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DET SOM DRIVER OSS ÄR WHAT’S NEXT
Vi snöskoterentusiaster drivs av det som ligger framför oss. Nästa raksträcka på den hopplöst slingrande leden. Nästa område i terräng 
vi aldrig har kört i tidigare. Nästa vy som får oss att tappa andan. Nästa storslagna utflykt med kompisarna som blir årets samtalsämne. 
Det som driver vår äventyrslusta är kanske all väntan på att snön ska börja falla. 

Även BRP drivs av äventyr, och vi sporrar oss själva för att du ska få ännu större utbyte av din skoterkörning. Snabbare raksträckor.  
Enklare skråkörning. Bekvämare turer. Vår passion är förklaringen bakom många teknikinnovationer såsom REV-plattformen, E-TEC®-mo-
torer, ACE™-motorer med iTC™, rMotion™- och tMotion™-boggi, LinQ™-lastsystem och mycket mer.

Man skulle kunna tro att efter vår största lansering någonsin – 2017 års REV Gen4-plattform och Rotax® 850 E-TEC-motor – så skulle vi ta 
en andningspaus. Men det är inte vår stil. Vi följer istället upp och vidareutvecklar dessa tekniker genom att nykonstruera Freeride™- och 
Renegade® Backcountry™-skotrarna och lansera en ny fjädring samt marknadens mest innovativa startmetod. Vi testar gränserna så att du 
kan fortsätta göra detsamma.



SPRING 
FEVER

MISSA INTE WHAT’S NEXT!
Dessa exklusiva modeller är tillgängliga endast under våren 2017. Vänta inte för länge; tillgången är begränsad.

NEW FREERIDE 154/165

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/REV Gen4 

Drivband: NYHET 4 178 mm, 3 923 mm 
PowderMax Light med FlexEdge och  
63,5 mm kammar 

Fjädring: NYHET RAS 3, rMotion

Nyckelfunktioner: 
•  NYHET E-TEC SHORT-startmetod
•  tMotion-boggi med förstärkta skenor
•  KYB Pro 36 R fram, KYB Pro 40 center 

och bak
•  Profilerade fotsteg
•  Pilot DS 3-skidor
•  Krängningshämmarstag med snabbkoppling
•  Sea-level-kalibrering

NEW RENEGADE X-RS

Motor/plattform: 850 E-TEC/REV Gen4 

Drivband: 3 487 mm Ice Cobra med 40,8 mm kammar  

Fjädring: NYHET RAS 3, rMotion

Nyckelfunktioner: 
•  KYB Pro-racingstötdämpare med mycket hög 

kapacitet
•  Breda, förstärkta RS-fotsteg
•  Framflyttad förarposition
•  Styrskenor med 11 mm diameter
•  Mätarregistrering med hög samplingshastighet
•  Hyper Silver-Manta Green-färgsättning

* *

 
På ski-doo.com finns mer information om dessa modeller samt aktuella kampanjer.* SHOT-start är endast tillgängligt på dessa vårkampanjmodeller.

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.

Dessa exklusiva modeller är ti

NEW FREERIDE 154/165

Motor/plattform: NYHET 850 E-T

*

TEC/REV Gen4 

* W RENEGADE X-RS

Motor/plattform: 850 E-TEC/REV Gen4 

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.

NEWSUMMIT X® 154/165/175

Motor/plattform: 850 E-TEC/REV Gen4 

Drivband: NYHET 4 445 mm, 4 178 mm, 
3 923 mm PowderMax Light med FlexEdge 
och 76,2 mm kammar 

Fjädring: RAS 3, tMotion

Nyckelfunktioner: 
•  NYHET E-TEC SHORT-startmetod
•  Lätta och renoverbara HPG Plus-

stötdämpare
•  Profilerade fotsteg med stora öppningar
•  Sea-level-kalibrering
•  Octane Blue-Manta Green-färgsättning 



5

E-TEC SHOT-
STARTMETOD 
Våra tekniker har underlättat lössnökörning 
ytterligare genom att eliminera manuell start 
utan nämnvärd viktökning.

Du startar skotern på morgonen genom att 
dra i startsnöret, och startar därefter med en 
knapptryckning resten av dagen. SHOT-syste-
met ger en viktökning på endast 0,9 kg, jämfört 
med cirka 9 kg för konventionell elstart.

Det är nästan som science fiction. Efter den 
första manuella starten laddar motorn en lätt 
suprakondensator. Med SHOT-startmetoden 
omvandlas generatorn till en startmotor med 
hjälp av energin lagrad i suprakondensatorn, 
och vrider runt vevaxeln. Rotax E-TEC-tek-
niken tar hand om resten genom att spruta in 
bränsle och aktivera tändsystemet.¹
 
Systemet är tillgängligt som fabriksinstallerat 
tillval på Summit X 850 E-TEC och Freeride 
154/165 850 E-TEC (vårkampanjmodeller).

1BRP-tester visar att SHOT-metoden är framgångsrik till mer än 
95 % upp till 30 minuter efter att motorn har stängts av, förutsatt 
att laddning har skett under minst två minuter på tomgång med kall 
motor, eller under minst 20 sekunder med varm motor.

DET HÄR ÄR 
WHAT’S NEXT

 
Mer information om våra fjädringarfinns på ski-doo.com

RAS 2- OCH RAS 3-FRAMFJÄDRINGAR
Dessa avancerade fjädringar på A-armar av 
olika längd ger enastående stötupptagning 
och exakt manövrering även under riktigt 
tuffa förhållanden. Den optimerade 
geometrin förflyttar tyngdpunkten närmare 
skoterns centrumlinje, vilket ger effektiv 
kurvtagning och nästan inget lyft av 
innerskidan. RAS 3 används specifikt 
för REV Gen4-skotrarna och är 0,3 kg 
lättare, vilket förbättrar köregenskaperna 
ytterligare.

cMOTION-BOGGI 
Den nyaste medlemmen i Ski-Doo-
fjädrings  familjen är specialkonstruerad för 
crossoverskotrar, och ger en perfekt mix av 
säker kurvtagning, god guppabsorption och 
smidig skråkörning. Viktfördelningen vid körning 
i lössnö är perfekt tack vare centralfjädring med 
dubbel fjädringskaraktäristik (dual-rate). Böjda 
skenor bak säkerställer att det 3 710 mm långa 
drivbandet skär genom kurvorna lika bra som en 
skoter med kort band, plus fördelar i form av hög 
topphastighet och låg bränsleförbrukning.

tMOTION-BOGGI 
Vi undersöker ständigt nya sätt att göra 
mountainkörningen enklare och roligare. 
Det är precis vad det innovativa tMotion-
systemet bidrar till. En delad främre A-arm 
och en ledbult på den bakre länkarmen gör 
att fjädringen kan röra sig något i tunneln, 
vilket kräver mindre ansträngning vid 
surfning i lössnö. Effekten förstärks av vår 
unika FlexEdge-bandteknik som gör att 
drivbandets kanter kan böjas. Du fördelar 
enkelt vikten efter behov, och kraft/
rörelseförhållandet säkerställer att du inte 
blir mörbultad på den totalförstörda leden 
på väg till dina favoritställen.

