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Du ønsker ikke en hvilken som helst snøscooter.
Og det er bra, fordi vi lager ikke slike.
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vi ønsker at den skal være noe utenom det vanlige.
NEVER STOP PUSHING.
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TEKNOLOGIER

Kjører du med den mest
innovative teknologien?
Når man ser på innovasjonene innen snøscooterkjøring, spesielt
de siste 15 årene, er det ingen som har brakt sporten lenger enn
Ski-Doo. Men vi lager ikke teknologi for teknologiens egen skyld.
Hver innovasjon oppstår og utvikles for å gjøre dine snøscooteropplevelser bedre.
Vi introduserte renere totakters motorteknologi i 2002 med 600 SDI,
og fulgte opp i 2009 med E-TEC ® -teknologien som har flere fordeler
enn noen andre. Våre løypesnøscootere ble lovpriset for å ha de
beste kjøreegenskapene; og med rMotion ™ og RAS™ tok vi dem
videre til et helt nytt nivå.
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2-takter

4-takter

ROTAX E-TEC-MOTORER

ROTAX ACE-MOTORER

1200 4-TEC NÅ MED iTC

Det er fortsatt ingen 2-takters
motorteknologi som er mer avansert enn
E-TEC. Den leverer de mest ettertraktede
egenskapene i snøscooterbransjen adrenalinskapende krefter, lett vekt og
enkel manøvrering. Men sammen med
E-TEC-teknologien får du i tillegg mye mer:

Med ACE™-motorfamilien
(Advanced Combustion Efficiency),
har BRP-ingeniørene konstruert de mest
effektive motorene, ved å optimere
forbrenningsanlegget, redusere mekanisk
friksjon og skape en friere inntaks- og
eksosstrøm. Resultatet er de mest effektive
motorene som finnes i snøscooterbransjen.

iTC-systemet tilføyer en helt ny
dimensjon til vår svært anerkjente
firetakters ytelsesmotor. Den
tresylindrede rekkemotoren med EFI
leverer 130 hk, mens iTC øker gassresponsen i betydelig grad.

• Bransjeledende drivstofføkonomi

• Så og si ingen røyk eller lukt

Ikke bare er de effektive, men også en glede
å betjene og eie. Det er behov for svært lite
vedlikehold, og de går jevnt og stille .

• Lett, lineært gassdrag

900 ACE MED iTC

• Lavt forbruk av olje

• Automatisk sommerkonservering

3 sylindere. Med 90 hk og 118 Nm
dreiemoment der det teller mest, er 900 ACE
en fantastisk motor for løypekjøring.
Drivstofføkonomien er imponerende med
10,8 l/100 km.¥¥

800R E-TEC

600 ACE MED iTC

• Enkel snorstart
• Ultrajevn tomgang

Monstereffekt, men jevn, lineær og
håndterbar, takket være E-TEC-teknologien.
Det er den mest solgte 800ccm-motoren i
snøscooterbransjen.£
• Opp til 12,3 l/100 km on-trail
drivstofføkonomi*
600 H.O. E-TEC

Med en enestående kombinasjon av
ytelser, smidighet, enkel betjening og
pålitelighet. Det er den mest solgte
600ccm-motoren i snøscooterbransjen.£
• Opp til 11,3 l/100 km on-trail
drivstofføkonomi*
ROTAX 550 VIFTE

Vårt mest økonomiske motorvalg.

* Data er basert på interne, tekniske løypetester på en MXZ.
£
På grunnlag av salgsresultater hos detaljist per 31.12.14.
‡
Data er basert på interne, tekniske løypetester på en MXZ
i ECO-modus.
¥¥
Data er basert på interne, tekniske løypetester på en MXZ
TNT i ECO-modus.
** Expedition SE og LE, Skandic WT og SWT utstyrt med
D.E.S.S.-kontaktnøkkel.
*** Data er basert på interne, tekniske løypetester på en MXZ
TNT i ECO-modus.

MOTORER

I tillegg til økt respons, oppnår den
enestående drivstofføkonomi med
opp til 12,3 l/100 km*** i ECO-modus
– fem prosent bedre enn tidligere
konfigurasjon. En ny og lettere
eksospotte produserer dyp motorlyd.

2 sylindere. Det er den mest
drivstoffeffektive motoren i bransjen med
opp til 8 l/100 km,‡ og den produserer
60 hk.*

™

INTELLIGENT THROTTLE CONTROL

iTC-systemet er standard på 900
og 600 ACE, og nå også på 1200
4-TEC-motorene, og leverer en helt ny
snøscooter-opplevelse.

RF D.E.S.S.-versjon vises

• Kjøremoduser: Du velger en av de
tre kjøremodusene på en knapp på
konsollen. Standardmodus sikrer jevn start
og lineær akselerasjon; Sport gir full ytelse
og raskere akselerasjon; ECO™ begrenser
topphastigheten og akselerasjonen for
roligere og mer drivstoffbesparende kjøring.
• Learning Key: Learning Key™-versjonen
av RF D.E.S.S.™ begrenser hastigheten
av kjøretøyet, noe som er ideelt når en
ny snøscooterfører skal få erfaring på en
trygg måte.**

1200 4-TEC

800R E-TEC
80
-TEC

900 ACE

• Fingergass: Gasshendelen kan roteres
forover for bruk som en fingergass, om
ønskelig. Bra for å skifte håndposisjoner
på en lang kjøretur og for mer kontroll
på ujevnt underlag.
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BOGGIE

RAS 2 FRONTOPPHENG
På snøscootere med RAS 2 frontoppheng – som for 2016 gjelder nesten alle – får du de
mest kontrollerte og presise kjøreegenskapene vi noensinne har levert.
I tillegg til å redusere camber-endringer, beveger den optimaliserte geometrien
snøscooterens rullepunkt nærmere tyngdepunktet for å flate ut svinging og redusere
innvendig løft av skien. Forbedringer i skibenets oppheng og bruk av kromolydrør med tynne
vegger på A-armen reduserer uavfjæret vekt med 0,8 kg, og gir en raskere og mer kontrollert
fjæringsrespons.

rMOTION-BOGGIE
Hva er det som gjør rMotion så bemerkelsesverdig? Den bare virker. Helt fantastisk. Under alle forhold.
Fra snøcrossing til cruising med en passasjer, fra hopping til søndagsturer; du har full kontroll og topp
komfort. Separat fjærings- og støtdemperdynamikk, samt bransjens mest progressive fjæringskomfort,
gir rMotion-boggien smidig kjøring på små humper og ekstra kapasitet til de store. Du trenger heller ikke
å være fjæringsekspert for å nyte kjøringen – du kan stille den inn én gang for alle, og den gjør jobben
på en imponerende måte under så å si alle forhold.

