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DET SOM ER VIKTIG, ER DET SOM KOMMER
Vi snøscooterkjørere drives og begeistres av det som ligger foran oss. Det neste strekket av umulig svingete løyper. Det neste
området hvor vi aldri har vært tidligere. Den neste utsikten som tar pusten fra oss. Den neste fantastiske kjøreturen med vennene
våre som vi snakker om hele året. Kanskje det er fordi vi gleder oss i lang tid til snøen kommer. Uansett - snøscooterkjørere lar seg
aldri stanse.
Hos BRP ser vi også hele tiden fremover og pusher oss selv for å ta dine snøscooteropplevelser til nye nivåer. Raskere rett fremover.
Enklere i skråningene. Mer komfortable turer. Vår lidenskap for å skape det som ligger foran oss, har forandret bransjen med REVplattformen, E-TEC®-motorene, ACE™-motorene med iTC,™ rMotion™ og tMotion™ boggi, LinQ™ lastesystem og mye annet.
For 2017 pusher vi bransjen stadig fremover med de neste generasjonene av REV-plattformen og E-TEC-teknologien. Nok en gang
har vi designet snøscooteren rundt føreren slik at du har bedre kontroll og mer moro. Slik at du kan fortsette å komme deg videre.
NEVER STOP PUSHING
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DEN HELT NYE

850 E-TEC
ROTAX MOTOR
VÅR NESTE REVOLUSJONERENDE MOTOR.
VÅRT NESTE ADRENALINRUSH.
Den nye 850 er alt du forventer av E-TEC, og mer. Den er utformet
sammen med den nye 4generasjonen REV-plattform og nye pDrive™
primærvariator som skaper utrolig reaksjonsvillige og hurtige
snøscootere. Det er det du ender opp med når du skaper fremtiden.
KRAFTIGERE OG MER REAKSJONSVILLIG
Her finnes 165 hk, og takket være friere pusting og et forbedret E-TEC
innsprøytingssystem – inkludert nye booster-injektorer ved inntaket – har den
30 % raskere respons.1 Kreftene kommer umiddelbart og kraftfullt, men er enkle
å modulere... du løfter eller planter skiene slik du ønsker.
MER EFFEKTIV
Effektivitet har alltid stått sentralt i E-TEC-løsningen, og vi løftet det til et høyere
nivå med 850 E-TEC: oljeforbruket er redusert og selv med forbedringene i krefter,
dreiemoment og respons, forblir drivstoffeffektiviteten imponerende.
DESIGNET FOR PÅLITELIGHET
850 E-TEC-motoren er fullpakket med anerkjente teknologier fra velkjente bilog dieselmotorer, slik som veivaksel i 2 deler, plasma coating og direktesmurte
veivaksellagere.
pDRIVE PRIMÆRVARIATOR
Dette 100 % nye designet benytter raske og friksjonsfrie doble ruller til overføring
av dreiemomentet i stedenfor tradisjonelle glideknapper. I kombinasjon med en
rekke viktige designinnovasjoner og 1,3 kg lavere vekt, får man ultra-reaksjonsvillige
girskifter, imponerende kontinuerlig turtall og utmerket pålitelighet.
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Basert på interne ingeniørtester vs 800R E-TEC

NY 850 E-TEC

ROTAX MOTORER

800R E-TEC

1200 4-TEC

2-TAKTER

4-TAKTER

ROTAX E-TEC-MOTORER
E-TEC motorteknologi med direkteinnsprøyting leverer de
mest ettertraktede egenskapene i snøscooterbransjen adrenalinskapende krefter, lett vekt og anerkjent pålitelighet.
Du får også den aller beste eierskapsopplevelsen med:
• Bransjeledende drivstofføkonomi
• Lavt forbruk av olje
• Så og si ingen røyk eller lukt
• Lett lineært gassdrag
• Enkel snorstart
• Ultrajevn tomgang
• Automatisk sommerkonservering

1200 4-TEC MEDiTC
Vår ytelsessterke 4-takter er vel ansett og morsom å kjøre.
Denne rekke-treeren med 130 hk og iTC throttle-by-wiresystem gjør det usedvanlig morsomt å kjøre. Dessuten får du
svært god drivstofføkonomi.

850 E-TEC
• 165 hk1
800R E-TEC
• 155 hk1
• Den mest solgte 800ccm-motoren i snøscooterbransjen2
600 H.O. E-TEC
• 120 hk
• Den mest solgte 600ccm-motoren i snøscooterbransjen2

900 ACE

INTELLIGENT THROTTLE CONTROL
Standard på både 1200 4-TEC og ACE-motorer; iTCSYSTEMET gir en helt ny snøscooteropplevelse.
• Kjøremoduser: Du velger en av de tre kjøremodusene
med en bryter på konsollen. Standardmodus sikrer
en jevn start og lineær akselerasjon; Sport gir full
ytelse og raskere akselerasjon; ECO™ begrenser
topphastigheten og akselerasjonen for en roligere,
mer drivstoffbesparende kjøring.

ROTAX ACE MOTORER
Med ACE-motorfamilien (Advanced Combustion Efficiency),
har BRP-ingeniørene optimert forbrenningsanlegget, redusert
mekanisk friksjon og skapt en friere inntaks- og eksosstrøm.
Resultatet er de mest effektive motorene som finnes i
snøscooterbransjen. Ikke bare er de effektive, men også en
glede å betjene og eie. Det er behov for svært lite vedlikehold,
og de er usedvanlig stillegående.

• Learning Key: Learning Key™-versjonen av RF D.E.S.S.™
begrenser hastigheten på kjøretøyet - ideelt når en
ny snøscooterfører skal få hjelp med å få erfaring på
en trygg måte.³

900 ACE MED iTC
• 3 sylindere
• 90 hk

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

600 ACE MED iTC
• 2 sylindere
• 60 hk

1

Observert metrisk hk målt ved intern Dyno-test under optimale forhold
grunnlag av salgsresultater hos detaljist per 31.12.15.
WT utstyrt med D.E.S.S. kontaktnøkkel.

2 På

3 Skandic

DEMAND

FOR YOUR BRP
ROTAX ENGINE

For optimale ytelser og levetid, bruk XPS oljer. Det er de eneste oljene som er
utviklet og testet av BRP motoringeniører og passer perfekt til våre Rotax-motorer.