OÖVERTRÄFFAD FUNKTION, KONTROLL OCH KOMFORT 
Det är praktiskt taget bara snöskotrar som behöver färdas i ständigt föränderlig och varierad terräng; 
detta gör att fjädringen är en ytterst viktig komponent som i hög grad påverkar körupplevelsen. Våra 
tekniker har höjt prestandaribban i branschen genom att fokusera på funktion, kontroll och komfort 
med våra RAS-fjädringar och Motion-boggier.

FÖR OMRÅDEN DU ÄNNU INTE UTFORSKAT

rMOTION-BOGGI
Minns du kompisarna i skolan som var 
bra på nästan allt utan att ens knappt 
försöka? Det är rMotion i ett nötskal. Du 
flyter fram över skakiga underlag och 
märker knappt groparna, och kan hela tiden 
behålla kontrollen. Tack vare det breda 
arbetsområdet kan du ställa in systemet en 
gång för alla varefter det presterar på ett 
imponerande sätt oavsett om du attackerar 
pucklar eller är ute på en lugn touringtur. 
Finjusteringar som du eventuellt kan 
behöva göra om du förändrar ditt körsätt är 
enkla att göra.

Air Ride finns inte  
på Europa-modellerna.

NEW

NEW

FJÄDRINGAR



BEPRÖVAD  
ROTAX-TEKNIK

1Baserat på interna tester i jämförelse med 800R E-TEC.

ROTAX 850 E-TEC-MOTORN
VÅR NÄSTA REVOLUTIONERANDE MOTOR. DIN NÄSTA ADRENALINKICK.
850-motorn har allt du förväntar dig av E-TEC, och mer därtill. Den har konstruerats 
tillsammans med den fjärde generationens REV-plattform och pDrive™-primärvariatorn, 
vilket har resulterat i otroligt följsamma och smidiga skotrar. Det blir resultatet när man 
strävar efter att skapa något helt nytt.

KRAFTFULLARE MED MER RESPONS
Motorn ger 165 hästkrafter, och tack vare friare andning och förbättrat E-TEC-
insprutningssystem – inklusive nya boosterinjektorer vid spjällhuset – har den 
30 % bättre respons1. Kraften kommer omedelbart och kraftfullt, men kan samtidigt 
finregleras, och du kan lyfta och sätta ned skidorna på ett kontrollerat sätt.

KONSTRUERAD FÖR TILLFÖRLITLIGHET
850 E-TEC-motorn är späckad med beprövad teknik från långlivade personbils- och 
fyrtaktsmotorer, såsom tvådelad smidd vevaxel, cylindrar med plasmabeläggning och 
direktsmorda vevaxellager.

pDRIVE-PRIMÄRVARIATOR
Den här helt nya konstruktionen överför vridmomentet via snabba och friktionsfria 
dubbla rullar istället för traditionella glidknappar. I kombination med en mängd viktiga 
innovationer och 1,3 kg mindre massa får du extremt följsam växling, imponerande 
varvtalsstabilitet och utmärkt tillförlitlighet.

NÄSTA ADRENALINKICK.
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800R E-TEC 1200 4-TEC 900 ACE

ROTAX E-TEC-MOTORER 
TVÅTAKTSMOTORER  
E-TEC-direktinsprutningsmotorerna har de egenskaper 
som hela snöskoterbranschen eftertraktar; adrenalinfylld 
kraft, låg vikt och erkänd tillförlitlighet. Du får dessutom 
en rad andra fördelar:
• Branschledande bränsleekonomi
• Utmärkt oljeekonomi
• Nästan ingen rök eller lukt
• Följsamt, linjärt gaspådrag
• Enkel start med dragsnöre
• Mycket jämn tomgång
• Automatisk process för sommarkonservering

850 E-TEC   
 • 165 hk1

800R E-TEC  
•  155 hk1

•  Den populäraste 800 cc-motorn för snöskotrar3

600 H.O. E-TEC
•  120 hk1 

 •  Den populäraste 600 cc-motorn för snöskotrar.

ROTAX 4-TEC-MOTOR
FYRTAKTSMOTOR
 1200 4-TEC MED iTC  
Den här trecylindriga 130 hk radmotorn med EFI och 
elektronisk gasspjällsreglering med snabbt gensvar ger 
massor av körglädje. Dessutom är bränsleekonomin 
enastående bra.

ROTAX ACE-MOTORER
FYRTAKTSMOTOR
Med motorerna i Advanced Combustion Efficiency-serien 
(ACE) har vi optimerat förbränningssystemet, minskat den 
mekaniska friktionen och expanderat genomströmningen 
av insugsluft och avgaser. Resultatet är de effektivaste 
snöskotermotorer man kan hitta. Motorerna är inte bara 
effektiva; de är även ett nöje att köra och äga. De kräver 
mycket lite underhåll, har en jämn gång och ett trevligt och 
distinkt, men ändå dämpat, ljud.

 900 ACE MED iTC
 • 3 cylindrar
 • 90 hk

 600 ACE
 • 2 cylindrar 
 • 60 hk 
 •  Marknadens mest bränsleeffektiva motor2

INTELLIGENT THROTTLE CONTROL 
iTC-systemet är standard på 1200 4-TEC- och ACE 
-motorerna, och ger en helt ny körupplevelse.

 •  Körlägen: Med en knapp på konsolen väljer du ett av 
de tre körlägena. Standardläget ger mjuk start och 
linjär acceleration, sportläget ger maximala prestanda 
och snabbare acceleration, och ECO™-läget begränsar 
toppfarten och accelerationen för lugnare och mer 
bränsleekonomisk körning.

 •  Learning Key: Learning Key™-versionen av RF D.E.S.S.™ 
har en säkerhetsfunktion som begränsar skoterns 
hastighet, vilket är idealiskt för nybörjare som vill lära sig 
köra på ett säkert sätt.

 •  Fingergasreglage: Gasreglaget kan vridas framåt för 
fingergasreglering. Det gör att du kan växla handens 
position under långkörning och att du får bättre kontroll 
på gropigt underlag.