Quick Adjust System ikke tilgjengelig i Europa

tMOTION-BOGGI
Se for deg at snøscooteren kjører og reagerer i samsvar med hver bevegelse du foretar gjennom
løssnøen og opp bakkene, så forstår du prinsippet bak vår grensesprengende tMotion™ boggi og den
tilhørende FlexEdge™-belteteknologien. Takket være et smart kuleledd på bakre arm og en delt forarm,
beveger tMotion seg inne i boggien for å redusere angrepsvinkelen mot underlaget. Den beveger seg i
samsvar med dine bevegelser; forutsigbart og med hurtighet.
FLEXEDGE-TEKNOLOGIEN
Kortere glassfiberforsterkninger inne i beltet gjør at beltekantene bøyer seg, forenkler skråkjøring og gjør
at du og snøscooteren din arbeider som en enhet.
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SKI-DOO

SPRING

FEVER
Hva gjør du neste vinter kjører eller har lyst til å kjøre?
Våren er det aller beste tidspunktet for å kjøpe
en Ski-Doo snøscooter.

Få mer når du kjøper om våren.

Det er ikke alle som har tilgang til stolheis. Derfor har vi designet den ultimate snoscooteren for snøbrettkjørere
sammen med en annen bransjeleder: Burton Snowboards. Vårt team samarbeidet med Burtons kjørere og designere
for å skape en snøscooter som uttrykker spenningen, følelsene og vår felles lidenskap for snø.

Noen av modellene er kun tilgjengelig på vårkampanje.

Snøbrett ikke
inkludert.

RENEGADE X-RS
Farge: Svart
Plattform: REV-XS
REV XS RS
Motor: 800R E-TEC , 600 H.O. E-TEC
Belte: 137” PowderMax†
(44 mm kamhøyde)
Boggie: RAS 2, rMotion
Fjæringssystem: KYB Pro 40 R foran,
KYB Pro 40 senter og bak

SUMMIT B
BURTON
Nøkkelegenskaper:
• Utrolig gode KYB Pro
40-racingstøtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• Standard fremre styreposisjon
• 11 mm diameter styreskinner
• 4 bakre mellomhjul
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Pilot DS 2-ski

Farge:
g Hvit/svart
Hvit/sva
/ art
Plattform: REV-XM
REV
Motor: 800R E-TEC
Belte: 154" PowderMax med
FlexEdge (63 mm kamhøyde)
Boggi: RAS 2, tMotion
Fjæringssystem: HPG

Nøkkelegenskaper:
• NY LinQ snowboard-feste
este
• REV-XM 2-seter
• Burton-designet grafikk
• Elektrisk start

SUMM
SUMMIT
MIT X
MED T3
T33-PAKKE
Farge: Svart
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC
Belte: 154, 163, 174" PowderMax
med FlexEdge (76 mm kamhøyde)
Boggi: RAS 2, tMotion
Fjæringssystem: HPG Plus

Nøkkelegenskaper:
• Aluminium, tapered med J-hooks/
Grab handle
• X-pakke farger/grafikk
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Summit SP 163

MOUNTAIN
Kjører du verdens
mest reaksjonsvillige
mountain-snøscootere?
Kjører du snøscootere som svarer
på alle dine kommandoer?
Skjærer du spor og linjer som du
aldri før trodde var mulig? Kjører
du gjennom en gruppe trær som
du alltid tidligere har unngått?
Det kan du gjøre når du kjører
verdens hurtigste og mest
reaksjonsvillige mountainsnøscootere. Ski-Doo
Summit snøscootere.

MOUNTAIN-TEKNOLOGI

Når du kjører i fjellet og ikke
kommer deg videre, da står du
fast. Det samme gjelder utvikling
av mountain-snøscootere.
Kjøring i fjellet er spesielt og krever en annerledes tenkemåte.
Vi viser vei med mountain-spesifikke innovasjoner og design,
så hvis du ser for deg muligheten til å kjøre her, så kan
du gjøre det.

T3-PAKKE
Vi installerte ikke bare et belte med 76 mm kamhøyde og lot
det bli med det. Vi optimaliserte nøkkelkomponenter for å sikre
at du får den hurtigste snøscooteren når du kjører i dyp snø og
i lav fart. T3-pakken inkluderer:
• PowderMax 76 mm belte med FlexEdge-teknologi og
vektbesparende design
• Lengre kjedekasse, unødvendige detaljer fjernet, samme
vekt som før
• Unik boggigeometri
• Pilot DS 3-ski med dypere kjøl og en eksklusiv justerbar
skibredde.
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TMOTION-BOGGI + FLEXEDGE-TEKNOLOGI
Nøkkelen til øyeblikkelig respons og manøvrering uten anstrengelser
hos Summit- og Freeride-snøscootere. tMotion beveger seg inni
tunnelen, noe som gjør det enklere å håndtere snøscooteren. FlexEdgeteknologien gjør at beltekanten kan bøyes, noe som reduserer kraften
som trengs ved frikjøring og kjøring i skråninger. Så du får ekstrem
respons med fullstendig forutsigbar håndtering. tMotions progressive
fjæringsforhold gir en fantastisk komfort ved alle forhold, enten du kjører
etter løypa eller i dyp snø.
RAS 2 FRONTOPPHENG
Ny geometri og lettere komponenter gir økt presisjon og stabilitet,
spesielt ved kjøring på løyper. Reduserer vekten med 0,8 kg.

