SPORTSMAN® 570

(Modelo 2021)

Motor
Motor

Gasolina, 4 tempos , monocilíndrico, DOHC (Duplo Comando de Válvulas no Cabeçote); 44cv

Cilindradas
Sistema de combustível
Refrigeração

567 cc
EFI (Injeção Eletrônica)
Líquido

Sistema de Transmissão
Transmissão
Sistema de tração
Sistema de freio motor EBS

PVT Automático - P / R / N / L / H com troca em linha.
AWD/2WD sob demanda One Touch
ND

Suspensão
Suspensão dianteira
Suspensão traseira

Suspensão MacPherson com curso de 8,2" (20,8 cm)
Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 9,5" (24,1 cm)

Freios
Freios dianteiros / traseiros
Freio de estacionamento

Disco hidráulico em 3 rodas com acionamento no manete. Freio traseiro hidráulico com acionamento no
pedal
Posição P no câmbio automático / Trava de freio no manete

Pneus/Rodas
Pneus dianteiros / modelo
Pneus traseiros / modelo
Rodas

25 x 8-12 P373; 6 lonas
25 x 10-12 P373; 6 lonas
Aço estampado

Dimensões
Distância entre eixos
Peso
Dimensões gerais do veículo (CxLxA)
Distância de altura do solo
Altura do banco

128.3 cm
319.8 kg
210,8 x 121,9 x 119,4 cm
29 cm
85,7 cm

Capacidade
Capacidade de combustível
Capacidade de carga
Capacidade de carga do bagageiro
dianteiro/traseiro
Capacidade de reboque
Capacidade de pessoas
Reboque

17L
220 kg
41 kg / 82 kg
612 kg
1
Receptor de entrada do reboque de 3,17 cm

Outros
Sistema de carga
Direção Eletrica (EPS)

Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga, Porta objetos frontal com 19L
de capacidade
ND

Iluminação

Farois dianteiros no para-choque e guidão, sendo duplo de 50W (baixo) no para-choque e triplo de 50 W
(alto), lanterna traseira de LED unica com luz de freio.

Instrumentos

Painel total digital com: velocímetro, odômetro, tacômetro, odômetro parcial 1, odômetro parcial 2,
Horimetro, indicador de marcha, combustível, AWD, Voltimetro e temperatura do motor, Luz indicadora de
temperatura.

Outros recursos padrão

Extensor de rack frontal, plugue de alimentação de 12 volts, pré-cabeado para aquecedores de mão e polegar,
carregador de bateria no painel, suporte de guincho incluído.

Cor

Desert Sand