1 Mätt i vår interna testanläggning under optimala förhållanden.
2 Värdena är baserade på interna ledtester med MXZ.
3 Baserat på detaljhandelsresultat 31 december 2016. 

ROTAX-MOTORER

Använd XPS-oljor för bästa prestanda och högsta livslängd. Dessa oljor är de enda som har 
utvecklats och testats av BRP:s tekniker, och uppfyller Rotax-motorernas unika krav.

 
Mer information om våra högpresterande Rotax-motorer finns på ski-doo.com



MOUNTAIN
Vi delar din passion för körning där det är både brant och djupt. 

Vi söker ständigt efter det som är nytt, det som är annorlunda, och nya 
storslagna vyer. Denna äventyrslust ligger till grund för vårt program 

med 2018 års mountainskotrar, som är konstruerade för smidig körning 
även i riktigt svår terräng. 
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MCode-jacka • XP-3 Pro Cross Motion-hjälm
Helium 50-jacka • XC-4 Cross Beam-hjälm



FÖR NYA LINJER SOM VÄNTAR
NÄSTA SUMMIT
2018 års Summit-skotrar är konstruerade med föraren i fokus, och REV Gen4-plattformen och 
Rotax 850 E-TEC-motorn gör att du kan ta dig till alla dina drömplatser. 4 445 mm respektive 
3 705 mm bandlängd ger dig en kraftfull, lätthanterlig och följsam Summit som inger en euforisk 
känsla när du ritar de första linjerna i ett område där du aldrig tidigare har befunnit dig.

tMOTION OCH FLEXEDGE
tMotion-boggin kan vrida sig inuti tunneln och drivbandets kanter kan böjas, vilket underlättar 
manövrering vid skråkörning. Den nya tMotion-boggin för REV Gen4-skotrar är 1,2 kg lättare.

MOUNTAINSPECIFIK KONSTRUKTION
Vi har utvecklat mountainskotrarna för smidigare hantering och mer förutsägbara kör-
egenskaper under alla förhållanden. Panelerna, som nu är 10 cm smalare, bottenpanelen, 
tunneln och fotstegen är utformade för optimalt samspel med snön vid mountainkörning. 
Öppen tunnelände eliminerar kast. Summit X och Freeride 154/165 har dessutom utskjutan-
de, profilerade fotsteg som förhindrar fastkörning. Drivband med 90 mm delning ger lägre 
vikt, bättre bärförmåga och bättre grepp.

1BRP-tester visar att SHOT-metoden är framgångsrik i mer än 95 % av fallen upp till 30 minuter efter att motorn har stängts av, 
förutsatt att laddning har skett under minst två minuter på tomgång med kall motor, eller under minst 20 sekunder med varm motor.

E-TEC SHOT-START
Föreställ dig att du slipper dussintals manuella  
starter, som är normalt under en dags körning,  
och inte heller behöver tynga ned skotern med  
nästan nio kg extra som konventionell elstart väger! Det är detta som 
den revolutionerande SHOT-startmetoden möjliggör med hjälp av en lätt 
suprakondensator och E-TEC-teknik som gör att du startar skotern med 
en knapptryckning. Världens mest innovativa startmetod.1 
 
Systemet är tillgängligt som fabriksinstallerat tillval på Summit X 850 E-TEC och Freeride 
154/165 850 E-TEC (vårkampanjmodeller).

TA DIN SUMMIT TILL EN HÖGRE NIVÅ 

Justerbar styrhöjare 
för raka styren

Bakre LinQ-Summitväska Staplingsbar LinQ-
bränsledunk

Löstagbart LinQ-
stänkskyddHelium 30-jacka • Ski-Doo XP-3 Pro Cross Motion-hjälm

NEW
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SUMMIT X

SUMMIT SP 850 E-TEC

SUMMIT SP

SUMMIT

Se den nya E-TEC SHOT-starten på ski-doo.com

Motor/plattform: 850 E-TEC/REV Gen4
Drivband: NYHET 3 705 mm, 3 923 mm 
eller 4 178 mm PowderMax Light med 
FlexEdge och 63,5 mm kammar
Fjädring: RAS 3, tMotion

Nyckelfunktioner:
• RAS 3-framfjädring
• Ergo-Step-sidopaneler
• Kompakt digital instrumentering
• Sea-level-kalibrering

Motor/plattform: 850 E-TEC/REV Gen4 
Drivband: NYHET 4 445 mm, 4 178 mm, 
3 923 mm PowderMax Light med 
FlexEdge och 76,2 mm kammar 
Fjädring: RAS 3, tMotion

Nyckelfunktioner:
• Lättare, renoverbara HPG Plus-stötdämpare
• Profilerade fotsteg
• Manuell start (SHOT är tillgänglig vid 

vårbeställning)
• Sea-level-kalibrering

Motor/plattform: 600 H.O. E-TEC/REV-XM
Drivband: 3 705 eller 3 923 mm PowderMax II med FlexEdge och 
63,5 mm kammar
Fjädring: RAS 2, tMotion

Nyckelfunktioner:
• RAS 2-framfjädring
• HPG-stötdämpare fram och center
• Elstart
• Förstärkt bakre stötfångare
• Sea-level-kalibrering



TA DIN FREERIDE TILL EN HÖGRE NIVÅ 

Justerbara tågreppFlexibla Mountain-
handtagsskydd

Blank Canvas White-färgsättning ger skotern ett 
unikt utseende, speciellt tillsammans med en 

exklusiv Ski-Doo-dekalsats från SCS Unlimited.
Helium 30-jacka • Ski-Doo XC-4 Cross Beam-hjälm

FÖR BRANTER DU ÄNNU INTE UTFORSKAT
NÄSTA FREERIDE
Med nya Freeride behöver du inte fråga dig själv om du vågar, för med den här nya 
skotern är nästan allt möjligt. Med den fjärde generationens REV-plattform manövrerar du 
ansträngningslöst i såväl lössnö som i luften. Och med fyra konfigurationer att välja från 
kan du anpassa skoterns extrema prestanda efter ditt körsätt.

REV GEN4-PLATTFORM
Vi har konstruerat den nya REV Gen4 för mountainförare som nu kan njuta av följsamhet 
på en betydligt högre nivå än tidigare. Genom att motorn nu är smalare och centrerad 
i sidled uppför sig skotern intuitivt och förutsägbart vid skråkörning och hopp. Den är 
dessutom betydligt lättare än REV-XM-plattformen.

AKTIV ERGONOMISK KÖRSTÄLLNING
På REV Gen4 finns mer plats att röra sig på, så du kan utan ansträngning få skotern 
att göra exakt det du vill. Karossen är smal, tunneln är avfasad och tanken, sätet och 
styrreglagen är mycket kompakta. Fotstegen är planare vilket ger bättre komfort och 
säkert fotfäste.