MOUNTAIN-ERGONOMI
Vi designet REV-XM-snøscooteren for mountain-kjørerne. En framflyttet
fotstilling plasserer deg i rett linje med styring og masse, noe som gir
deg balansert og uanstrengt kjøring. Instrumentpanelet, styrehåndtaket,
setet og panelene er alle konstruert og posisjonert for aktiv kjøring.
Selv bryterne er spesielle på mountain-snøscooterne – redusert til det
absolutt nødvendigste for å fjerne forstyrrelser.
REV-XM-CHASSISPANELER
Sidepaneler er spesialdesignet for å bevege seg gjennom løssnø og
redusere roll-up, spesielt ved kjøring i skråning. Polypropylenmaterialer
gir redusert vekt.
REV-XM-FOTBRETT
Massive, strategisk formede
åpninger holder brettene fri for
snø. Et kraftig og stivt stigtrinn
med aggressive fotgrep.

LØFT SNØSCOOTEREN DIN TIL NESTE NIVÅ:
SPORVIDDE FOR SKI
En smal 907 mm sporvidde på Summit-modeller er den ideelle
løsningen for perfekt manøvrerbarhet og stabilitet gjennom løssnø.
Freeride-snøscootere har en sporvidde på 975 mm for økt stabilitet.
Begge kan enkelt justeres til å bli 43 mm bredere.

SPESIELLE FREERIDE-TEKNOLOGIER
REV-XM RS-PLATTFORM
Basen for Freeride-modellen og de ekstra forsterkningene
og avstivingene tåler røff frikjøring.

RF D.E.S.S. NØKKEL
Denne viktige sikkerhetsegenskaper bruker kuleledd-design med
innlagt radiofrekvens-mikrochip.

KYB PRO 40 STØTDEMPERE
Støtdempere med ekstrem kapasitet fra våre snocross
racingsnøscootere gir kontroll under de mest ekstreme
forhold og manøvreringer. Easy Adjust-knapper endrer
kompresjonsdempingen på alle fire støtdemperne og
rebound-demping på støtdemperne foran.

T-Motion justerbar
stropp til senterarm

LinQ snowboard-feste

Ekstrem bukplate

LinQ bensinkanne – 11 liter

Tilpass snøscooteren med eksklusive grafikksett som er tilgjengelig
på scsskidoowraps.com
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SUMMIT

Når snøscooteren din er så
kraftig og reaksjonsvillig,
så er det bare fantasien
som begrenser.

Summit X 174 med T3-pakke

SUMMIT X MED T3-PAKKE
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Farge: Matte Black/Sunburst Yellow
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC
Beltelengde: 154, 163, 174"
Beltetype: PowderMax med FlexEdge
(76 mm kamhøyde)
Fjæringssystem: RAS 2, tMotion
Støtdempere: HPG Plus

SUMMIT SP
Nøkkelegenskaper:
• Aluminium, tapered med J-hooks/Grab handle
• X-pakke farger/grafikk

Farge: Lava Red/Black
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC , 600 H.O. E-TEC
Beltelengde: 146, 154, 163" (800R)
Beltetype: PowderMax med FlexEdge
(63 mm kamhøyde)
Fjæringssystem: RAS 2, tMotion
Støtdempere: HPG støtdempere

Nøkkelegenskaper:
• Premium instrumenter
• Elektrisk start (600 H.O.)
• Ekstra kraftig støtfanger

FREERIDE

Hurtigheten som bringer deg dit.
Tøffheten som håndterer alt du
utsetter den for.

Følg eventyrene til våre Backcountry-eksperter.
Gå til facebook.com/SkiDooMountain.

Se Summit- og Freeride-snøscootere i aksjon.
Gå til youtube.com/SkidooBRPMedia.
Freeride • MCode Jakke og bukser + XP-R2 Carbon Light hjelm + MCode hansker

FREERIDE 137
Farge: Lava Red/Manta Green
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC
Beltelengde: 137"
Beltetype: PowderMax med FlexEdge
(57 mm kamhøyde)
Fjæringssystem: RAS 2, rMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, KYB Pro 40 senter og bak

FREERIDE 146–154
Nøkkelegenskaper:
• Chassisforsterkning
• Fremre styreposisjon
• Pilot DS 2-ski
• Bredere skistilling vs. Summit snøscooter
• Quick release for stabilisatorstag
• Elektrisk start
• Kraftig støtfanger

Farge: Lava Red/Manta Green
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC
Beltelengde: 146, 154"
Beltetype: PowderMax med FlexEdge
(63 mm kamhøyde)
Fjæringssystem: RAS 2, tMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran, KYB Pro 40 senter og bak

Nøkkelegenskaper:
• Chassisforsterkning
• Fremre styreposisjon
• Pilot DS 2-ski
• Bredere skistilling vs. Summit snøscooter
• Quick release for stabilisatorstag
• Elektrisk start
• Kraftig støtfanger
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Renegade X-RS • X-Team vinterjakke og bukser + XP-3 Pro Cross hjelm + Holeshot briller

CROSSOVER
Er du klar for å kjøre
hvor som helst?
Kjempe deg gjennom humper.
Skjære deg vei gjennom åkrer.
Cruise på fantastiske løypeturer.
Bryte deg vei gjennom skogen.
Vi designer Renegade som
den eneste snøscooteren
du noensinne vil trenge for
maksimal spenning og
komfort, uansett hvor din
lidenskap for snøen fører deg.

15

CROSSOVER-TEKNOLOGI

Renegade snøscootere tilpasser
seg din stil og ditt terreng.
Du tilpasser deg til å ha det moro,
uansett forhold.
Allsidighet er innebygget i hver eneste Renegade snøscooter.
Ønsker du å sette deg bak styret og kjøre svinger? Den er klar.
Kjøre lengre enn noen gang tidligere? Den er ergonomisk.
Dyp snø? Den klarer det. Skiftende forhold? Den tilpasser seg.

