
MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T

NYCKELEGENSKAPER
DJÄRV •  Kraftig motor och växellåda

•  Ökad komfort och praktiska funktioner
•  Can‑Am‑design

EXAKT •  Enkel hantering och hög kapacitet
•  Avancerat fjädringssystem
•  Ultrastarkt chassi

TRYGG •  Perfekt avvägd 
•  Ökat skydd
•  Mer äventyr och mindre underhåll

PLATTFORMSFUNKTIONER •  60” bred
•  120,6” Hjulbas
•  12” markfrigång
•  Upp till 13” fjädringsväg
•  FOX† 2.0 PODIUM QS3 Piggyback‑stötdämpare
•  Lägena SPORT/ECO™
•  RF‑nyckel DESS med start‑/stoppknapp
•  4,5” digital display
•  Högklassiga halvdörrar
•  Stänkskärmar

SPECIFIKT FÖR DPS-PAKETET •  Dynamisk servostyrning (DPS™)
•  62” bred
•  Ergoprint‑säten med färgaccent
•  Topphastighet på över 60 km/h
•  Öppen främre differential med BTC (bromsreglering)
•  Differentialspärr bak
•  28 x 10‑14 Maxxis Liberty‑däck 

7,6” (19,3 cm) bred digital display med knappsats
•  Stänkskydd
•  Bakre draganordning och dragkula
•  7‑stifts släpvagnsanslutning (12 V)
•  Nät (i stället för dörrar)
•  LED‑bakljus med strålglanseffekt 

Signalhorn, varnings‑ och positionsljus, speglar på 
vänster och höger sida, registreringsskyltstöd, krok på 
främre metallstötfångare, förarsätesdetektor

•  Dynamisk bromsreglering (ABS + HHC + HDC)
•  Dynamisk antispinnreglering (BTC + DTC)
•  Dynamisk antispinnreglering (TCS kan stängas av) 

 Triple Black

MOTOR 1000R
Typ 95 hk, Rotax® 976 cc, vätskekyld V‑twinmotor, katalysator
Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™)  

med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission Quick Response System (QRS) CVT med högt 

luftflöde och elektroniskt drivremsskydd 
Extra L/H/N/R/P

Drivlina Valbar 2WD‑/4WD‑drift med öppen främre 
differential med BTC (bromsreglering)/

Differentialspärr bak
Förarassistans Elektronisk utförskörningsreglering 

Lägena SPORT/ECO™
Servostyrning Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A‑armar med krängningshämmarstag/ 

12,5” (31,8 cm) fjädringsväg 
Främre stötdämpare FOX† 2.0 PODIUM Piggyback med QS3†‑

kompressionsjustering
Fjädring bak TTA med krängningshämmarstag/13” (33 cm) 

fjädringsväg
Bakre stötdämpare FOX† 2.0 PODIUM Piggyback med QS3†‑

kompressionsjustering

DÄCK/HJUL
Framdäck Maxxis Liberty 28” x 10” x 14”‑däck  

(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdäck Maxxis Liberty 28” x 10” x 14”‑däck  

(71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Hjul 12" aluminiumfälgar

BROMSAR
Fram Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med 

hydrauliska dubbelkolvsok med dynamisk 
bromsreglering (ABS + HHC + HDC)

Bak Dubbla 220 mm ventilerade skivbromsar med 
hydrauliska dubbelkolvsok med dynamisk 

bromsreglering (ABS + HHC + HDC)

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt 769,7 kg
Chassi/bur Profilerad störtbur. 

ROPS‑godkänd
L x B x H 149” x 62,1” x 76,2” 

(378,4 x 157,8 x 193,5 cm)
Hjulbas 120,6” (306,3 cm)
Markfrigång 12” (30,5 cm)
Lastboxkapacitet 136 kg
Dragkapacitet 680 kg
Förvaringskapacitet Totalt: 24,7 l 

Handskfack: 15,6 l 
Förvaringsutrymme, förarsida: 1,5 l 
Mittkonsol och mugghållare: 3,1 l 

Bakre konsol och mugghållare: 4,5 l
Tank 38 l 

FUNKTIONER
Mätare 4,5” (11,4 cm) bred digital display: 

 Hastighetsmätare, varvtalsmätare, vägmätare, tripp‑ 
och timmätare, bränslemätare, växelläge, lägena 

SPORT/ECO™, säkerhetsbälte och 4 x 4‑indikator, 
främre och bakre differentiallåsindikatorer, 

diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Instrumentering Likspänningsuttag typ cigarettändare i panelen 

(20 A)
Stöldskyddssystem –
Generator 650 W
Belysning Två 55 W‑reflektorer och LED‑bakljus
Vinsch –
Ratt Justerbar ratthöjd
Skydd Integrerad främre stötfångare av stål 

Högklassiga halvdörrar 
Heltäckande bukskydd 

Stänkskärmar 
Stänkskydd

Dragkrokstyp

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP‑garanti

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alla rättigheter förbehålls. ™, ® och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. I USA 
distribueras produkterna av BRP US Inc. *Torrvikt, grundmodell visas. ‡Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH.†Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. För andra 
jurisdiktioner kontaktar du din lokala återförsäljare. 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. Kör ansvarsfullt! BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare genomgår en förarkurs. Kontakta 
din återförsäljare för mer information om säkerhet och utbildning. Körning av ATV-fordon kan vara förknippad med faror. Förare och passagerare ska bära hjälm, skyddsglasögon och lämpliga 
skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Använd aldrig fordonet för stuntkörning. Undvik överdrivet höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. 
ATV-modeller med större motor än 90 cc bör endast användas av förare från 16 år och uppåt. Ta aldrig med passagerare om inte den aktuella ATV-modellen är avsedd för detta. Passagerare måste 
vara minst 12 år gamla och kunna hålla i sig fast i handtagen samt sätta fötterna på fotstödet när de sitter lutade mot ryggstödet. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med olika tillbehör.
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