1 Mätt i vår interna testanläggning under optimala förhållanden.
2 Baserat på interna tester i jämförelse med 800R E-TEC.

ROTAX 850 E-TEC-MOTOR
Pumpar ut 165 hk; mer än någon annan lätt tvåtaktsmotor för snöskotrar.1 

Men det är 30 % bättre respons2 som gör skotern så kul att köra; när 
du behöver dra på för fullt upp ur ett vattenfyllt hål eller över ett hinder 
så finns kraften där omedelbart när du vrider på gasen. Och självfallet 
konstruerad för maximal tillförlitlighet.

NEW
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FREERIDE

13

FREERIDE 154 S-38

FREERIDE 146

 
På ski-doo.com kan du se NYA Freeride.

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/REV Gen4
Drivband: 3 705 mm PowderMax II med FlexEdge 
och 63,5 mm kammar
Fjädring: RAS 3, tMotion

Nyckelfunktioner:
• Elstart
•  tMotion-boggi med förstärkta skenor
•  KYB Pro 36 R-stötdämpare fram, KYB Pro 40  

center- och bakstötdämpare
•  Förstärkta RS-fotsteg
•  Justerbar spårvidd 975 mm-1 020 mm
• Pilot DS 2-skidor
• Krängningshämmarstag med snabbkoppling
• Sea-level-kalibrering

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/REV Gen4
Drivband: 3 923 mm PowderMax Light med FlexEdge  
och 63,5 mm kammar
Fjädring: RAS 3, tMotion

Nyckelfunktioner:
• Elstart
•  tMotion-boggi med förstärkta skenor
•  KYB Pro 36 R-stötdämpare fram, KYB Pro 40 center- och bakstötdämpare
• Profilerade fotsteg med stora öppningar
• Spårvidd: 975/1 020 mm
• Pilot DS 3-skidor
• Krängningshämmarstag med snabbkoppling
• Sea-level-kalibrering

NEW



CROSSOVER
Frihetskänsla och trygghet kommer från vissheten att din skoter är redo 
för allt du kan utsätta den för. Det är exakt den känsla du får med 2018 
års Renegade-skotrar. Deras extra långa drivband och specialfunktioner 
gör att du kan bli expert på leder, lugna turer, hopp och lek i lössnön. 

Oavsett vilken typ av äventyr du dras till.
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Helium 30-jacka • XP-R2 Carbon Light-hjälm



TA DIN RENEGADE BACKCOUNTRY TILL EN HÖGRE NIVÅ

Extreme-bukskyddGjuten XC-stötfångare KnäskyddLinQ Trail-sätesväska

Helium 30-jacka • XP-R2 Carbon Light-hjälm

FÖR VÄNTANDE FÄLT
NÄSTA RENEGADE BACKCOUNTRY
Vissa dagar känner du för att mil efter mil dundra fram över gropar och gupp och fräsa fram 
på leder. Andra dagar vill du utforska nya områden med lössnö och ägna dig åt boondocking 
mellan träden. Ibland känner du för att göra båda delarna. Det är alla dessa dagar som den 
nykonstruerade Renegade Backcountry är gjord för.

REV GEN4-PLATTFORM
Fördelarna med det nära samarbetet mellan våra led- och mountainteam vid utvecklingen 
av den här skotern blir tydliga när du märker att den har alla de egenskaper som krävs för 
båda typerna av körning. Den har en fantastisk följsamhet och respons vid kurvtagning och 
boondocking tack vare viktfördelningen mot skoterns mitt och den låga vikten. Dessutom är 
850 E-TEC-motorns kraft och ögonblickliga respons idealisk när du behöver dra på för fullt 
ut ur kurvor eller ta dig upp ur en djup grop.

CROSSOVER-ERGONOMI
Vi har utvecklat REV Gen4-plattformen med föraren i fokus oavsett typ av körning. Vid 
ledkörning bidrar Ergo-Step-sidopanelerna till att du intuitivt lutar dig inåt i kurvorna, och 
panelerna sträcker sig längre framåt än på någon annan skoter. Du kan till och med vrida ut 
foten tack vare de öppna tågreppen. Fotstegen är plana för högsta komfort. Oavsett om sitter 
ned eller kör stående är den avfasade tunneln, den smala tanken och det kompakta sätet 
inte i vägen.

cMOTION 146-BOGGI
cMotion-boggin fungerar perfekt vid 50/50 
crossoverkörning. Den förenar rMotion-boggins 
kapacitet och kontroll med tMotion-boggins 
viktfördelning. Böjda skenor medger snäv  
kurvtagning och hög toppfart.

NEW

erfekt vid 50/50 
enar rMotion-boggins 
tMotion-boggins 

or medger snäv 
art.



RENEGADE BACKCOUNTRY X

RENEGADE BACKCOUNTRY

RENEGADE BACKCOUNTRY
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COUNTRY X

NEGADE BACKCOUNTRY

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/REV Gen4
Drivband: 3 705 mm PowderMax med 50,8 mm kammar 
Fjädring: NYHET RAS 3, NYHET cMotion

Nyckelfunktioner:
• Avancerade KYB-aluminiumstötdämpare
• NYHET Mountain Light-styrreglage
• Racingbromsbelägg
• Låg vindruta med handtagsskydd
• Förstärkt bakre stötfångare

NEW

Motor/plattform: 600 H.O. E-TEC/REV-XM 
Drivband: 3 705 mm Cobra med 
FlexEdge och 40,6 mm kammar
Fjädring: RAS 2, tMotion

Nyckelfunktioner:
• Avancerade KYB-aluminiumstötdämpare
• Stabilt grepphandtag på styret 
• Förstärkt bakre stötfångare

Bygg och begär offert på din Renegade Backcountry. Gå till ski-doo.com



TA DIN RENEGADE TILL EN HÖGRE NIVÅ

Främre Adventure-
stötfångare

LinQ-kombinationsväska LinQ Adventure-
tunnelväska

Justerbar vindruta

Helium Enduro Pro-jacka • Ski-Doo XC-4 Cross Beam-hjälm

FÖR NYA LEDER SOM VÄNTAR
NÄSTA RENEGADE
Kombinera kraftfulla motorer, smidiga chassin, omsorgsfullt konstruerade plattformar, 
avancerade fjädringar och långa drivband så får du skotrar som behärskar även 
svårbemästrade leder och enkelt tar sig fram när snön blir djupare.

ROTAX-FYRTAKTSMOTORER MED iTC
Om du är fyrtaktsentusiast så kan vi erbjuda tre olika alternativ; alla med det exklusiva 
iTC-systemet: 1200 4-TEC, 900 ACE och 600 ACE. Det här systemet med elektronisk 
gasspjällsreglering har tre körlägen (sport, standard, ECO), Learning Key och fingergas-
reglage. Gasresponsen blir dessutom snabbare med 1200 4-TEC. Alla modeller är ledande 
i respektive kategori när det gäller bränsleeffektivitet.

rMOTION 137-BOGGI
Standarden för kontroll, funktionalitet, komfort och justeringsmöjligheter. Den extra 
längden är idealisk för absorption av gropar och vid terrängkörning. Du ställer in  
systemet via enkla justeringar för stötdämpare, fjädring och kopplingsblock.

ROTAX E-TEC-MOTORER
Våra E-TEC-motorer är marknadens mest avancerade 
tvåtaktsmotorer, och levererar mer än enbart fantastisk 
kraft. De är dessutom lätta, responsiva, bränslesnåla 
och har bra oljeekonomi. En annan unik funktion är enkel 
sommarkonservering. Oavsett om du väljer 850 E-TEC, 
800R E-TEC eller 600 H.O. E-TEC så är de roliga att  
köra och enkla att underhålla.

ancerade 
fantastisk 

slesnåla 
ion är enkel 
50 E-TEC, 
liga att 



RENEGADE ADRENALINERENEGADE X RENEGADE SPORT
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RENEGADERENEGADE X-RS
GADENEGADE X-RS

 Följ oss på Facebook för aktuella nyheter.  
Gå till facebook.com/ski-doo

Motor/plattform: 1200 4-TEC/REV-XS 
Drivband: 3 487 mm  
PowderMax med 44 mm kammar 
Fjädring: RAS 2, rMotion

Nyckelfunktioner: 
• Premium-instrumentkonsol
• Racingbromsbelägg
• Bakgrundsbelysta styrreglage
• Låg vindruta/handtagsskydd
• Pilot DS 2-skidor*
• Förstärkt bakre stötfångare

Motor/plattform: 900 ACE/REV-XS 
Drivband: 3 487 mm RipSaw 
med 38 mm kammar 
Fjädring: RAS 2, rMotion

Nyckelfunktioner:
• rMotion-boggi
• RAS-framfjädring
• Pilot DS 2-skidor*
• Förstärkt bakre stötfångare

Motor/plattform: 600 ACE/REV-XS
Drivband: 3 487 mm Cobra med 32 mm kammar 
Fjädring: Dubbla A-armar, SC-5M

Nyckelfunktioner:
• Pilot DS 2-skidor*
• Brembo-broms
• HPG-stötdämpare
• Förstärkt bakre stötfångare

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/REV Gen4
Drivband: 3 487 mm Ice Cobra med 40,6 mm kammar 
Fjädring: RAS 3, rMotion 

Nyckelfunktioner:
• KYB Pro-racingstötdämpare med mycket hög kapacitet
•  Breda, förstärkta RS-fotsteg
•  Framflyttad förarposition
•  Styrskenor med 11 mm diameter
•  Mätarregistrering med  

hög samplingshastighet

NEW

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.

*Europa-modellerna är utrustade med andra skidor än de på bilden



TRAIL
När drivbandet börjar spinna i ingången till leden börjar adrenalinet flöda 
i takt med förväntningarna på en oändligt lovande dag. Medan andra sitter 
inomhus glider du fram i spännande omgivningar under den vackraste av 
årstider. Oavsett om det är på en racingbeprövad MXZ eller en ombonad 

och lyxig Grand Touring så är vintern din.
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Sno-X Race Edition-skal • Ski-Doo XP-3 Pro Cross X-Team-hjälm



MXZ

MXZ X-RS

MXZ X-RS Iron Dog

TA DIN MXZ TILL EN HÖGRE NIVÅ

Motor/plattform: NYHET 850 E-TEC/
REV Gen4
Drivband: 3 269 mm Ice Cobra med 40,6 mm 
kammar 
Fjädring: RAS 3, rMotion

Nyckelfunktioner:
• KYB Pro-racingstötdämpare
•  Förstärkta fotsteg för körning 

i stående ställning

• Mer framflyttad förarposition
• Mätarregistrering med hög 

samplingshastighet
• Pilot DS 2-skidor

Plattform: REV-XS RS
Motor: 600 H.O. E-TEC
Drivband: 3 269 mm RipSaw med  
38 mm kammar
Fjädring: RAS 2, rMotion 129

Nyckelfunktioner:
•  KYB Pro 40-racingstötdämpare med  

mycket hög kapacitet
• Breda fotsteg
• Förstärkt chassi

• 4 bakre boggihjul
• Framflyttad standardkörposition
•  Mätarregistrering med hög samplingshastighet
• Pilot DS 2-skidor

Sidofotstöd Extra LED-belysning

Styrmonterad väskaSR 21 L LinQ-tunnelväska

NEW

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.

FÖR KURVOR DU ÄNNU 
INTE BEMÄSTRAT 
NÄSTA MXZ
Inte bara en åktur; det handlar om utmaningar. Med en precis och 
följsam MXZ skräms du inte bort av en sönderkörd led eller feldoserad 
hårnålskurva; tvärtom så är du mer än redo att ta dig an den.

REV GEN4-PLATTFORM + 850 E-TEC-MOTOR
Så här exakt och lätt har du aldrig flutit fram genom kurvorna på 
en snöskoter tidigare. Vi har konstruerat skotern utifrån dina behov 
så att du kan köra den så som du vill. Glid smidigt in i kurvorna 
tack vare Ergo-Step-sidopanelerna och den supersmala tanken. 
Den fantastiska kraften och responsen från 850 E-TEC-motorn 
gör det hela mångdubbelt roligt.

RAS 3-FRAMFJÄDRING
Avancerad fjädring på A-armar av olika längd ger enastående 
stötupptagning och exakt manövrering även under riktigt tuffa 
förhållanden. Du har alltid full kontroll.

rMOTION 129-BOGGI
Standarden för kontroll, funktionalitet, komfort och justerings-
möjligheter. Separat fjäder- och stötdämpardynamik, plus bran-
schens mest progressiva kraft/rörelseförhållande ger rMotion-fjäd-
ringen en mjuk gång på ojämnt underlag och enastående kapacitet 
vid stora gropar och ojämnheter. Längden på 3 269 mm garanterar 
ännu bättre grepp, bromsegenskaper och stötupptagning.
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GRAND TOURING SPORT

GRAND TOURING

Plattform: REV-XS
Motor: 600 ACE
Fjädring: Dubbla A-armar, SC-5M

Nyckelfunktioner:
• Pilot DS 2-skidor
• 3 487 mm RipSaw  

med 31,8 mm kammar
• Backspeglar
• Lasträcke
• El-uttag för förarvisir
• Eluppvärmda passagerarhandtag
• Elstart
• Luftkylning med elfläkt
• Draganordning
• Förstärkt stötfångare

TA DIN GRAND TOURING TILL EN HÖGRE NIVÅ

Extra LED-belysning Tankväska, 5 L Modulär 
bandtunnelväska

Förlängt handskfack/
Montana†-GPS och hållare

FÖR NYA VÄNTANDE ÄVENTYR
NÄSTA GRAND TOURING
Vi gör det klart en gång för alla – skönheten hos snötäckta träd och bergstoppar 
avnjuts bäst från en snöskoter. Och om du ska göra det, så gör det ordentligt – med den 
oöverträffade komfort och lyx som bara en Grand Touring-skoter kan erbjuda.