®

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

INNOVATIV FJÆRING TIL
DIN NESTE UTFORDRING
RAS 2 OG RAS 3 FRONTFJÆRING
På scøscootere med RAS 2 frontfjæring får du imponerende prestasjon og kontroll.
I tillegg til å redusere camber, 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 respons.
NY

Snøscootere bygget på den nye REV-plattformen har et ytterligere optimalisert RAS 3 design med 25 mm
ekstra fjæringsvei og 3,2 kg redusert vekt.

rMOTION BOGGI
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. 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.

Luftfjæring er ikke tilgjengelig på europeiske modeller.

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 fjæring og den tilhørende FlexEdgebelteteknologien. 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 TEKNOLOGI
Kortere glassﬁberforsterkninger inne i beltet gjør at beltekantene bøyer seg, forenkler skråkjøring og gjør
at du og snøscooteren din arbeider som en enhet.
Hvis du vil ﬁnne ut enda mer om våre
fjæringssystem, gå til ski-doo.com.
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SUMMIT X® 850 E-TEC
Den hurtigste, kraftigste og mest uanstrengte
fjell-snøscooteren vi noensinne har laget, takket
være den nye REV-850 E-TEC-kombinasjonen.
NY

GÅ IKKE
GLIPP AV
WHAT’S

NEXT

Bestill din nye Ski-Doo på våren og
du er sikret drømmesnøscooteren
til neste vinter!

Plattform: REV (G4)
Motor: 850 E-TEC
Belte: 154, 165" PowderMax† Light med
FlexEdge og 76 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 3, tMotion

Standardutstyr:
• Lette og ombyggbare HPG Plus dempere
• Proﬁl stigbrett
• Svart farge

SUMMIT X 850 E-TEC

SUMMIT BURTON
Gondoler og skitrekk bringer deg ikke til de storslåtte
kjørestedene. Derfor har teamet vårt samarbeidet
med Burton† Snowboards for å designe den ultimate
terrengsnøscooteren for snøbrettkjørere og skiløpere.
Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC
Belte: 154" PowderMax med FlexEdge
og 63 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, tMotion

SUMMIT BURTON (Selges ikke i Norge)

Standardutstyr:
• LinQ snowboard-feste
• REV-XM dobbelt-sete
• Burton-designet graﬁkk

Snøbrett ikke inkludert.

RENEGADE X-RS®
Racing-testet chassis og komponenter som KYB† PRO 40 dempere - nøytraliserer
utfordrende løyper med den ekstra lengden
som demper humper og kjøring utenfor løypa.
Plattform: REV-XS RS
Motor: 600 H.O. E-TEC, 800R E-TEC
Belte: 137" PowderMax med
44 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion

RENEGADE X-RS

Standardutstyr:
• Utrolig gode KYB PRO 40
racing-støtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• Standard fremre styreposisjon
• 11 mm diameter styreskinner
• 4 bakre mellomhjul
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Pilot DS 2 ski

Besøk ski-doo.com for alle detaljer om disse modellene og tilbudene som ﬁnnes i ditt område.
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VÅR NESTE SUMMIT. DIN NESTE I FJELLET.

MOUNTAIN
Vi har ett mål når vi skaper din neste Summit og Freeride: å sette deg i nærmere kontakt med snøen enn noen
gang tidligere. Det er derfor våre design og innovasjoner reduserer kreftene det tar å carve, kjøre skråninger,
flyte. De gir deg full kontroll, slik at du kan utforske og komme deg videre.

8

Helium 30 jakke og høy kjørebukse • Ski-Doo TEC+ støvler
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DEN NESTE SUMMIT

HURTIG. KRAFTIG. UANSTRENGT.
Neste Summit er så hurtig, og det er så mye plass til å bevege seg rundt når du carver i utfordrende terreng,
at du føler deg i ett med snøscooteren som aldri før. For å skape en ny standard for uanstrengt kjøring i fjellet,
designet vi den nye REV-plattformen og Rotax 850 E-TEC-motoren, med deg - føreren - i sentrum for alt.

NY
850 E-TEC MOTOR
Neste generasjon E-TEC motorer pumper ut 10 flere
hestekrefter (165 hk) enn forgjengeren,1 men dens
reaksjonsvillige egenskaper er det som virkelig imponerer.
Med den nye pDrive primærclutchen, har den 30 % raskere
respons2 enn 800R E-TEC, noe som gir deg den kontrollen
du krever i utfordrende forhold. Kraftpakken er mer
effektiv på alle måter, og pDrive inkluderer klikkere for
enkel innstilling av topp RPM.

REV PLATTFORM
Nøkkelen til Summits hurtighet er den ekstreme
massesentraliseringen på den nye REV-plattformen.
850 E-TEC motor er kompakt og midtplassert
mellom skiene, noe som gjør snøscooteren enkel
å håndtere. Den varemerkede pyramiderammen,
ny frontfjæringsmodul av støpt aluminium og ny
varmeveksler sørger for at den er sterkt, men lett –
faktisk er den 11,3 kg lettere enn REV-XM-plattformen3.

ERGONOMI FOR FJELLET
Vi designet den nye Summit slik at du kan gjøre mer med mindre anstrengelse. Det smale
chassiset, den skrå tunnelen, tanken og setet er svært kompakte og smale for å skape mer rom
til bevegelse. Og bena dine vil sette pris på den flatere fotstillingen.
DESIGN FOR FJELLET
Vi forbedret designet på fjellsnøscooteren for å oppnå enklere og mer forutsigbare egenskaper
under alle forhold. De smale karosseripanelene, bunnpannen, tunellen og fotbrettene er
konstruert for optimal samhandling og manøvrering på snøen i fjellet. En åpen tunell ende
eliminerer luftmotstanden. Og Summit X inkluderer kraftige profil-fotbrett for å ytterligere
kontroll.
tMOTION OG FLEXEDGE
For enkel gli gjennom løssnø, flekser tMotion-fjæringen i tunellen og beltekantene flekser.
REV tMotion er 1,2 kg lettere, med plattform-spesifikk geometri.
NY POWDERMAX LETT BELTE

Ny 90 mm pitch reduserer vekten og øker ytelsene. Eksklusiv 410 mm bred design og økt
avstand mellom kammene gir bedre flyt og grep. Ny kamdesign er sterkere og lettere.

