
Motor

Motor Gasolina, 4 tempos, bicilíndrico, DOHC (Duplo comando de válvulas no cabeçote), Prostar Turbo H.O., 184cv

Cilindradas 925 cc
Sistema de combustível Injeção eletrônica
Refrigeração Líquido

Sistema de Transmissão
Transmissão PVT Automático - P / R / N / L / H
Sistema de tração Real AWD/2WD sob demanda Isolado performance extrema

Suspensão

Suspensão dianteira
Braço duplo arqueado (tipo A-Arm) com barra estabilizadora e curso de 17" (43,2 cm), amortecedores Fox 
Podium Internal Bypass Dynamix, corpo de 2,5" (Amortecimento controlado eletronicamente).

Suspensão traseira
Independente, braço triplo transversal (3-Link Trailing Arm) com barra estabilizadora e curso de 20" (50,8 cm), 
amortecedores Fox Podium RC2 Internal Bypass Dynamix, corpo de 2.5" (Amortecimento controlado 
eletronicamente).

Curso de suspensão utilizavel 20" (50,8 cm) na dianteira e 22" (55,9 cm) na traseira
Freios
Freios dianteiros / traseiros Disco hidráulico nas 4 rodas com pinças de três pistões na dianteira e dois pistões na traseira
Freio de estacionamento Posição P na transmissão automática

Pneus/Rodas
Pneus dianteiros / modelo 30 x 10-14; Maxxis Carnivore, 8 lonas
Pneus traseiros / modelo 30 x 10-14; Maxxis Carnivore, 8 lonas
Rodas Alumínio com pintura na cor preta

Dimensões
Distância entre eixos 244 cm
Peso 814 Kg
Dimensões gerais do veículo (CxLxA) 320 x 163 x 182 cm
Distância de altura do solo 36,8 cm

Capacidade
Capacidade de combustível 45,4 L
Dimensões da caçamba (CxLxA) 66 x 45 x 29,2 cm
Capacidade de carga da caçamba 136,1 kg
Capacidade de carga útil 336 kg

Outros
Sistema de Carga Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga
Iluminação 2 Led diurno, faróis de LED branco (baixo / alto) e lanterna e freio LED e LED lateral de alta visibilidade
Direção Elétrica Equipado (EPS)
Controlo de suspensão eletronico Equipado (Dynamix 2.0)

Instrumentos

Tela 7" com Ride Command™ touch com luva: Visualizador Dynamix 2.0, Instrumentação digital, GPS, 
Mapeamento, Group Ride, Bluetooth e USB, conectividade com celular, AM/FM, comunicação interna disponivel 
(via dispositivo opcional bluetooth Sena no capacete), Painel digital, velocímetro, odômetro, tacômetro, 
odômetro parcial, horímetro, voltímetro, relógio, indicador de marcha, combustível, temperatura, indicador de 
cinto de segurança, bateria.

Outros recursos padrão

Portas 3/4, volante esportivo com regulagem em altura e profundidade, controles de Ride Command e Dynamix 
com 3 posições (Confort, Sport, Firm e botão X de panico) no volante, Sistema de Som Rockford Fosgate 
Premium Stage 4 (com rede protetora dos falantes em aço inox, caixas dianteiras de duas vias com agudos de 1" 
e baixos de 6,5" com 100W RMS, caixas traseiras duas vias com falante agudo com 1" e baixo com 6,5" com 
100W RMS, mais sub-woofer com falante de 10" e 400W RMS), caixas de som dianteiras e traseiras com 
iluminação LED azul,  camara de ré, pré instalação de camera dianteira, 2 tomadas de 12V, iluminaçao interna do 
cockpit LED azul, cintos retrateis 6 pontos, 2 porta objetos com fecho automotivo, assentos esportivos com 
regulagem de inclinação e profundidade.

Cor Cor Radar Blue com gráficos customizados Rockford Fosgate (Pintura automotiva)
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