rMOTION-BOGGI
Velprøvd i snocrossløyper og ekstrem cross-country racing som Iron Dog - den er selve standarden for
kontroll, kapasitet, komfort og tilpasningsdyktighet. Og den ekstra lengden er ideell for håndtering av
humper eller kjøring utenfor løypene. Når du ønsker å justere den, finnes enkle tilpasninger for støtdempere,
fjærer og koplingsblokk.
RAS 2 FRONTOPPHENG
Dens geometri og lettere komponenter øker manøvreringspresisjonen, spesielt i ekstreme humper,
og reduserer krenging i svinger. Stilig er den også.
REV-XS PLATTFORM
Industristandarden for presise løypekjøringsegenskaper, med en lett og sterk boggi. Dens fleksible REV-Xkjørestilling gjør den komfortabel for kjørere av alle størrelser og typer. De markerte linjene er intense og
sofistikerte med utmerket vindbeskyttelse. Den har også andre gode egenskaper, som hanskerom, LEDbaklys, enkel service og mer.
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LØFT DIN RENEGADE TIL NESTE NIVÅ:

ROTAX 4-TAKTERS MOTORER MED iTC
Hvis du liker 4-taktere, har vi noen utmerkede valgmuligheter, alle
med det eksklusive iTC-systemet: 1200 4-TEC, 900 ACE og 600 ACE.
Dette elektroniske systemet tilbyr ikke bare 3 kjøremoduser (Sport,
Standard, ECO), Learning Key og fingergass, med også økt respons
med 1200 4-TEC. Alle er helt på toppen i sin kategori når det gjelder
drivstoffeffektivitet, og 600 ACE er bransjeleder på opp til 8 l/100.
Learning Key

Fingergass

ROTAX E-TEC-MOTORER
E-TEC-teknologien handler ikke bare om krefter, selv om det er rikelig
av det både på 800R og 600 H.O. Du får supersmidig drift og uovertruffet kjørbarhet, utmerket forbruk av drivstoff og olje, og enkelt gassdrag.
Dessuten er forberedelsene til sommeren ingen sak med innebygget, automatisk sommerkonservering.

Justerbar styreforhøyer for
rett styre

LinQ premium tunnelveske
– kort 10 + 3 l

Ekstra høy vindskjerm (51 cm)

Tankbag – 5 l

OPPBEVARING
Innebygget oppbevaringskapasitet på 4 l i hanskerommet og
5 l i setet er standard og går lenger en bransjestandardene.
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RENEGADE X-RS

RENEGADE

Farge: Hyper Silver/Sunburst
Yellow
Plattform: REV-XS RS
Motor: 800R E-TEC ,
600 H.O. E-TEC (NY)
Belte: PowderMax† 44 mm
Fjæringssystem: RAS 2, rMotion
Støtdempere: KYB Pro 40 R
foran, KYB Pro 40 senter og bak

Nøkkelegenskaper:
• Utrolig gode KYB Pro 40
racing-støtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkninger
• Standard fremre styreposisjon
• 11 mm diameter styreskinner
• 4 bakre mellomhjul
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Elektrisk start
• Pilot DS 2-ski

RENEGADE X
Farge: White/Lava Red
Plattform: REV-XS
Motor: 1200 4-TEC
Belte: PowderMax 44 mm
Fjæringssystem: RAS 2, rMotion
Støtdempere: HPG Plus R foran,
HPG Plus senter, KYB Pro 36 bak

Litt ekstra lengde
sørger for ekstra
ytelse og komfort
i løypene.

Nøkkelegenskaper:
• Premium støtdemperpakke
med justeringer
• Premium instrumentpanel
• Racingbremseklosser
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• Gjennomsiktige vindavvisere
• Premium farger og grafikk
• Elektrisk start
• Pilot DS 2-ski
• Ekstra kraftig støtfanger

RENEGADE ADRENALINE
Farge: Black/Race Orange
Plattform: REV-XS
Motor: 900 ACE
Belte: RipSaw med 38 mm
kamhøyde
Fjæringssystem: RAS 2, rMotion
Støtdempere: HPG Plus R foran,
HPG Plus senter, KYB Pro 36 bak

Nøkkelegenskaper:
• REV-XP X-sete
• Elektrisk start
• Pilot DS 2-ski
• Ekstra kraftig støtfanger

RENEGADE SPORT
Farge: Black/Race Orange
Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Belte: Cobra med 32 mm
kamhøyde
Fjæringssystem: SC-5M
Støtdempere: HPG Plus foran,
HPG senter og bak
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Renegade X • X-Team vinterjakke og bukser + XP-R2 Carbon Light hjelm

Nøkkelegenskaper:
• Brembo brems
• Elektrisk start
• Pilot DS 2-ski
• Ekstra kraftig støtfanger

RENEGADE BACKCOUNTRY

CROSSOVER BACKCOUNTRY-TEKNOLOGI

En snøscooter som takler både
dyp snø og løyper.

RENEGADE BACKCOUNTRY X

Snakk om det beste fra to verdener. Med den avanserte teknologien fra våre
anerkjente mountain-snøscootere og presisjonen og egenskapene til våre
trail-snøscootere, tar vi den definitive crossoveren videre til neste nivå.

tMOTION-BOGGI
tMotion flekser sideveis for enklere carving, ideell for frikjøring. Dens progressive
fjæringsdynamikk sørger for smidighet og komfort når du kaster deg nedover
røffe løyper.
REV-XM-FOTBRETT
Du har solid fotfeste med de store hullene som reduserer oppsamlingen av snø,
uansett hvor dypt den går. En høy ekstrudert aluminiumskant gir grep og stivhet.
RAS 2 FRONTOPPHENG
Takket være optimalisert geometri, en høyere skispindel og lett vekt vil du oppleve
presise egenskaper som du aldri har opplevd det før.

Farge: White/Lava Red
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC
Belte: PowderMax 51 mm med
FlexEdge
Fjæringssystem: RAS 2, tMotion
Støtdempere: HPG Plus R foran,
HPG Plus senter, KYB Pro 36 bak

Nøkkelegenskaper:
• Premium aluminiumsstøtdempere med justeringer
• Premium instrumentpanel
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• Racerbremseklosser
• Gjennomsiktige vindavvisere
på styre

PILOT DS 2-SKI
Designet for kjøring i dyp snø, de er smale og tynne, men allikevel stive. Tynne
ytterkanter sørger for gode egenskaper ved kjøring i skråning, og den kortere lengden bak spindelen og den flate bakdelen bidrar til enklere kjøring i skrått terreng.
NEW

POWDERMAX BELTE MED FLEXEDGE
406 x 3705 x 51 mm PowderMax (kortere spiler). Dette nye beltet har svært
gode off-trail-egenskaper og stivere kammer for ekstra grep på hardpakket snø.
FlexEdge-teknologien fra Summit-snøscooterne minsker roll-up.
DET BESTE FRA TO VERDENER
Som forventet fra en crossover som denne får du vindbeskyttelsen og de blanke
panelene fra REV-XS sammen med framflyttet fotstilling fra REV-XM for enklere
frikjøring.