ROTAX ACE-FYRTAKTSMOTOR MED iTC
Tyst, mjuk, effektiv och lång livslängd är kännetecknen för 600 ACE-motorn. Och den 
här fyrtaktsmotorn har dessutom iTC-systemets alla fördelar: omedelbar gasrespons, 
tre körlägen, Learning Key och fingergasreglering.

BEKVÄMLIGHETSFUNKTIONER
Både du och din passagerare omges av de små sakerna som gör turerna både lättare 
och bekvämare, såsom elstart, backspeglar, backväxel, uttag för visiruppvärmning, stor 
vindruta och mycket mer.

Europa-modellen är utrustad med andra skidor än de på bilden.



UTILITY
BRP inledde verksamheten med tillverkning av banddrivna arbetsfordon. 
Det är ett åtagande som vi aldrig har förlorat ur sikte, och vi erbjuder ett 
brett sortiment snöskotrar specifikt konstruerade för att du ska få jobbet 
gjort. Men vi kan inte låta bli att också göra våra kommande Expedition-, 

Skandic- och Tundra-skotrar lite sportiga.
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FÖR JOBB SOM ÅTERSTÅR ATT GÖRA
VÅRA SPORT-ARBETSSKOTRAR
Du väljer rätt verktyg för det du ska arbeta med, precis som alla seriösa hantverkare. 
Därför vill du ha en Ski-Doo med tillförlitlig motor, omsorgsfullt konstruerat chassi och 
funktioner specifikt avsedda för arbete… och en rejäl dos nöje för helgerna.

SC-5U-BOGGI
Specialanpassad fjädring för arbetsskotrar med enastående komfort både på led och 
i lössnö. Den ledade boggiskenan kan frigöras, vilket underlättar kurvtagning på packad 
snö och gör det möjligt att backa i djup snö. Den kan även spärras för bättre grepp eller 
dragarbeten.

SYNCRO-VÄXELLÅDA
Starta mjukt även med tung last tack vare två växlar framåt. Dessutom finns backväxel.

BREDA DRIVBAND
Om du behöver flyta fram på underlaget eller dra något behöver du så bra grepp som 
möjligt. Våra arbetsskotrar kan fås med drivband upp till 3 923 mm x 508 mm.

LTS-FRAMFJÄDRING
Vår exklusiva teleskopkonstruktion är svårslagen vid lågfartskörning 
i terräng. Den möjliggör ett plant och brett bukskydd som fungerar som  
en skidspets som smidigt glider över både djup snö och hinder.

TA DIN ARBETSSKOTER TILL EN HÖGRE NIVÅ

Bakre LinQ-lasträcke Lastbox Förstärkt bakre  
XU-stötfångare

Extra stor XU-väska
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EXPEDITION

EXPEDITION XTREME

EXPEDITION SE

EXPEDITION LE

Plattform: REV-XU
Motor: 800R E-TEC
Drivband:  
3 923 x 508 x 44 mm  
Fjädring:  
RAS 2, SC-5U

Nyckelfunktioner:
• Premium-stötdämpare
• 44 mm kammar
• REV-XM-mountaingrepphandtag
• Elstart
• Luftkylning med elfläkt
• Draganordning

Plattform: REV-XU
Motor: 1200 4-TEC
Drivband:  
3 923 x 508 x 31,8 mm  
Fjädring: RAS 2, SC-5U 
med ACS (luftfjädring)

Nyckelfunktioner:
• Luftfjädring (ACS)
• WARN-vinsch (680 kg)
• Hög batterikapacitet
• Bukskydd
• Förstärkt bakre stötfångare
• Justerbart styre
• 12 V-uttag för tillbehör
• Lastbox
• Draganordning

Plattform: REV-XU
Motor: 900 ACE
Drivband:  
3 923 x 508 x 38,1 mm   
Fjädring: SC-5U, RAS 2

Nyckelfunktioner:
• RAS 2-framfjädring
• Syncro-växellåda
• Premium-instrument
• 12 V-eluttag
• Passagerarfunktioner 

(eluppvärmda och justerbara 
passagerarhandtag med 
vindavvisare, fotstöd)

• Elstart
• Luftkylning med elfläkt
• Draganordning

  
Gilla oss på Facebook och få tips från våra experter.  
Gå till facebook.com/ski-doo

Expedition-jacka och byxor

Våra mångsidigaste skotrar, med en perfekt mix av 
sport-, touring- och arbetsegenskaper.

EXPEDITION SPORT
Plattform: REV-XS
Motor: 900 ACE
Drivband: Charger  
3 923 x 406 x 38,1 mm   
Fjädring: SC-5U

Nyckelfunktioner:
• Pilot DS 2-skidor
• Elstart
• Passagerarhandtag
• Lasträcke, dragkrok
• Luftkylning med elfläkt



27

SKANDIC & TUNDRA

Våra verkliga arbetshästar med enastående drag-, 
transport- och bäregenskaper.

Avancerad lastkälke kompatibel med LinQ-tillbehör. 
Lastkälken på bilden är utrustad med extra sidor.

LINQ-LASTBOX, 360 L
Högkvalitativ lastbox som skyddar lasten oavsett 
väderförhållanden. Med stålräcke för extra last; locket 
skyddas av kanter i teak.

LINQ-LASTKÄLKE

Plattform: REV-XU
Motor: 550F, 900 ACE
Drivband: 3 923 x 508 x 38,1 mm 
Fjädring: LTS, SC-5U

Nyckelfunktioner:
• Syncro-växellåda 2-1-N-R
• Pilot DS 2-skidor
• Luftkylning med elfläkt¹

• Lasträcke, dragkrok
• Förvaringsutrymme under sätet
• Elstart

1 Utom 550F-motorn.

TUNDRA LT
Plattform: REV-XU
Motor: 600 ACE 
Drivband: Charger  
3 923 x 406 x 38,1 mm  
Fjädring: LTS, SC-5U

Nyckelfunktioner:
• Ledad SC-5U-boggi
• Draganordning
• Extra hög vindruta

• Stora fotstegsöppningar
• Elstart
• Luftkylning med elfläkt

SKANDIC WT



VÅRA NÄSTA TILL-
BEHÖR OCH FÖRAR-
UTRUSTNINGAR.
DIN NÄSTA  
DRÖMTUR.

FÖRTROENDE & 
TILLFÖRLITLIGHET
Med Ski-Doo-tillbehör och Ski-Doo-förarutrustning 
kan du känna dig helt trygg. Vi tillverkar alla 
produkter med samma höga kvalitet, tillförlitlighet 
och säkerhetsstandarder som din Ski-Doo-skoter 
– och tillbehören omfattas av ett års garanti oavsett 
vem som monterar dem. Våra hjälmar omfattas 
av fyra års garanti, och förarutrustning med 
SympaTex-teknik har LIVSTIDS garanti.

BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER GÅ TILL SKI-DOO.COM  
FÖR ATT FÖRVERKLIGA DIN NÄSTA DRÖMTUR.

Med Ski-Doo originaltillbehör, förarutrustning och delar får du:

KVALITET & PERFEKT 
INTEGRATION
Vi som jobbar med Ski-Doo är passionerade 
snöskoterförare. Vi vet att det är absolut 
nödvändig att utforma tillbehör i perfekt 
samstämmighet med din snöskoter. Våra 
tillbehör har oöverträffad passform och finish, 
snabb och enkel montering och kvalitet som 
varar. Och vi utformar förarutrustning som är 
perfekt anpassad till ditt körsätt. Det är vårt 
Ski-Doo-löfte! 



 SPRING
ONLY

 SPRING
ONLY

 SPRING
ONLY

EXPEDITION
SPORT  
900 ACE
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GRAND TOURING
SPORT 600 ACE

EXPEDITION
XTREME
800R E-TEC

EXPEDITION
LE 900 ACE

EXPEDITION
SE 1200 4-TEC

SKANDIC WT 
550F
900 ACE

TUNDRA
LT 
600 ACE

RENEGADE
X 1200 4-TEC

RENEGADE
SPORT
600 ACE

RENEGADE
BACKCOUNTRY X 
850 E-TEC

RENEGADE
BACKCOUNTRY 
600 H.O. E-TEC

MXZ X-RS
IRON DOG 
600 H.O. E-TEC

TRY XBACKCOUNT
850 E TEC850 E-TEC

 SPRING
ONLY

SPORT
600 ACE

850 E TEC

600 ACE

RENEGADERENEGADE
X 1200 4-TEC

SUMMIT SP 
146/154/165  
850 E-TEC

G SPRING
ONO LY

IRIR
60

FREERIDE
146 850 E-TEC

FREERIDE
154 S-38  
850 E-TEC

FREERIDE
154/165 850 E-TEC

SPRINGG
ONO LY

SUMMIT X 
154/165/175  
850 E-TEC

SUMMIT SP  
146/154  
600 H.O. E-TEC

RENEGADE  
X-RS 850 E-TEC

RENEGADE
ADRENALINE 
900 ACE

MXZ X-RS  
850 E-TEC

 
Bygg din nästa skoter. Gå till ski-doo.com

© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. I USA distribueras produkterna av BRP US Inc.†PowderMax och RipSaw är varumärken tillhörande Camoplast Inc. KYB är ett varumärke tillhörande KYB Americas Corporation. SilentDrive är ett varumärke 
som tillhör Gates Corporation. ◊Montana är ett varumärke tillhörande Garmin Ltd. I reklamsyfte kan vissa bilder i den här broschyren återge erfarna förare som utför avancerade manövrer under idealiska och kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra dessa riskfyllda manövrer om du inte behärskar dem, eller innan du har blivit förtrogen med snöskoterns 
prestanda och köregenskaper. Rådgör alltid med din snöskoteråterförsäljare för val av en snöskoter som passar dina specifika behov, och läs alltid användarhandboken, säkerhetsanvisningarna samt dekalerna på snöskotern. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Allvarliga personskador eller dödsfall kan bli följden om du ignorerar varningar eller använder 
snöskotern på fel sätt. Använd sunt förnuft och visa hänsyn. Följ gällande lagar och bestämmelser. Respektera andras rättigheter och håll ett säkert avstånd till andra nöjesåkare eller åskådare. Använd alltid lämpliga skyddskläder och hjälm. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst 
ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller i broschyren kan vara utrustade med tillbehör eller visas med alternativ som är tillgängliga mot extra kostnad från din auktoriserade Ski-Doo-
återförsäljare. Snöskoterns prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna vinterförhållanden, snöförhållanden, omgivningstemperatur, höjd över havet, körförmåga och förarens och passagerarnas vikt. BRP är stolt medlem av SSCC (Snowmobile Safety Certification Committee), ISMA 
(International Snowmobile Manufacturers Association), Tread Lightly, Inc. och BRC (Blue Ribbon Coalition). Som medlem av dessa viktiga snöskoterorganisationer värdesätter och stöder vi deras arbete som syftar till att befrämja utvecklingen av vår sport.

LINEUP 2018
EN SNÖSKOTER FÖR VARJE FÖRARE.

Vissa av de modeller, förarutrustningar och tillbehör som visas kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SPECIFIKATIONER MOUNTAIN CROSSOVER

MODELL SUMMIT FREERIDE RENEGADE

PAKET X 850 E-TEC SP 850 E-TEC SP 154/165 850 E-TEC* 146 850 E-TEC 154 S-38 850 E-TEC X-RS 850 E-TEC X ADRENALINE SPORT

FÄRG

Svart 
Octane Blue/
Manta Green 

(vårkampanjmodell)

Sunburst Yellow/Black Vit

Svart 
Hyper Silver/ 
Manta Green 

(vårkampanjmodell)

Svart Svart White/Orange Crush

FUNKTIONER

Plattform REV Gen4 REV-XM REV Gen4 REV Gen4 REV-XS REV-XS REV-XS

Skidor Pilot DS 3 Pilot DS 2 Pilot DS 3 Pilot DS 2 Pilot DS 2

Säte Mountain Lätt REV-XM-säte med 
förvaringsutrymme Mountain Trail REV-XP-säte med förvaringsutrymme

Styre Aluminium med J-hook/grepphandtag Aluminium med J-hook/grepphandtag Aluminium, med J-hook

Startmetod Manuell/SHOT (på 
vårkampanjmodellen) Manuell Elstart SHOT Elstart Elstart Elstart

