™ X

600 H O E-TEC

Renegade®

TRAIL
Side 20

Renegade  Sport
600 ACE

600 AACE

Renegade® Sport

Reneg

Side 14

Tundra™ Xtrem
600 H.O. E-TE

Skandic WT
5550

600 AACE

Skandic® WT

Side 25

900 ACE
Expedition® Sport

Side 25

ion  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

MED T3-PAKKE

800R E-TEC

MOUNTAIN
Side 8

Summit® X 163”/174” 

800R E-TEC
Renegade® X-RS

Freeride™

137”/ 146”/154”
800R E-TEC

600 H.O. E-TEC

Side 25

CROSSOVER

600 ACE
Grand Touring Sport

600 ACE
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MOUNTAIN EXTREME MOUNTAIN CROSSOVER

MODELL SUMMIT FREERIDE RENEGADE

PAKKE X MED T3-PAKKE X SP 137 146/154 X-RS X ADRENALINE

FARGE Sunburst Yellow
Black

Race Orange (163”, 154”)
Black (146”)

Lava Red/Black Manta Green Manta Green Fusion Red/Sunburst Yellow
Black

Race Orange/Black Catalyst Grey/Race Orange

FUNKSJONER Forsterket støtfanger bak Forsterket støtfanger Forsterket støtfanger Forsterket støtfanger bak Forsterket støtfanger bak

PLATTFORM REV-XM REV-XM REV-XM REV-XM RS REV-XM RS REV-XS RS REV-XR REV-XS
SKI Pilot DS 3 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2

SETE REV-XM lettvekt 
med oppbevarings boks

REV-XM lettvekt 
med oppbevarings boks

REV-XM lettvekt 
med oppbevarings boks

REV-XM lettvekt 
med oppbevarings boks

REV-XM lettvekt 
med oppbevarings boks

REV-XP X smalt med 
oppbevarings boks

REV-XP X med 
oppbevarings boks

REV-XP X med 
oppbevarings boks

STYRE Aluminium, tapered med 
J-hooks/Grab handle

Aluminium, tapered med 
J-hooks/Grab handle

Aluminium med J-hooks/
Grab handle

Aluminium, tapered med 
J-hooks/Grab handle

Aluminium, tapered med 
J-hooks/Grab handle

Rett aluminium med J-hooks Aluminium med J-hooks Aluminium med J-hooks

ELEKTRISK START Tilbehør Tilbehør Standard Standard Standard Standard Standard Standard
REVERS RER RER RER RER RER RER Mekanisk Mekanisk

HÅNDTAKSVARMER Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
SPEIL Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør

VINDSKJERM (MM) 285 285 381 152 152 152 250 375
SLEPEKROK Ikke tilgjengelig Tilbehør (Ikke tilgjengelig på 163”) Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør

INSTRUMENTER Multifunksjon Multifunksjon Multifunksjon Multifunksjon Multifunksjon Multifunksjon Multifunksjon Analog med display

SPEEDOMETER Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
TURTELLER Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

BENSIN MÅLER Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
TEMPERATUR MÅLER Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tilbehør

FJÆRINGS SYSTEM
FRONT DEMPERE RAS 2 Doble A-armer Doble A-armer Doble A-armer Doble A-armer RAS 2 RAS 2 RAS 2
SENTER DEMPER 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

BOGGI SYSTEM tMotion tMotion tMotion rMotion tMotion rMotion rMotion rMotion
rMOTION QUICK ADJUST SYSTEM Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilbehør Tilbehør Ikke tilgjengelig

SENTER DEMPER HPG Plus HPG Plus HPG KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB PRO 40 Easy-Adjust KYB Pro 40 Easy-Adjust HPG Plus HPG Plus
BAK DEMPER 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 MOTOR 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

BENSIN TANK (L) 40 40 40 40 40 40 40 40
OLJE TANK (L) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,3

BELTE 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

SKI BREDDE (MM) 907 eller 950 907 eller 950 907 eller 950 975 eller 1019 975 eller 1019 1077 1077 1077
BELTE BREDDE (MM) 406 406 406 406 406 406 406 381
BELTE LENGDE (MM) 4141 (163”)

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

3705 (146”)
3923 (154”)

3487 3705 (146”)
3923 (154”)

3487 3487 3487

KAMHØYDE (MM) 76 63 63 57 63 44 44 38

DIMENSJONER
LENGDE (MM) 3445 (163”)

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

3226 (146”)
3335 (154”)

3110 3226 (146”)
3335 (154”)

2905 3110 3110

BREDDE (MM) 1081 til 1126 1081 til 1126 1081 til 1126 1140 til 1184 1140 til 1184 1217 1217 1217
HØYDE (MM) 1346 1346 1346 1300 1300 1200 1130 1210

OFFISIELLE TØRRVEKT 
(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
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

Forsterket støtfanger bak Forsterket støtfanger bak

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

REV-XP med 
oppbevarings boks

REV-XP X med 
oppbevarings boks

REV-XP X smalt 
med oppbevarings boks

REV-XP med 
oppbevarings boks

Dobbeltsete Dobbeltsete modular med 
oppbevaring under setet

Dobbeltsete Dobbeltsete modular med 
oppbevaring under setet

REV-XP X smalt 
med oppbevarings boks

Rett aluminium med J-hooks Aluminium med J-hooks/
Grab handle

Rett aluminium med J-hooks Rett aluminium med J-hooks Aluminium med J-hooks Lakkert stål med J-hooks/Grab 
handle

Aluminium med J-hooks Lakkert stål med J-hooks/Grab 
handle

Aluminium med J-hooks/
Grab handle

Standard Standard Tilbehør Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Mekanisk RER RER Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk RER

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør Standard Standard Tilbehør Standard Tilbehør

375 285 152 375 450 580 460 580 254

Tilbehør Tilbehør Tilbehør Tilbehør EU-type J-hook type EU-type J-hook type Tilbehør

Analog med display Multifunksjon Multifunksjon Analog med display Analog med display Multifunksjon Analog med display Analog med display Analog med display

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Tilbehør Standard Standard Tilbehør Tilbehør Standard Tilbehør Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Doble A-armer RAS 2 RAS 2 Doble A-armer Doble A-armer Doble A-armer Doble A-armer LTS LTS

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

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

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilbehør Ikke tilgjengelig

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

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

40 40 40 40 40 45 40 45 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

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

1077 975 eller 1019 1077 1077 1077 975 eller 1018 975 eller 1018 900 813

381 406 381 381 381 500 406 508 406

3487 3487 3051 3051 3487 3923 3923 3923 3923

32 44 38 32 32 38 38 38 57

3110 3110 2905 2905 3110 3230 3329 3240 3329

1217 1159 till 1204 1217 1217 1217 1150 eller 1192 1159 eller 1204 1076 1002

1210 1245 1200 1210 1275 1330 1275 1330 1296

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

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

253 269 (550F)
284 (600 ACE)

225



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

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ® ™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. 
‡ Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Printed in Finland. 619950427 Ski-Doo Lineup Brochure 2015 NO

På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser. 
Forhør deg alltid med din forhandler når du skal velge en snøscooter tilpasset dine behov, og les nøye og merk deg innholdet i Brukerguiden og sikkerhetsmerkingen på din snøscooter. Kjør alltid ansvarlig og trygt. 
Følg alltid gjeldende lokale regler og lovgivning. Ikke drikk alkohol i forbindelse med kjøring.

Maskinene på bildene kan ha tilleggsutstyr.
PEFC/02-31-120

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org
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