1
2
3
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Observert metrisk hk målt ved intern Dyno-test under optimale forhold.
Basert på interne ingeniørtester vs 800R E-TEC.
På en Summit X 154 x 2,5" modell.

SUMMIT

SUMMIT X 850 E
E-TEC
TEC
Plattform: REV (G4)
Motor: 850 E-TEC
Belte: 154, 165" PowderMax Light med FlexEdge
og 76 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 3, tMotion

Standardutstyr:
• Lette og ombyggbare HPG Plus dempere
• Proﬁl stigbrett

SUMMIT SP
Pl
ttf
REV
XM
Plattform:
REV-XM
Motor: 600 H.O. E-TEC
Belte: 146, 154" PowderMax med FlexEdge og 63 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, tMotion

St
Standardutstyr:
d d tt
• RAS 2 frontfjæring
• HPG dempere foran og i senter
• Elektrisk start
• Ekstra kraftig støtfanger
• Lavt gir
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MOUNTAINTEKNOLOGI

For 2017 tilbyr vi den mest omfattende serien
av Summit og Freeride mountain-snøscootere
noensinne, slik at du kan få den pålitelige SkiDoo mountain-snøscooteren som passer din
kjørestil, terreng, snøtype og budsjett.

tMOTION BOGGI + FLEXEDGE TEKNOLOGI
Den dreibare tMotion boggien og FlexEdge belteteknologi er
nøkkelen til Summit og Freeride snøscooternes øyeblikkelige
respons og uanstrengte manøvreringsegenskaper. tMotions
progressive fjæringsforhold gir en fantastisk komfort ved
alle forhold, enten du kjører etter løypa eller i dyp snø.

REV-XM MOUNTAIN DESIGN
Sidepanelene skjærer enkelt gjennom løssnøen. Massive,
strategisk formede åpninger holder brettene fri for snø.
En smal 895 mm skibredde på Summit-modeller er den
ideelle løsningen for perfekt manøvrerbarhet og stabilitet
gjennom løssnø. Freeride-snøscootere har en skibredde
på 975 mm for økt stabilitet. Begge kan enkelt justeres til
å bli 44 mm bredere.
REV-XM MOUNTAIN ERGONOMI
En framflyttet fotstilling plasserer deg i rett linje med styringen, noe som gir deg balansert
og uanstrengt kjøring. Instrumentpanelet, styrehåndtaket, setet og panelene er alle
konstruert og posisjonert for aktiv kjøring. Selv RER-bryteren er spesiell på mountainsnøscootere - redusert for ikke å være i veien.
PILOT DS SKI
Pilot ski for dyp snø gir god flyt og utmerkede egenskaper ved kjøring i skråninger takket
være de tynne ytterkantene. Pilot DS 3 er tilpasset dypere snø med en 12 mm dypere
ski. Den inkluderer en avtagbar skitupp: kjør med den i dyp snø for god flyt, kjør uten
når forholdene er skarpere.

Summit SP 850 E-TEC
Helium 30 jakke og høy kjørebukse + Ski-Doo XP-3 Pro Cross hjelm
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FREERIDE

LØFT SNØSCOOTEREN DIN
TIL NESTE NIVÅ MED FREERIDE

Når du presser sporten - og kjøringen din - til nye nivåer, er det viktig
med en snøscooter som har hurtigheten og evnen til å bringe deg videre.

FREERIDE 137
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC
Belte: 137" PowderMax med FlexEdge
og 44 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion

Standardutstyr:
• rMotion 137 boggi
• KYB Pro 40 R dempere foran, KYB Pro 40
senter og bak
• Forsterket chassis
• Framﬂyttet styreposisjon
• Pilot DS 2 ski
• Bredere skibredde vs. Summit-snøscootere
• Stabilisatorstag med hurtigkobling
• Elektrisk start

FREERIDE 146-154
Plattform: REV-XM RS
Motor: 800R E-TEC
Belte: 146, 154" PowderMax med FlexEdge og 63
mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, tMotion

Standardutstyr:
• tMotion boggi
• KYB Pro 40 R dempere foran,
KYB Pro 40 senter og bak
• Forsterket chassis
• Framﬂyttet styreposisjon
• Pilot DS 2 ski
• Bredere skibredde vs. Summit-snøscootere
• Stabilisatorstag med hurtigkobling
• Elektrisk start

Se Summit- og Freeride-snøscootere i aksjon på vår nye nettside ski-doo.com.
Helium 30 jakke og høye kjørebukser • Ski-Doo XP-3 Pro Cross Scarp hjelm • Grip hansker
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VÅR NESTE RENEGADE. DITT NESTE EVENTYR.

CROSSOVER
Crossover-kjørere ønsker at snøscooteren skal gjøre mer. Ikke bare kjøre i løyper, men skjære seg gjennom
terrenget også. Ikke bare kutte svinger, men glatte ut humpene. Ikke bare kjøre mil etter mil, men utforske
nytt terreng. Med tre typer 2017 Renegade-snøscootere vil du finne en allsidig snøscooter som yter, uansett
hvordan eller hvor du kjører.

14

Renegade Backcountry X
Helium 30 jakke og høye kjørebukser
+ Ski-Doo XP-3 Pro Cross hjelm
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CROSSOVER
TEKNOLOGI

BACKCOUNTRY
TEKNOLOGI

REV-XS PLATTFORM
Industristandarden for presise løypeegenskaper,
med lett og kraftig chassis. Dens fleksible
REV-X-kjørestilling gjør den komfortabel for
kjørere av alle størrelser og typer. De markerte
linjene er intense og sofistikerte med utmerket
vindbeskyttelse. Det finnes også andre fine
egenskaper som hanskerom, LED baklys, enkel
service og mye annet.

tMOTION BOGGI
tMotion flekser sideveis for enklere carving,
ideell for frikjøring utenfor løypene. Dens
progressive fjæringsdynamikk sørger for
smidighet og komfort når du kaster deg
nedover røffe løyper.

Du ønsker at din crossover-snøscooter
skal takle alle forhold og alle kjørestiler,
og derfor har vi utstyrt våre Renegademodeller med allsidige og enkelt
justerbare teknologier.

rMOTION 137 BOGGI
Standarden for kontroll, utstyr, komfort og
justeringsmuligheter. 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 og fjærer.
RAS 2 FRONTFJÆRING
Dens geometri og lettere komponenter øker
manøvreringspresisjonen, spesielt i ekstreme
humper, og reduserer krenging i svinger.
Stilig er den også.
ROTAX E-TEC-MOTORER
Med E-TEC teknologi handler det ikke bare
om krefter, selv om det rikelig med det også
med både 800R og 600 H.O. motorer. Du får
supersmidig drift og enestående kjørbarhet,
utmerket forbruk av drivstoff og olje, og enkelt
gassdrag. Dessuten er forberedelsene til
sommeren ingen sak med innebygget, automatisk
sommerkonservering.
ROTAX 4-TAKTERS MOTORER MED iTC
Hvis du liker 4-taktere, har vi noen utmerkede
valgmuligheter, alle med det eksklusive iTCsystemet: 1200 4-TEC, 900 ACE og 600 ACE.
Dette throttle-by-wire-systemet muliggjør ikke
bare 3 kjøremoduser (Sport, Standard, ECO),
Learning Key og fingergass, men gir dessuten
hurtigere gass-respons med 1200 4-TEC. Alle
ligger på topp i sin kategori når det gjelder
drivstoffeffektivitet.
X-Team vinterjakke og høye kjørebukser • Ski-Doo XP-3 Pro Cross X-team hjelm
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Renegade Backcountrysnøscooterne gir deg det beste
fra begge verdener: hurtig
frikjøring i dyp snø og presise
egenskaper i løypa.

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 FRONTFJÆRING
Takket være optimalisert geometri, en høyere
skispindel og lett vekt vil du oppleve presise
egenskaper som du aldri har opplevd det før.
PILOT DS 2 SKI
De er designet for kjøring i dyp snø og 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.
COBRA BELTE MED FLEXEDGE
16 x 146 x 1,6 ". (410 x 3 710 x 40 mm).
Dette nye beltet har en kombinasjon av
fleksible kammer for svært gode off-trailegenskaper og stivere kammer for ekstra
grep på hardpakket snø. FlexEdge-teknologien
fra Summit-snøscooterne minsker roll-up.

Plattform: REV-XS RS
Motor: 600 H.O. E-TEC, 800R E-TEC
Belte: 137" PowerMax†
med 44 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion

RENEGADE X
Standardutstyr:
• Utrolig gode KYB PRO 40
racing-støtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger
• Standard fremre styreposisjon
• 11 mm diameter styreskinner
• 4 bakre mellomhjul
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Pilot DS 2 ski

RENEGADE ADRENALINE
Plattform: REV-XS
Motor: 900 ACE
Belte: 137" RipSaw med 38 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion

RENEGADE BACKCOUNTRY X

Plattform: REV-XS
Motor: 1200 4-TEC
Belte: 137" PowderMax
med 44 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion

Standardutstyr:
• Premium støtdemperpakke
med justeringer
• Premium instrumentpanel
• Racerbremseklosser
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• Gjennomsiktige vindavvisere på styre
• Pilot DS 2 ski
• Ekstra kraftig støtfanger

RENEGADE SPORT
Standardutstyr:
• rMotion boggi
• RAS 2 frontfjæring
• HPG støtdempere
• REV-XP X sete
• Pilot DS 2 ski
• Ekstra kraftig støtfanger

RENEGADE/RENEGADE BACKCOUNTRY

RENEGADE X-RS

Plattform: REV-XM
Motor: 800R E-TEC
Belte: 146" PowderMax med FlexEdge
og 51 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, tMotion

Standardutstyr:
• Premium aluminiumsstøtdempere
med justeringer
• Premium instrumentpanel
• Bakgrunnsbelyst styrekontroll
• Racerbremseklosser
• Gjennomsiktige vindavvisere
på styre
• Elektrisk start

RENEGADE BACKCOUNTRY

Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Belte: 137" Cobra med 32 mm kamhøyde
Fjæring: SC-5M

Standardutstyr:
• Pilot DS 2 ski
• Brembo brems
• HPG støtdempere
• Ekstra kraftig støtfanger

Plattform: REV-XM
Motor: 600 H.O. E-TEC
Belte: 146" Cobra med FlexEdge
og 40 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, tMotion

Standardutstyr:
• Brembo brems
• Skibredde justerbar
fra 980 mm til 1 020 mm
• Rotax elektronisk revers (RER)
• Elektrisk start

LØFT DIN RENEGADE TIL NESTE NIVÅ

Bygg og ﬁnn prisen på din neste perfekte snøscooter. Gå til ski-doo.com.
Følg oss på Facebook for å få siste nytt.
Gå til facebook.com/ski-doo.
Heldekkende
beskyttelsesplate

Smal tunnelveske
med LinQ myk
stropp

Justerbar styreforhøyer
for rett styre

Tunnel
isrivere

* Europeisk modell er utstyrt med andre ski enn de som vises.
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VÅRE NESTE LØYPE-SNØSCOOTERE.
DINE NESTE FANTASTISKE HISTORIER.

TRAIL

Det er klart, løypene fører deg til steder... til fantastisk natur og den neste spesielle byen. Men de fører deg
også til nye utfordringer, til avslapning og til spenning. Du kan være sikker på at uansett hvor du jager i løypene,
vil våre 2017 MXZ og Grand Touring snøscootere få deg dit.
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NESTE MXZ

REAKSJONSVILLIG. PRESIS. KRAFTIG.
Vi vet hvorfor du kjører en MXZ: det er lidenskap. Det er grunnen til at da vi startet utviklingen av 4. generasjon
REV-plattform og 850 E-TEC engine, hadde teamet vårt "enda mer moro og ytelser" som viktigste målsetning.
Ved å designe plattform og motor samtidig og fokusere på å få frem hver enkelt kjørers potensiale, svarer den
nye MXZ X-pakken på alle dine innspill og hver eneste bevegelse.

NY
850 E-TEC MOTOR
Du får 165 adrenalin-pumpende hestekrefter med denne nye
twin-motoren utstyrt med den neste generasjonen E-TECteknologi. Ytelsene er imponerende, og 30 % raskere respons1
får deg helt sikkert til å smile inne i hjelmen. En helt ny pDrive
clutch bidrar til den raske responsen.

REV PLATTFORM
I likhet med originalen, utviklet BRP den nye REV-plattformen
rundt kjøreren for å levere en nye standard for kontroll på
aggressive trail-snøscootere. Du kan kjøre dem slik du ønsker,
og det er lettere enn noensinne å få den nye MXZ til å gjøre
nøyaktig det du vil. Når det gjelder solid utforming, finner
vi den anerkjente pyramiderammen, ny frontmodul av støpt
aluminium og unik utforming på tunnelens varmeveksler.

NY ERGONOMI I LØYPA

Den aller viktigste komponentene i en snøscooter er føreren, derfor designet
vi den nye REV-plattformen rundt deg. Innovative Ergo-Step sidepaneler
gjør det mulig med tre naturlige kjørestillinger, og åpent tåfeste gjør at
du kan vri foten utover i en naturlig stilling ved kjøring i svinger. En unik
styreforhøyer som kan justeres fremover sørger for ytterligere tilpasning av
kjøreposisjonen.

NY RAS 3 FRONTFJÆRING

RAS 3 har tilsvarende geometri og design som den stabile og presise
RAS 2, som er optimalisert for Gen4 REV-plattform. Den er enda mer stabil
og presis med 25 mm lengre fjæringsvei og 3,2 kg redusert vekt. Et nytt
stangstyresystem utviklet fra MXZz racing-snøscooter øker i enda større
grad frontfjæringens presise og rette linje ved store humper.
rMOTION 129 BOGGI
Standarden for kontroll, utstyr, komfort og justeringsmuligheter. Separat
fjærings- og støtdemperdynamikk, samt bransjens mest progressive
fjæringskomfort, gir rMotion-boggien en smidig kjøretur ved små humper
og ekstra kapasitet for de store. Man oppnår ekstra grep, bremse-evne
og demping av humper fra dens 3 270 mm lengde.

1
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Data basert på interne ingeniørtester.

MXZ

Europeisk modell er utstyrt med andre ski enn de som vises.

MXZ X 850 E-TEC
Plattform: REV (G4)
Motor: Rotax 850 E-TEC
Belte: 129" RipSaw med 32 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 3, rMotion 129

• Premium støtdemperpakke
med justeringer
• Racerbremseklosser
• Gjennomsiktige vindavvisere på styre
• Premium farger og graﬁkk
• Pilot DS 2 ski

Standardutstyr:
• NY REV (G4) plattform
• NY Rotax 850 E-TEC motor
• NY RAS 3 frontfjæring
• KYB PRO 36 demper bak
med Easy-Adjust knapp
• NYTT styresystem

LØFT DIN MXZ X 850 TIL NESTE NIVÅ

XC 356T6
støpt støtfanger

SR 21 l
LinQ tunnelveske

Ekstra
LED-lys

Hanskeromutvider/
GPS-støtte

Få de siste Ski-Doo nyhetene, arrangementene og tilbudene.
Meld deg på Ski-Doo e-nyhetsbrev på ski-doo.com.

Følg oss på Instagram på Ski-DooOfﬁcial.

MX Z X 850
X-team vinterjakke og X-team vinter høye kjørebukser
+ Ski-Doo XP-3 Pro Cross x-Team hjelm
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MXZ-snøscootere setter standarden for presisjon og komfort
selv i de mest humpete løypene - og er takket være avansert
fjæring og plattform-design.
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.
versjoner, og fortsatt mye mer. Som
ledende drivstoff- og oljeøkonomi, enkelt
gasspådrag, lineær kraftoverføring og
praktisk talt uten røyk eller lukt. De er
lette å starte og enkle å forberede for
sommeroppbevaringen.

MXZ

MXZ TEKNOLOGI

rMOTION 129 BOGGI
327 cm-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 MXZpakker)
RAS 2 FRONTFJÆRING
Takket være optimalisert geometri,
en høyere skispindel og lett vekt, vil
du oppleve presise egenskaper som
du aldri har opplevd det før.

Europeisk modell er utstyrt med andre ski enn de som vises.

MXZ X-RS Iron Dog
Plattform: REV-XS RS
Motor: 600 H.O. E-TEC
Belte: 129" RipSaw med
38 mm kamhøyde
Fjæring: RAS 2, rMotion 129

Standardutstyr:
• Utrolig gode KYB PRO 40
racing-støtdempere
• Brede fotbrett
• Chassisforsterkinger

• 4 bakre mellomhjul
• Standard fremre styreposisjon
• Registreringsmodus for jevnlig
kilometertelleravlesning
• Pilot DS 2 ski

LØFT DIN MXZ TIL NESTE NIVÅ

LinQ
premium tunnelveske –
middels 19 + 3 l
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Signatur LED-lys for
vindavvisere
på styret

LinQ-bensinkanne 11 l

Chassis
forsterkningssett

Vårt fokus på utvikling av touring-teknologi handler
om dine opplevelser - å gjøre kjøringen komfortabel,
rolig og trygg.
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.

GRAND TOURING

TOURING TEKNOLOGI

ROTAX 4-TAKTERS MOTOR MED iTC
Støysvak, smidighet, effektivitet og holdbarhet er kjennemerkene
til 600 ACE-motorene. I tillegg har denne Rotax 4-takteren de avanserte
egenskapene fra iTC-systemet: umiddelbar gassrespons, 3 kjøremoduser
Learning Key og fingergass.

Europeisk modell er utstyrt med andre ski enn de som vises.

GRAND TOURING SPORT
Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Belte: 137" RipSaw med 32 mm kamhøyde
Fjæring: SC-5M

• Oppvarmede håndtak for passasjer
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Tilhengerfeste
• Ekstra kraftig støtfanger

Standardutstyr:
• Pilot DS 2 ski
• Speil
• Bagasjeholder
• Strømuttak for visir (fører)

LØFT DIN GRAND TOURING TIL NESTE NIVÅ

(860200974)

Hanskeromsutvidelse/
Montana†GPS og
supportsett
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Tankveske 5 l

(860201235)

Ekstra
LED-lys

Halvstiv
tunnelveske
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VÅRE NESTE NYTTE-SNØSCOOTERE.
DINE NESTE UKE - ELLER WEEKEND - PROSJEKTER.

SPORT-NYTTE
Våre første produkter var arbeidsmaskiner. Så vi vet hva som trengs for å få jobben gjort når temperaturen
er under null og snøen er dyp. Faktisk er vi den eneste produsenten som lager snøscootere spesielt konstruert
for arbeidsoppgaver. Men vi vet også hvor morsom vinteren er, så hver enkelt av dem er klare for lek i helgen
når arbeidsuka er over.
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SPORT-NYTTE-TEKNOLOGI

Vi begynner med en solid base når vi utvikler våre snøscootere for
nyttebruk. REV-XU-chassiset 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 BOGGI
Spesiell nyttescooter-fjæring med 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 rygge-egenskaper i dyp snø. Den kan også låses fast for å oppnå
bedre grep ved sleping av tilhenger.
BREDE BELTER
Hvis du skal trekke store lass, vil du ha så mye belte som mulig. Våre sportnyttesnøscooter-belter går helt opp til 508 x 3 923 mm.
LTS FRONTFJÆRING
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.
SYNCHRO-GIRBOKS
Takket være to forovergir kan man kjøre smidig i gang med tung last. Inkluderer også
fri og revers.
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-funksjonen1 som er ideell for
arbeidssnøscootere og er standard på vårt iTC-system.

LØFT DIN SPORT-NYTTE-SNØSCOOTER TIL NESTE NIVÅ

Ekstra stor
XU-bag
Expedition Xtreme • Expedition jakke og bukser + XC-4 Cross Drift hjelm

Holder
for våpenstativ

LinQ
lasteramme bak
1

Kraftig støtfanger
foran

Skandic WT utstyrt med D.E.S.S. kontaktnøkkel.
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EXPEDITION
De mest allsidige snøscooterne, med en perfekt
blanding av egenskaper for sport, touring og nytte.

EXPEDITION LE

EXPEDITION XTREME
Plattform: REV-XU
Motor: 800R E-TEC
Belte: 510 x 3 910 x 44 mm
Fjæring: SC-5U, RAS 2

Standardutstyr:
• Premium støtdempere
• 44 mm kamhøyde
• REV-XM mountain gripehåndtak
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Tilhengerfeste

Få tips fra våre eksperter ved å like vår Facebook-side.
Gå til facebook.com/ski-doo.
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Expedition jakke og høye kjørebukser • XC-4 Cross Drift hjelm

Plattform: REV-XU
Motor: 900 ACE
Belte: 508 x 3 923 x 38 mm
Fjæring: SC-5U, RAS 2

EXPEDITION SPORT
Standardutstyr:
• RAS 2 frontfjæring
• Synchro-girboks
• Premium instrumentpanel
• 12 V strømuttak
• Passasjerbekvemmeligheter (visir, justerbare
og oppvarmede passasjerhåndtak med
vindavvisere, fothviler)
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte
• Tilhengerfeste

Plattform: REV-XS
Motor: 900 ACE
Belte: 410 x 3 910 x 38 mm Charger™
Fjæring: SC-5U

Standardutstyr:
• Pilot DS 2 ski
• Elektrisk start
• Passasjerhåndtak
• Bagasjeholder, tilhengerfeste
• Radiator med elektrisk vifte

SKANDIC & TUNDRA
Snøscooterbransjens mest seriøse arbeidshester,
med utrolige evner til sleping, trekking og flyt.

Skandic WT • Holeshot jakke + Trail høy bukse + Modular 3 hjelm

SKANDIC WT
Plattform: REV-XU
Motor: 550 vifte, 900 ACE
Belte: 510 x 3 910 x 38 mm
Fjæring foran: LTS
Boggi: SC-5U

TUNDRA LT
Standardutstyr:
• Synchro-gir 2-1-N-R
• Pilot DS 2 ski
• Radiator med elektrisk vifte1
• Bagasjeholder, tilhengerfeste
• Oppbevaring under setet
• Elektrisk start
1

Unntatt 550F motorvalg

Plattform: REV-XU
Motor: 600 ACE
Belte: 410 x 3 910 x 38 mm
Charger
Fjæring: SC-5U

LINQ TRANSPORTSLEDE
Standardutstyr:
• Bevegelig SC-5U boggi
• Tilhengerfeste
• Ekstra høy vindskjerm
• Store åpninger i fotbrett
• Elektrisk start
• Radiator med elektrisk vifte

Avanserte transportslede kompatibelt med LinQ tilbehør Sleden på bildet
er utstyrt med ekstra sider.

LINQ 360 L LASTEBOKS FOR LINQ TRANSPORTSLEDE
Lasteboks av høy kvalitet som
beskytter lasten din uansett vær.
Boksen har stålrammer for festing
av last, og lokket er beskyttet av
teak-kanter.
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EN SNØSCOOTER FOR HVER FØRER.

FÅ ENDA MER MED SKI-DOO ONLINE. Besøk oss på nettet
for å velge den rette Ski-Doo-modellen og hjelpe oss å leve Ski-Doo-livet. Tilpass
snøscooteren din på nettet, finn nærmeste forhandler, få aktuelle tilbud og oppdag
arrangementer som finner sted i ditt område. I tillegg er våre levende sosiale
medier stappfulle av nyheter, bilder, videoer og eksperttips. Følg oss og meld deg
på vårt e-nyhetsbrev for å holde deg oppdatert og dele din Ski-Doo-historie.

ski-doo.com

facebook.com/ski-doo

youtube.com/skidoobrpmedia

skidooofficial

Enkelte modeller, kjøreutstyr og tilbehør som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for mer informasjon.
© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ™, ® og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. †PowderMax og RipSaw er varemerker som tilhører Camoplast Inc. KYB er et varemerke som tilhører KYB Americas Corporation. SilentDrive er et varemerke som tilhører The Gates Corporation. Formula 1 er et varemerke
som tilhører Formula One World Championship Limited. ◊Montana er et varemerke som tilhører Garmin Ltd. Av reklamemessige årsaker kan noen scener som vises på denne nettsiden inkludere profesjonelle kjørere og racerkjørere som gjør manøvre eller øvelser under ideelle og/eller kontrollerte forhold. Ikke forsøk å gjøre noen av disse eller andre risikofylte manøvre hvis de
ligger utenfor dine kjøreferdigheter, eller din forståelse og respekt for ytelsene til snøscooteren din. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken, sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarsfullt og sikkert. Alvorlige skader,
inkludert dødsfall, kan bli resultatet av å ignorere advarsler eller bruk av snøscooteren på en uforsvarlig måte. Bruk sunn fornuft og høﬂighet. Ta alltid hensyn til lokale lover og bestemmelser. Respekter andres rett til kjøring og hold trygg avstand fra andre fritidsutøvere og/eller tilskuere. Ha alltid på deg hensiktsmessige og beskyttende klær, også hjelm. På grunn av vår
kontinuerlige forpliktelse til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til enhver tid å kunne stanse eller forandre spesiﬁkasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forpliktelse til avtaler. Noen modeller som er avbildet kan ha tilbehør eller vises med alternativer som er
tilgjengelig til ekstra kostnad fra din Ski-Doo-forhandler. Snøscooterens ytelser kan variere avhengig av, blant annet, generelle vinterforhold, type snø hvor kjøretøyene brukes, omgivelsestemperatur, høyde over havet, dyktighet og førerens og passasjerens vekt. BRP er stolt medlem av SSCC (Snowmobile
Safety Certiﬁcation Committee), ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association) og Tread Lightly, Inc. og the BRC (Blue Ribbon Coalition). Gjennom medlemskapet i disse viktige snøscooterforeningene anerkjenner vi og støtter deres arbeid med å dele ansvaret for åfremme vekst av sporten vår.

