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PNEUS / RODAS
Pneus Dianteiros  Kenda Pathfinder 48,3 x 17,8 x 20,3 cm

(19 x 7 x 8 pol.)
Pneus Traseiros Kenda Pathfinder 45,7 x 24,1 x 20,3 cm

(18 x 9,5 x 8 pol.)
Rodas Pretas, em aço com 8 pol.

DIMENSÕES / CAPACIDADES
C x L x A  152 x 90,5 x 93,5 cm

(59,8 x 35,6 x 36,8 pol.)
Distância entre 
Eixos

100 cm (39 pol.)

Altura Livre
do Solo

21,1 cm (8,3 pol.) sob o chassi /
11,4 cm (4,5 pol.) sob o eixo traseiro

Altura do Assento 68,5 cm (27 pol.)

Peso Seco* 113 kg (250 lb)

Capacidade 
do Rack

N/D

Capacidade de
Armazenamento

Dianteiro: 2,7 L (0,7 gal)

Capacidade
de Reboque

N/D

Capacidade de
Combustível

6 L (1,6 gal)

DESTAQUES 
• Para crianças a partir de 10 anos
• Motor 90 cc de 4 tempos refrigerado a ar
• Transmissão variável contínua totalmente 

automática (CVT)
• Suspensão dianteira independente de braço em A 
• Partida elétrica com partida de reserva a pedal
• Limitador de acelerador integrado
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MOTOR 90
Tipo Cilindro único refrigerado a ar de 4 tempos com 89,5 cc
Sistema de
Alimentação de
Combustível

Carburação, Keihin†

Transmissão CVT, F / N / R
Conjunto de
Transmissão

Eixo rígido acionado por corrente 
Partida elétrica e a pedal

Direção Assistida N/D

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braço em A independente

Curso de 8,6 cm (3,4 pol.)

Amortecedores
Dianteiros

A óleo

Suspensão Traseira Braço articulado
Curso de 16 cm (6,3 pol.)

Amortecedores
Traseiros

A óleo

FREIOS
Dianteiros Freios a tambor duplos

Traseiro Freio a tambor único

 Vermelho Can-Am / 90

RECURSOS
Indicador Luzes de ponto morto e marcha à ré Instrumentação N/D
Guincho N/D Luzes Iluminação diurna  
Proteção N/D Sistema Antifurto N/D

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada


