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 Octane Blue

NYCKELEGENSKAPER
SMIDIG •  Kraftig motor och växellåda

•  Enkel hantering och hög kapacitet
•  Främre och bakre fjädring utformad för ledkörning

ÄVENTYRLIG •  Praktiska funktioner och mångsidighet
•  Ökad komfort med Ergo-Lok-sittbrunn
•  Anpassa din Maverick Trail efter dina behov

TRYGG •  Can-Am-design och beprövad passform och finish
•  Ökat skydd
•  Mer äventyr och mindre underhåll

PLATTFORMSFUNKTIONER • 159,6 cm (62,8 tum) bred
• 230,1 cm (90,6 tum) hjulbas
• 25,4 cm (10 tum) markfrigång
• Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
• 19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsats
• SPORT-/ECO™-lägen
• Nät (istället för dörrar)
• RF D.E.S.S. med start-/stoppknapp
• Stänkskydd och stänkskärm
• Bakre dragkrok och dragkula
• 7-stifts släpanslutning (12 V)
• LED-baklyktor med haloljuseffekt
• Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, 

höger-/vänsterspegel, registreringsskylthållare, 
krok på främre metallstötfångare, förarsätessensor, 
sensor för låg bromsvätskenivå

• Över 60 km/h topphastighet
SPECIFIKT FÖR DSP 700 
T-PAKETET

• Dynamisk servostyrning (DPS™)
• 30,5 cm (12 tum) aluminiumfälgar
• Ergoprint-säten med färgaccenter
• Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
• Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)

MOTOR
Motortyp 52 hk/41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced 

Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, 
vätskekyld med katalytisk avgasrenare

Bränslesystem Intelligent gasspjällsstyrning (iTC™)  
med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)

Transmission PDrive primär CVT med motorbroms och 
elektroniskt remskydd

 L / H / N / R / P
Drivlina Valbar 2WD-/4WD-drift med öppen främre 

differential med BTC (bromsreglering)
Förarassistans Elektronisk utförskörningsreglering 

Lägena SPORT/ECO™
Servostyrning Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR
Framfjädring Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/ 

10” (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak TTA med krängningshämmarstag/10,5” (26,7 cm) 

fjädringsväg
Bakre stötdämpare Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL
Framdäck Carlisle ACT 26” x 8” x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck Carlisle ACT 26” x 9” x 12" (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Hjul 12" aluminiumfälgar

BROMSAR
Främre bromsar Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska 

dubbelkolvsok och dynamisk bromskontroll 
(ABS + HHC + HDC)

Bakre bromsar Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska 
dubbelkolvsok och dynamisk bromskontroll 

(ABS + HHC + HDC)

MÅTT/KAPACITET
Uppskattad torrvikt  576,5 kg (1 271 lb)
Chassi/bur Profilerad bur 

ROPS-godkänd (överrullningsskydd)
L x B x H 300,5 x 159,6 x 175,3 cm (118 x 62,8 x 69 tum)
Hjulbas 90,6” (230,1 cm)
Markfrigång 10” (25,4 cm)
Lastboxkapacitet 136 kg
Dragkapacitet 680 kg
Förvaringskapacitet Totalt: 20,2 l 

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

Tank 38 l 

FUNKTIONER
Mätare 7,6" (19,3 cm) bred digital display med knappsats 

 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 RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) 
med start-/stoppknapp 

Generator 650 W
Belysning Två 55 W reflektorer och LED-baklyktor med 

haloljuseffekt
Vinsch –
Ratt Justerbar ratthöjd
Skydd Integrerad främre stötfångare av stål 

Heltäckande bukskydd 
Stänkskärm och stänkskydd

Dragkrokstyp 5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre 
dragkrok och dragkula 

GARANTI
Fabriksgaranti 2 års begränsad BRP-garanti
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MAVERICK TRAIL DPS 700 T