VÅRT NESTE TILBEHØR OG UTSTYR.
DIN NESTE PERFEKTE KJØRETUR.
Med Ski-Doo originaltilbehør og -kjøreutstyr får du:
SØMLØS INTEGRASJON.
Vårt tilbehør er designet og konstruert av de samme
teamene som utviklet snøscooteren din og passer
dermed perfekt. Vi utformer til og med snøscooterne
våre på en slik måte at det skal være enkelt å montere
alt utstyr, men forhåndsmerkede monteringshull
og forlengede ledningsnett. Det er årsaken til at
det er mulig å ha så mye tilbehør klart for den nye
REV-plattformen fra dag 1.

UTSTYR SOM TAR DIN SNØSCOOTER TIL NESTE NIVÅ.
Vi bestreber oss hele tiden på å skape nytt tilbehør og
kjøreutstyr for deg slik at du kan få mest mulig utbytte
av dine snøscooter-opplevelser… slik at du kan kjøre
lenger, mer komfortabelt og ha det morsommere.
Bransjeledende innovasjoner inkluderer 1+1-setet,
LinQ lastesystem, LED ekstralys, BV2S og Modular
hjelmer, Helium kjøreutstyr og mye annet.

TILLIT OG PÅLITELIGHET.
BRP tilbehør er bygget etter samme kvalitets- og
sikkerhetsstandarder som snøscooteren din - og du
vet at vi er anerkjent for vår pålitelighet. Vårt tilbehør
leveres nå med ett års garanti, uansett om du monterer
det selv eller forhandleren din gjør det. Kjøreutstyr
har 1 års garanti, hjelmer har 4 års garanti og
SympaTex† -utstyr har livstidsgaranti.

Finn din Ski-Doo forhandler på ski-doo.com.
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SPESIFIKASJONER

Med forbehold om feil og endringer. Se ski-doo.com for mer informasjon.

MOUNTAIN
MODELL

SUMMIT

X 850 E-TEC

FARGE

CROSSOVER

SP 850 E-TEC

Orange Crush / White
Svart

FREERIDE

SP

Sunburst Yellow /
Black
(Selges ikke i Norge)

BURTON
Burton
(Selges ikke i Norge)

Svart

146-154

RENEGADE

137

Octane Blue

X-RS
Octane Blue

X

Hyper Silver /
Orange Crush
Carbon Black

ADRENALINE
Svart

White / Orange Crush

FUNKSJONER
Plattform
Ski

REV®
Pilot™ DS 3

REV-XM™ lettvekt med
oppbevarings boks

Mountain

Sete

Styre

REV-XM™
Pilot™ DS 2

Pilot™ DS 3

Aluminium, tapered med
J-hooks / Grab handle

Elektrisk start
Revers
Håndtaksvarmer
Speil
Vindskjerm
Slepekrok

REV-XM™ RS
Pilot™ DS 2

REV-XM™ dobbeltsete

Aluminium med J-hooks / Grab handle

Valgfri

REV-XP™ X smalt
med oppbevarings boks

REV-XP™ X med oppbevarings boks

Aluminium, tapered med J-hooks /
Grab handle

Rett aluminium
med J-hooks

Aluminium med J-hooks

Standard

Standard
RER™
Standard
Valgfri
152 mm
Valgfri

285 mm
Valgfri

INSTRUMENTER

Compact

Speedometer
Turteller
Bensin måler
Temperatur måler

REV-XS™
Pilot™ DS 2

REV-XM™ lettvekt med oppbevarings boks

RER™
Standard
Valgfri
Valgfri

REV-XS™ RS

Multifunksjon

Standard
RER™

152 mm

Multifunksjon

Standard
Standard
Standard
Standard

Mekanisk
Standard
Valgfri
285 mm
Valgfri

375 mm

Multifunksjon

Standard
Standard
Standard
Standard

Analog med display
Standard
Standard
Standard

Standard

Valgfri

FJÆRINGS SYSTEM
Front dempere
Senter demper

RAS™ 3

Bak demper

MOTOR

RAS™ 2

tMotion™
HPG™ Plus

tMotion™

†

HPG™
850 E-TEC

KYB Pro 40 Easy-Adjust

600 H.O. E-TEC

800R E-TEC

KYB† Pro 40 R
Easy-Adjust

HPG™ Plus R

rMotion™

KYB† Pro 40 Easy-Adjust

HPG™

HPG™ Plus

RAS™ 2

KYB† Pro 40 R Easy-Adjust

HPG™

Boggi system
Senter demper

RAS™ 2

HPG™ Plus

800R E-TEC

Bensin tank

36 liter

40 liter

40 liter

Olje tank

3,4 liter

3,7 liter

3,7 liter

907 mm eller 950 mm

975 mm eller 1019 mm
406 mm
3705 mm / 146”
3487 mm
3923 mm / 154”
63,5 mm PowderMax †
57,2 mm PowderMax †
FlexEdge™
FlexEdge™

rMotion™
KYB† Pro 40
Easy-Adjust
KYB† Pro 40
Easy-Adjust
600 H.O. E-TEC
800R E-TEC