• Premium farger og grafikk
• Elektrisk start
• Ekstra kraftig støtfanger
• Pilot DS 2-ski

LØFT DIN RENEGADE TIL NESTE NIVÅ:

Heldekkende
beskyttelsesplate

Tunnelveske med LinQ
myk stropp

Følg oss på Facebook for å få siste nytt.
Gå til facebook.com/ski-doo.
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MXZ X-RS • X-Team vinterjakke og bukser + XP-3 Pro Cross hjelm

TRAIL
Er du en leder eller
en som følger?
Løyper er utfordringer. Løyper
er eventyr. Vi utstyrer MXZ- og
Grand Touring-snøscooterne med
innovasjoner i egenskaper, presisjon
og komfort slik at uansett hvordan du
kjører i løypene, så befinner du deg
20

i ledelsen.

Grand Touring Sport

YTELSESTEKNOLOGI

Vi skyver på grensene for presisjon
og egenskaper. Nå er det din tur.
2016 MXZ-snøscootere er utstyrt med bunnløs fjæring,
skarpe manøvreringsegenskaper, banebrytende
motorteknologi og justeringsmuligheter som aldri
har vært sett tidligere.
NEW

rMOTION 129
3270 mm-versjonen av rMotion som brukes på våre standard
sportssnøscootere og toppmodellene Iron Dog racingsnøscootere, øker
grepet, demper humping og bremsing uten at det går på bekostning
av svinge-egenskapene som MXZ er så kjent for. (På utvalgte MXZ-pakker)
RAS 2 FRONTOPPHENG
Vi tok de modellene som hadde de beste manøvreringsegenskapene
og gjorde dem enda bedre, spesielt i vanskelige løyper, takket være
optimalisering av geometrien og redusert vekt.

LØFT DIN MXZ TIL NESTE NIVÅ:

REV-XS-PLATTFORM
Lett. Hurtig. Reaksjonsvillig. For ikke å glemme utrolig lekker og svært
avansert. Hjørnene på sidepanelene er vinklet for at du skal kunne komme
deg langt forover med kraft nok til forsering av svinger.
ROTAX E-TEC-MOTORER
Imitert, men aldri overgått. Fantastiske ytelser i både 800R- og 600
H.O.-versjonene, og enda mer. Ledende drivstoff- og oljeøkonomi, enkelt
gasspådrag, lineær kraftoverføring og praktisk talt uten røyk eller lukt.
Enkel starting og enkle funksjoner for sommerkonservering.

MXZ X-RS
Farge: Hyper Silver/Sunburst Yellow
Plattform: REV-XS RS
Motor: 800R E-TEC , 600 H.O. E-TEC
Belte: Cobra 41 mm
Fjæringssystem: RAS 2, rMotion 129
Støtdempere: KYB Pro 40 R foran,
KYB Pro 40 senter og bak

Signatur LED-lys for
vindavvisere på styret

LinQ premium tunnelveske
– middels 19 + 3 l

Nøkkelegenskaper:
• Utrolig gode KYB Pro 40 racing-støtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• 4 bakre mellomhjul
• Standard fremre styreposisjon
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Pilot DS 2-ski
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TOURINGTEKNOLOGI

GRAND TOURING

Snakk om luksus – det eneste som
mangler er butleren.

Det er kaldt. Det snør.
Allikevel befinner du og din
passasjer dere i en verden
av luksus.
Vi pakker vår Grand Touring snøscooter med avansert teknologi
for utsøkt komfort, ytelse og fleksibilitet. Så bygger vi den slik at den
er flott å se på, enkel å like og en fornøyelse å eie.
REV-XS-PLATTFORM
Når stil og kvalitet er like viktig som komfort og enkel manøvrering, finnes det ikke noe som
overgår REV-XS. Kjørestillingen gjør at kjørere av alle størrelser kan strekke seg ut i denne stilige
og enestående kjøremaskinen. Utmerket beskyttelse mot vind.
ROTAX 4-TAKTERS MOTOR MED iTC
Støysvak, smidighet, effektivitet og holdbarhet er kjennemerkene til 600 ACE-motoren. I tillegg
har den de avanserte egenskapene fra iTC-systemet: umiddelbar gassrespons, 3 kjøremoduser,
Learning Key og fingergass.
LØFT DIN GRAND TOURING TIL NESTE NIVÅ:
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LinQ 1 + 1 seteryggveske

Hanskeromsutvidelse / Montana
GPS og supportsett

GRAND TOURING SPORT
Farge: White
Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Belte: RipSaw med 32 mm kamhøyde
Boggie: SC-5M
Fjæringssystem: Justerbar i front og senter,
HPG bak

Nøkkelegenskaper:
• Pilot DS 2-ski
• Speil
• Lasteramme
• Strømuttak for visir (fører)
• Oppvarmede håndtak for passasjer
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Tilhengerfeste
• Ekstra kraftig støtfanger

Expedition Xtreme • Expedition jakke og bukser + XC-4 Cross Drift hjelm

ARBEID-NYTTE
Kjører du bare de snøscooterne
som er designet for nyttebruk?
Når mennesker er avhengig av produkter
som de trenger i sin virksomhet, samt
tilgang til fjerntliggende områder, designer,
bygger og utstyrer vi dem for akkurat disse
oppgavene. Dette kan vi – vi har gjort det
i nesten 60 år.