Backväxel RER RER RER Mekanisk

Eluppvärmda handtag Standard Standard Standard

Backspeglar Tillval Tillval Tillval

Vindruta (mm) Tillval 285 Tillval Låg 285 375

Draganordning Tillval Tillval Tillval

Kalibrering Havsnivå Havsnivå

MÄTARE Kompakt Multifunktion Kompakt Multifunktion Analog med display

Hastighetsmätare/varvtalsmätare/
bränslemätare Standard Standard Standard

Motortemperaturmätare Standard Standard Standard

FJÄDRING

Framfjädring RAS 3 RAS 2 RAS 3 RAS 3 RAS 2 Dubbla A-armar

Främre stötdämpare HPG Plus HPG KYB Pro 36 R med snabbjustering KYB Pro 36 R med 
snabbjustering HPG Plus R HPG Plus

Boggi tMotion tMotion rMotion SC-5M

Centerstötdämpare HPG Plus HPG KYB Pro 40 med snabbjustering KYB Pro 40 med 
snabbjustering HPG Plus HPG Plus HPG

Bakre stötdämpare HPG Plus HPG KYB Pro 40 med snabbjustering KYB Pro 40 med 
snabbjustering KYB Pro 36 med snabbjustering HPG

ROTAX-MOTOR 850 E-TEC 600 H.O. E-TEC 850 E-TEC 850 E-TEC 1200 4-TEC 900 ACE 600 ACE

Bränsletank (L) 36 40 36 36 40 40

Oljetank (L) 3,4 3,7 3,4 3,4 3,5 3,3 2,1

DRIVBAND

Spårvidd (mm) 907/950 910/950 975/1 020 1 077

Drivbandsbredd (mm) 406 406 381

Drivbandslängd (mm)
3 923 
4 178  
4 445

3 705 
3 923 
4 178 

3 705  
3 923

3 923 
4 178 3 705 3 923 3 487

Kamhöjd (mm) 76,2 PowderMax Light 
med FlexEdge

63,5 PowderMax Light 
med FlexEdge

63,5 PowderMax II med 
FlexEdge

63,5 PowderMax Light 
med FlexEdge

63,5 PowderMax II med 
FlexEdge

63,5 PowderMax Light 
med FlexEdge 40,8 Ice Cobra 44,5 PowderMax 31,8 Ripsaw 31,8 Cobra

MÅTT

Längd (mm)
3 422 
3 555 
3 688

3 275 
3 422 
3 555

3 226  
3 335

3 422 
3 555 3 275 3 422 3 124 3 110

Bredd (mm) 1 080-1 110 1 081-1 126 1 080-1 110 1 140-1 180 1 217 1 217

Höjd (mm) 1 359 1 346 1 359 1 222 1 359 1 222 1 210

* Vårkampanjmodell
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TRAIL UTILITY

MXZ GRAND 
TOURING EXPEDITION SKANDIC TUNDRA

BACKCOUNTRY X 850 E-TEC BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC X-RS IRON DOG SPORT XTREME SE LE SPORT WT LT

Octane Blue/Manta Green Svart Hyper Silver/Sunburst 
Yellow Svart Vit Svart Tactical Grey/Black Svart Vit Tactical Grey/Black Vit

REV Gen4 REV-XM REV Gen4 REV-XS RS REV-XS REV-XU REV-XS REV-XU REV-XU

Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 Pilot DS 2 med 250 mm 
belag Pilot DS 2

Trail REV-XP X-säte med 
förvaringsutrymme Trail REV-XP X-säte, smalt, 

med förvaringsutrymme Tvåsitsig Modulär, ensitsig Modulär, tvåsitsig med förvaringsutrymme under 
sätet Tvåsitsig

Modulär, tvåsitsig med 
förvaringsutrymme 

under sätet
Tvåsitsigt REV-XM-säte

Aluminium med J-hook/grepphandtag Aluminium, med J-hook Aluminium, med 
J-hook

Aluminium, fatbar med 
J-hook/grepphandtag

Fyra lägen, justerbar 
rattlutning/lackerat stål/ 

J-hook/grepphandtag

Lackerat stål med 
J-hook/grepphandtag Aluminium, med J-hook Lackerat stål med 

J-hook/grepphandtag

Rakt aluminiumstyre 
med J-hook/
grepphandtag

Manuell Elstart Elstart Elstart Elstart

RER RER Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Standard Standard Standard Standard Standard

Tillval Standard Tillval Standard Tillval Standard Tillval

360 375 Tillval 152 450 580 460 580 445

Tillval EU-typ J-hook EU-typ J-hook EU-typ

Analog med display Multifunktion Analog med display Multifunktion Analog med display Analog med display Analog med display

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Tillval Standard Tillval Tillval (utom på 550F) Tillval

RAS 3 RAS 2 RAS 3 RAS 2 Dubbla A-armar RAS 2 Dubbla A-armar LTS LTS

HPG Plus KYB Pro 36 R med 
snabbjustering

KYB Pro 40 R med 
snabbjustering Motion Control HPG Plus R Motion Control HPG Motion Control Motion Control

cMotion tMotion rMotion rMotion med 
förstärkningar SC-5M SC-5U SC-5U SC-5U

HPG Plus HPG KYB Pro 40 med snabbjustering Motion Control HPG Plus Motion Control HPG Motion Control Motion Control

KYB Pro 36 med 
snabbjustering HPG KYB Pro 40 med snabbjustering HPG KYB Pro 36 med 

snabbjustering ACS (luftfjädring)  HPG HPG HPG

850 E-TEC 600 H.O. E-TEC 850 E-TEC 600 H.O. E-TEC 600 ACE 800R E-TEC 1200 4-TEC 900 ACE 900 ACE 550F 
900 ACE 600 ACE

36 40 36 40 40 40 45 40 40 40

3,4 3,7 3,4 3,7 2,1 3,7 3,5 3,3 3,7 (550F) 
3,3 (900 ACE) 2,1

975/1 020 1 077 1 077 975/1 018 900 813

406 381 406 500 406 508 406 

3 705 3 269 3 487 3 923 3 923 3 923

50,8 PowderMax 40,6 Cobra FlexEdge 40,6 Ice Cobra 31,8 Ripsaw 31,8 Ripsaw 44,4 31,8 38,1 Charger 38,1 38,1 Charger

3 275 3 226 3 010 3 020 3 110 3 230 3 240 3 230 3 329 3 240 3 329

1 140-1 180 1 159-1 204 1 217 1 217 1 150-1 192 1 159-1 204 1 076 1 002

1 359 1 210 1 222 1 210 1 275 1 220 1 330 1 275 1 330 1 325
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