
Зображено модель Expedition LE 900 ACE

ДВИГУН ROTAX® 900 ACE

Характеристики двигуна Чотиритактний, з подвійним верхнім розподільним валом 
(D.O.H.C.), рідинним охолодженням та сухим картером

Кількість циліндрів 3

Робочий об’єм 899 см3 

Діаметр циліндра 74 мм

Хід поршня 70 мм

Максимальна частота обертання 
двигуна 7250 об./хв.

Сумішоутворення EFI (електронне впорскування палива)

Рекомендований тип палива Звичайний неетилований бензин

Мінімальне октанове число 95

Паливний бак 40 літрів

Ємність мастильного бака 3 літри

ТРАНСМІСІЯ
Тип повідної муфти eDrive™ 2

Тип веденої муфти QRS (швидкого спрацьовування з коротким валом)

Увімкнення зчеплення 2200 об./хв.

Число зубців малої зірочки 1-ша передача = відношення 3:1

Число зубців великої зірочки 2-га передача = відношення 2:1

Число зубців повідної зірочки 8

Діаметр повідної зірочки 183 мм

Гальмівна система Гідравлічна, з трубкою гальмівної системи в обплетенні з 
неіржавкої сталі

КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ
Чорний (Black) 

РОЗМІРИ
Габаритна довжина машини 3230 мм

Габаритна ширина машини 1150 або 1192 мм

Габаритна висота машини 1330 мм

Лижна база 975 або 1018 мм

Габаритна довжина лиж 1040 мм

Номінальна ширина 
гусеничного трака 500 мм

Номінальна довжина 
гусеничного трака 3923 мм

Висота профілю гусеничного 
трака 38 мм

ПІДВІСКА
Передня підвіска RAS™ 2

Передній амортизатор HPG

Макс. довжина ходу передньої 
підвіски 210 мм

Задня підвіска SC™-5U

Центральний амортизатор HPG

Задній амортизатор     HPG™

Макс. довжина ходу задньої 
підвіски 239 мм

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ
Рама REV-XU™ Стартер Електричний Дзеркала Стандарт

Лижі Pilot™ DS 2 Реверс Механічний Вітрове скло 580 мм

Сидіння 2-місне модульне сидіння з багажним 
відділенням (під сидінням)

Важіль газу з 
підігрівом

Стандарт Твердосплавні полози Прямокутні 5/16

Кермо Фарбована сталь, із 
загнутими рукоятками і 
страхувальним поручнем

Рукоятки з підігрівом Стандарт Конфігурація 
твердосплавних 
полозів 

102 мм, зігнуті під 
кутом 90°

Висота 
підіймального 
блока

205 мм Приладова панель Багатофункціональна Зчіпний пристрій З J-подібним гаком

EXPEDITION® LE
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
• Передня підвіска RAS™ 2
• Платформа REV-XU™
• Шарнірно-зчленована задня підвіска

SC™-5U
• Механізм блокування шарнірно-

зчленованої підвіски з одного боку (не
потребує інструментів)

• Гусеничний трак (500 x 3923 x 38 мм)
• Тунель, фарбований у чорний колір
• Тягове зусилля до 510 кг
• Багатофункціональна цифрова 

приладова панель із покажчиком 
температури двигуна

• Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ 
ключем

• Синхронізована трансмісія з реверсом 
(2-1-N-R)

• Роз’єм для підключення обігрівання скла
шолома водія

• Багажник і зчіпний пристрій
• Розетка на 12 В 

ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
• Покажчик характеристик режимів роботи 

двигуна системи iTC™ (стандартний, 
спортивний чи ECO)

• Поворотний важіль газу (керований 
великим або іншими пальцями)

• Система «Навчальний ключ» у 
стандартній комплектації

• Мастильний радіатор двигуна
• Високоефективний повітряний 

радіатор із вентилятором

ГАРАНТІЯ

Гарантія
24 міс. для особистого користування

12 міс. для комерційного / прокатного використання

www.brp.ua
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