ARBEID-NYTTE-TEKNOLOGI

REV-XU-PLATTFORM
Vi begynner med en solid base når vi utvikler våre snøscootere for nyttebruk. REV-XUchassiset er sterkt og førerplassen er komfortabel når du kjører i løyper eller tar
turen ut i terrenget. Det finnes tre modellvarianter – Expedition, Skandic og
Tundra – og alle egner seg like godt til å gjøre inntrykk eller tjene noen kroner.
SC-5U-BOGGIE
Smidig kjøring både i løype og i løssnø. Den bevegelige bakre delen av boggien kan
justeres for å endre skitrykket på hard snø, for enklere svingkjøring og bedre ryggeegenskaper i dyp snø. Den kan også låses fast for å oppnå bedre grep ved sleping
av tilhenger.
BREDE BELTER
Hvis du skal flyte oppå eller trekke, vil du ha så mye belte som mulig. Våre snøscootere
for arbeid og nytte har belter helt opp til 508 mm x 3 923 mm.
LTS-FRONTOPPHENG
Vårt eksklusive teleskopdesign er enestående for kjøring utenfor løype i lav hastighet.
Den har plass til en flat bukplate som fungerer som en ski, og som uanstrengt beveger
seg i dyp snø og over hindringer.

LØFT SNØSCOOTEREN
DIN TIL NESTE NIVÅ:

NEW

EXPEDITION XTREME
Den mest effektive og raske snøscooteren for fritid
og arbeid noensinne.

SYNCHRO-GIRBOKS
Takket være to forovergir kan man kjøre smidig i gang med tung last. Inkluderer også
revers.

VIKTIGE EGENSKAPER INKLUDERER:

ROTAX 4-TAKTERS MOTORER MED iTC
Lang holdbarhet, lite vedlikehold og lavt drivstofforbruk er avgjørende for
arbeidskjøretøy. Bra at våre 900 ACE- og 600 ACE-motorer er ledende på disse
områdene. I tillegg er det ingen andre som tilbyr 3 kjøremoduser og Learning Key *funksjonen som er ideell for arbeidssnøscootere og er standard på vårt iTC-system.

PREMIUM STØTDEMPERPAKKE
HPG Plus R frontdempere, HPG Plus senterdemper, KYB Pro 36 bakre demper.
Alle fire dempere er av aluminium og kan bygges om.
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* Expedition LE og Skandic WT utstyrt med D.E.S.S. kontaktnøkkel.

Ekstra stor XU-bag

ROTAX 800R E-TEC MOTOR
Utrolig gassrespons.

44 MM KAMHØYDE
Bedre grep for kjøring utenfor løype.

Komfortabelt 1+1 sete

EXPEDITION
NEW

EXPEDITION XTREME
Farge: Svart
Plattform: REV-XU
Motor: 800R E-TEC
Belte:
508 x 3923 x 44 mm
Boggie: SC-5U, RAS 2
Fjæringssystem: HPG Plus R
foran, HPG Plus senter, KYB Pro
36 bak

Fleksibilitet, komfort, kapasitet
og stil er standardegenskaper.

Nøkkelegenskaper:
• Premium støtdempere
• 44 mm beltekamprofil
• REV-XM mountain
gripehåndtak
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Slepekrok

EXPEDITION LE
Farge: Svart
Plattform: REV-XU
Motor: 900 ACE
Belte:
508 x 3923 x 38 mm
Boggie: SC-5U, RAS 2
Fjæringssystem: HPG foran,
senter og bak

Nøkkelegenskaper:
• Synchro-girboks
• Premium instrumentpanel
• 12 V strømuttak
• Passengerbekvemmeligheter
(visir, justerbare
og oppvarmede
passasjerhåndtak med
vindavvisere, fothviler)
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Slepekrok

EXPEDITION SPORT
Farge: White
Plattform: REV-XS
Motor: 900 ACE
Belte:
406 x 3923 x 38 mm Charger™
Boggi: SC-5U
Fjæringssystem: Justerbar
i front og senter, HPG bak

Nøkkelegenskaper:
• Pilot DS 2-ski
• Elektrisk start
• Passasjerhåndtak
• Lastestativ, tilhengerfeste
• Radiator med elektrisk vifte

Få tips fra våre eksperter ved å like vår facebook-side.
Gå til facebook.com/ski-doo.

Expedi
Exp
Expedition
editio
edi
tionn Spor
tio
SSport
portt
por
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Skandic WT • Holeshot jakke + Trail høy bukse + Modular 3 hjelm

SKANDIC

Bygget fra bunnen
av for hardt arbeid
og morsom lek.

SKANDIC WT
Farge: Tactical Grey/Black
Plattform: REV-XU
Motor: 550 vifte, 900 ACE
Belte: 508 x 3923 x 38 mm belte
Fjæring foran: LTS
Boggi: SC-5U
Nøkkelegenskaper:
• Synchro-gir 2-1-N-R
• Pilot DS 2-ski
• Radiator med elektrisk vifte*
• Lastestativ, tilhengerfeste
• Oppbevaring under setet
• Elektrisk start
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* kun 900 ACE-motor

KJØREUTSTYR OG TILBEHØR

MOUNTAIN KJØREUTSTYR

TRAIL PERFORMANCE KJØREUTSTYR

HELIUM 30 SERIEN

X-TEAM-SERIEN

De mest innovative materialene.
Lett vekt. Enkel bevegelse.

Aggressiv stil, passe varm.

Bevegelige skuldre

Rygg- og underarmlufting

Justerbar
krage, kant og
håndledd

Alle sømmer er tette
Alle sømmer og
logoer er tette

Vindtett, vanntett og med
membran som puster
Fasongsydde
ermer

Forsterket stoff i setet
og på knærne
Avtakbare kneog leggbeskyttere

Bevegelige,
polstrede og
formede knær
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Snøscooteren er bare begynnelsen
De rette klærne er en integrert del av snøscooteropplevelsen – du kan
ikke nyte kjøringen hvis du er kald, våt eller ukomfortabel. Fra støvlene
til hjelmen, fra skjorten til hanskene, skaper vi spesielt kjøreutstyr til
snøscooterne med innovative teknologier, smart design og den nyeste
stilen slik at du kan nyte hvert minutt ute i snøen.

Helium Enduro jakke
Jakke med gode egenskaper og
ekstra isolering som holder deg varm
og tørr, enten du kjører i løypene
eller utforsker terrenget.

XC-4 Cross Drift hjelm
Nytt utseende og ny stil med
egenskaper som du normalt finner
i mer kostbare hjelmer.

Tech + Støvler
Designet for aktive kjørere som krever ytelse og komfort.