HPG™ Plus
KYB† Pro 36 EA
1200 4-TEC

900 ACE

40 liter
3,7 liter

3,5 liter

3,3 liter

BELTE
Ski bredde
Belte bredde
Belte lengde
Kamhøyde

895 mm
406 mm
3923 mm / 154”
4178 mm / 165”
76,2 mm PowderMax †
FlexEdge™

3705 mm / 146”
3923 mm / 154”

3923 mm

63,5 mm PowderMax † FlexEdge™

1077 mm
406 mm

381 mm
3487 mm

44,5 mm PowderMax †

38,1 mm RipSaw †

DIMENSJONER
Lengde
Bredde
Høyde

TØRRVEKT
30

3422 mm (154”)
3555 mm (165”)
1057 mm
1379 mm
197 kg (154”)
200 kg (154”)
200 kg (165”)
203 kg (165”)

3226 mm (146”)
3335 mm
3335 mm (154”)
1081 til 1126 mm
1346 mm
209 kg (146”)
220 kg
210 kg (154”)

3226 mm (146”)
3110 mm
3335 mm (154”)
1140 til 1184 mm
1300 mm
224 kg (146”)
230 kg
226 kg (154”)

3110 mm
1217 mm
1200 mm
214 kg (600 H.O. E-TEC)
218 kg (800R E-TEC)

1210 mm
235 kg

228 kg

CROSSOVER

TRAIL

RENEGADE

SPORT

MXZ

BACKCOUNTRY X

White / Orange Crush

BACKCOUNTRY

Orange Crush

Pilot™ DS 2

REV®
Pilot™ DS 2

REV-XS™
Pilot™ DS 2

REV-XP™ med oppbevarings boks

Trail performance

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

REV-XM™

Aluminium med J-hooks / Grab handle
Standard

375 mm
Analog med display

Multifunksjon

Valgfri

Standard
Standard
Standard
Standard

Doble A-armer

SC™-5M

Multifunksjon

Valgfri

Analog med display

Valgfri

Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Valgfri

360 mm

152 mm

RAS™ 3
HPG™ Plus

HPG™ Plus

tMotion™

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

HPG™

HPG™ Plus

HPG™

HPG™ Plus

HPG™

KYB† Pro 36 EA

HPG™

KYB† Pro 36 EA

600 H.O. E-TEC

40 liter

HPG™ Plus

Motion Control

HPG™

KYB† Pro 36 EA

600 ACE
40 liter

3,7 liter

2,1 liter

1077 mm
381 mm

1077 mm
406 mm

3269 mm

3487 mm

1077 mm
381 mm

975 mm eller 1019 mm
406 mm

1060 mm

3487 mm

3705 mm

3110 mm

Motion Control

40 liter

3,4 liter

50,8 mm PowderMax †

Motion Control

600 H.O. E-TEC

31,8 mm RipSaw †

3226 mm

38,1 mm

3010 mm

31,8 mm

Valgfri
460 mm
EU-type

REV-XU™
Pilot™ DS 2
Pilot™ DS 2
Dobbeltsete modular
REV-XM™
med oppbevaring
dobbeltsete
under setet
Lakkert stål
Rett aluminium
med J-hooks /
med J-hooks /
Grab handle
Grab handle
Standard
Standard
Mekanisk
Mekanisk
Standard
Standard
Standard
Valgfri
580 mm
445 mm
J-hook type
EU-type
Analog med display

Valgfri

Standard
Standard
Standard
Ikke tilgjengelig

Doble A-armer

LTS

HPG™

Motion Control
SC™-5U

HPG™

900 ACE

3,3 liter

3,3 liter

975 mm eller 1018 mm
500 mm

SC™-5U
Motion Control

HPG™

40 liter

406 mm

3923 mm
44,4 mm

Hvit

Standard
Standard
Standard
Ikke tilgjengelig

HPG™

3,7 liter

Tactical Grey / Black

Analog med display

SC™-5U

800R E-TEC

LT

Analog med display

RAS™ 2

SC™-5M
KYB Pro 40
Easy-Adjust
KYB Pro 40
Easy-Adjust

Aluminium med
J-hooks

Standard

HPG™ Plus R

36 liter
3,7 liter

31,8 mm

Motion Control

Dobbeltsete

Standard
Standard
Standard

Doble A-armer

850 E-TEC

2,1 liter

40,6 mm
Cobra FlexEdge™

REV-XS™

Valgfri

Multifunksjon

800R E-TEC

REV-XU™

TUNDRA

WT
Hvit

Standard

Analog med display

RAS™ 2

Svart

Aluminium med
J-hooks
Standard
Mekanisk
Standard
Standard
450 mm
EU-type

HPG™ Plus R

Svart

Rett aluminium med
J-hooks

Dobbeltsete

SKANDIC

SPORT

Aluminium med
J-hooks

RER™
Standard
Valgfri
375 mm

LE

Pilot™ DS 2
Dobbeltsete modular
Enseter modular
med oppbevaring
under setet
Aluminium,
Lakkert stål
tapered med J-hooks
med J-hooks /
/ Grab handle
Grab handle
Standard
Mekanisk
Standard
Valgfri
Standard
580 mm
J-hook type

RER™
Standard
Valgfri
285 mm
Valgfri

EXPEDITION

XTREME
Hvit

Mekanisk

600 ACE

SPORT

Svart

Rett aluminium med
J-hooks

HPG™ Plus

X-RS IRON DOG

Sunburst Yellow

REV-XS™

White / Orange Crush

X 850 E-TEC

SPORT UTILITY
GRAND
TOURING

38,1 mm

550F
900 ACE
40 liter
3,7 liter (550F)
3,3 liter (900 ACE)

HPG™
600 ACE
40 liter
2,1 liter

900 mm
508 mm

813 mm
406 mm

3923 mm

3923 mm

38,1 mm

38,1 mm

3110 mm

3230 mm

3329 mm

3240 mm

3329 mm

1217 mm
1210 mm

1159 mm eller 1204 mm
1245 mm

1159 eller 1204 mm
1210 mm

1200 mm
1222 mm

1217 mm
1200 mm

1217 mm
1275 mm

1150 eller 1192 mm
1220 mm
1330 mm

1159 mm eller 1204 mm
1275 mm

1002 mm
1325 mm

215 kg

214 kg

215 kg

215 kg

209 kg

231 kg

1076mm
1330 mm
270 kg (550F)
298 kg (900 ACE)

284 kg

290 kg

253 kg

229 kg
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