Ski-Doo Elevation
ryggsekk
Lett og smart
ryggsekk spesielt
designet for aktiv
kjøring.
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Highmark hansker
Vi bygger avansert teknologi inn i disse
hanskene som er spesialutrustet for
mountain-kjøring. OutDry vanntett
membran gir en følelse du aldri har
opplevd tidligere.

Sammenleggbar dunjakke
Ideelt for aktive kjørere. Dunfyllet
klemmes sammen og tar
svært liten plass i vesken eller
oppbevaringsrommet.

Gjør en snøscooter til din
snøscooter
BRP-tilbehør gjør at du kan skreddersy din Ski-Doo snøscooter slik
at den passer dine behov, hvor du kjører og din stil. Tilbehøret er
designet av våre ingeniører med de samme kvalitetsstandardene
som din snøscooter, og du kan føle deg trygg på at de passer
perfekt, ser bra ut og vil vare lenge.
LinQ 1 + 1 Komplett setesystem
Det aller beste modulbaserte setet.
Rask bytte mellom 1-seters og
2-seters kjøring.

Ekstra LED-lys
For første gang i bransjen: ekstralys. Design som matcher snøscooterens stil, pluss
enkel plug-and-play-oppkopling.

Bevegelig fjæring bak – 174"
Forbedrer rygge-egenskapene i dyp
snø. To moduser: Bevegelig, låst.

XC støtfanger
Den ultimate frontbeskyttelsen for
din snøscooter, gir ekstra beskyttelse
foran og sideveis.

LinQ lasteboks – 40 l
Stiv, støpt plastkonstruksjon med
integrert design. Sørger for tørr og
sikker oppbevaring.

Ventilasjonssett for
sidepaneler
Rask lufting med støpte
forfilterdyser.

Styreforhøyerveske
Innovativ 2-lommers oppbevaring
for sikker oppbevaring rundt
styreløfteblokken.

SPESIFIKASJONER
MOUNTAIN
MODELLL

PAKKEE

SUMMIT

X MED T3-PAKKE

Matte Black / Sunburst Yellow

FARGE Black (Spring only)
FUNKSJONER

Plattform REV-XM
Ski Pilot DS 3
REV-XM lettvekt med
Sete
oppbevarings boks
Aluminium, tapered med J-hooks /
Styre
Grab handle
Elektrisk start Tilbehør
Revers
Håndtaksvarmer
Speil
Vindskjerm
Slepekrok

RER
Standard
Tilbehør
285 mm
Tilbehør

INSTRUMENTER Multifunksjon
Speedometer
Turteller
Bensin måler
Temperatur måler

CROSSOVER
RENEGADE

FREERIDE
FREERID
REERID
DE

BURTON
BU
URTON

S
SP

14
146/154
46/154

13
137
37

X-RS

X

A
ADRENALINE

White / Black (Spring only)

Lava Red / Black

Lava Red / Manta Green

Lava Red / Manta Green

Hyper Silver / Sunburst Yellow
Black (Spring only)

White / Lava Red

Black / Race Orange

REV-XM
Pilot DS 2

REV-XM RS
Pilot DS 2
REV-XM lettvekt med
oppbevarings boks
Aluminium, tapered med J-hooks /
Grab handle

REV-XM RS
Pilot DS 2
REV-XM lettvekt med
oppbevarings boks
Aluminium, tapered med J-hooks /
Grab handle

REV-XS RS
Pilot DS 2
REV-XP X smalt med
oppbevarings boks

REV-XS
Pilot DS 2

REV-XS
Pilot DS 2

REV-XP X med oppbevarings boks

REV-XP X med oppbevarings boks

Aluminium med J-hooks

Aluminium med J-hooks

Aluminium med J-hooks

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

RER
Standard
Tilbehør
285 mm
Tilbehør

REV-XM
Pilot DS 2
REV-XM lettvekt med
oppbevarings boks
Aluminium med J-hooks /
Grab handle
Tilbehør [800R],
Standard [600 H.O.]
RER
Standard
Tilbehør
285 mm
Tilbehør

RER
Standard
Tilbehør
152 mm
Tilbehør

RER
Standard
Tilbehør
152 mm
Tilbehør

RER
Standard
Tilbehør
152 mm
Tilbehør

Mekanisk
Standard
Tilbehør
285 mm
Tilbehør

Mekanisk
Standard
Tilbehør
375 mm
Tilbehør

REV-XM dobbeltsete
Aluminium med J-hooks /
Grab handle
Standard

Multifunksjon

Multifunksjon

Multifunksjon

Multifunksjon

Multifunksjon

Multifunksjon

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
Standard

Standard
Standard
Standard
Tilbehør

RAS 2
HPG Plus
tMotion
HPG Plus
HPG Plus

RAS 2
HPG
tMotion
HPG
HPG

RAS 2
HPG
tMotion
HPG
HPG
600 H.O. E-TEC
800R E-TEC
40
3,7

RAS 2
KYB Pro 40 R Easy-Adjust
tMotion
KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust

RAS 2
KYB Pro 40 R Easy-Adjust
rMotion
KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust

RAS 2
HPG Plus R
rMotion
HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

RAS 2
HPG Plus R
rMotion
HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

800R E-TEC

800R E-TEC

1200 4-TEC

900 ACE

40
3,7

40
3,7

RAS 2
KYB Pro 40 R Easy-Adjust
rMotion
KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust
600 H.O. E-TEC
800R E-TEC
40
3,7

40
3,5

40
3,3

907 mm eller 950 mm
406 mm
3705 mm
3923 mm
4141 mm (800R)
63,5 mm PowderMax FlexEdge

975 mm eller 1019 mm
406 mm

975 mm eller 1019 mm
406 mm

1077 mm
406 mm

1077 mm
406 mm

1077 mm
381 mm

3705 mm
3923 mm

3487 mm

3487 mm

3487 mm

3487 mm

63,5 mm PowderMax FlexEdge

57,2 mm PowderMax FlexEdge

44,5 mm PowderMax

44,5 mm PowderMax

38,1 mm RipSaw

3226 mm (146”)
3335 mm (154”)

3110 mm

3110 mm

3110 mm

3110 mm

1140 til 1184 mm
1300 mm

1140 til 1184 mm
1300 mm

1217 mm
1200 mm

1217 mm
1210 mm

1217 mm
1210 mm

227 kg (146”)
229 kg (154”)

230 kg

214 kg [600 H.O.]
218 kg [800R]

235 kg

228 kg

FJÆRINGS SYSTEM
Front dempere
Senter demper
Boggi system
Senter demper
Bak demper

ROTAX MOTOR 800R E-TEC
Bensin tank (L) 40
Olje tank (L) 3,7

800R E-TEC
40
3,7

BELTE
Ski bredde 907 mm eller 950 mm
Belte bredde 406 mm
3923 mm
Belte lengde 4141 mm
4420 mm
Kamhøyde 76,2 mm PowderMax FlexEdge

907 mm eller 950 mm
406 mm
3923 mm
63,5 mm PowderMax FlexEdge

DIMENSJONER
3335 mm (154”)
Lengde 3445 mm (163”)
3579 mm (174”)
Bredde 1081 til 1126 mm
Høyde 1346 mm

3335 mm
1081 til 1126 mm
1346 mm

207 kg (154”)

TØRRVEKT 209 kg (163”)
212 kg (174”)

223 kg

3226 mm (146”)
3335 mm (154”)
3445 mm (163”) [800R]
1081 til 1126 mm
1346 mm
214 kg (146”) [600 H.O.]
215 kg (154”) [600 H.O.]
208 kg (163”) [800R]
210 kg (146”) [800R]
213 kg (154”) [800R]

30 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.

TRAIL
MXZ

UTILITY
GRAND TOURING

EXPEDITION

SKANDIC

SPORT

BACKCOUNTRY X

X-RS

SPORT

XTREME

LE

SPORT

WT

Black / Race Orange

White / Lava Red

Hyper Silver / Sunburst Yellow

White / White

Black

Black

White / White

Tactical Grey / Black

REV-XS
Pilot DS 2

REV-XM
Pilot DS 2

REV-XS RS
Pilot DS 2
REV-XP X smalt med
oppbevarings boks

REV-XS
Pilot DS 2

REV-XU
Pilot DS 2

REV-XU
Pilot DS 2
Dobbeltsete modular med oppbevaring
under setet
Lakkert stål med J-hooks /
Grab handle

REV-XS
Pilot DS 2

REV-XU
Pilot DS 2
Dobbeltsete modular med oppbevaring
under setet
Lakkert stål med J-hooks /
Grab handle

REV-XP med oppbevarings boks

REV-XP X med oppbevarings boks

Aluminium med J-hooks

Aluminium med J-hooks /
Grab handle

Aluminium med J-hooks

Standard

Tilbehør

Tilbehør

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Mekanisk
Standard
Tilbehør
375 mm
Tilbehør

RER
Standard
Tilbehør
285 mm
Tilbehør

RER
Standard
Tilbehør
152 mm
Tilbehør

Mekanisk
Standard
Standard
450 mm
EU-type

Mekanisk
Standard
Standard
580 mm
J-hook type

Mekanisk
Standard
Standard
580 mm
J-hook type

Mekanisk
Standard
Tilbehør
460 mm
EU-type

Mekanisk
Standard
Standard
580 mm
J-hook type

Analog med display

Multifunksjon

Multifunksjon

Analog med display

Multifunksjon

Multifunksjon

Analog med display

Analog med display

Standard
Standard
Standard
Tilbehør

Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Tilbehør

Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Tilbehør

Standard
Standard
Standard
Ikke tilgjengelig

Doble A-armer
HPG Plus
SC-5M
HPG
HPG

RAS 2
HPG Plus R
tMotion
HPG Plus
KYB Pro 36 Easy-Adjust

Doble A-armer
Motion Control
SC-5M
Motion Control
HPG

RAS 2
HPG Plus R
SC-5U
HPG Plus
KYB Pro 36 EA

RAS 2
HPG
SC-5U
HPG
HPG

Doble A-armer
HPG
SC-5U
HPG
HPG

600 ACE

800R E-TEC

900 ACE

900 ACE

40
2,1

45
3,7

45
3,3

40
2,1

LTS
Motion Control
SC-5U
Motion Control
HPG
550F
900 ACE
45
3,3 (900 ACE)

Dobbeltsete

Enseter modular

Aluminium med J-hooks

Aluminium, tapered med J-hooks /
Grab handle

Dobbeltsete
Aluminium med J-hooks

600 ACE

800R E-TEC

40
2,1

40
3,7

RAS 2
KYB Pro 40 R Easy-Adjust
rMotion
KYB Pro 40 Easy-Adjust
KYB Pro 40 Easy-Adjust
600 H.O. E-TEC
800R E-TEC
40
3,7

1077 mm
381 mm

975 mm eller 1019 mm
406 mm

1077 mm
381 mm

1077 mm
381 mm

975 mm eller 1018 mm
508 mm

975 mm eller 1018 mm
508 mm

975 mm eller 1018 mm
406 mm

900 mm
508 mm

3487 mm

3705 mm

3269 mm

3487 mm

3923 mm

3923 mm

3923 mm

3923 mm

31,8 mm Cobra

50,8 mm PowderMax FlexEdge

41 mm Cobra

31,8 mm RipSaw

44,4 mm

38,1 mm

38,1 mm Charger

38,1 mm

3110 mm

3226 mm

3010 mm

3110 mm

3230 mm

3230 mm

3329 mm

3240 mm

1217 mm
1210 mm

1159 til 1204 mm
1245 mm

1217 mm
1200 mm

1217 mm
1275 mm

1150 eller 1192 mm
1330 mm

1150 mm eller 1192 mm
1330 mm

1159 mm eller 1204 mm
1275 mm

1076 mm
1330 mm

215 kg

209 kg

209 kg (600 H.O.)
213 kg (800R)

231 kg

281 kg

290 kg

253 kg

270 kg
298 kg
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THE WORLD IS OUR PLAYGROUND
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
responsibility, placing
personal safety above
all else. So that each
outing can be the most
enjoyable, memorable and
thrilling experience possible.
Because your free time should
always be your best time.

www.brp.com

SKI-DOO

®

LYNX

®

SEA-DOO

®

EVINRUDE

®

ROTAX

®
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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.
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®

