
GENERAL XP 1000 Deluxe (Modelo 2021)

Motor
Motor Gasolina, 4 tempos, bicilíndrico, DOHC (Duplo comando de válvulas no cabeçote) 101cv
Cilindradas 999 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 e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial)
Freio motor (EBS) Equipado original 

Suspensão

Suspensão dianteira
Braço duplo (tipo A) arqueado com grande curso de 14" (35,6 cm) com barra estabilizadora e 
amortecedores Walker Evans Velocity Series com ajuste de compressão

Suspensão traseira
Braço duplo (tipo A) arqueado com grande curso de 14" (35,6 cm) com barra estabilizadora e 
amortecedores Walker Evans Velocity Series com ajuste de compressão

Freios
Freios dianteiros / traseiros Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nas quatro rodas
Freio de estacionamento Posição P na transmissão automática

Pneus/Rodas
Pneus dianteiros / modelo 30 x 10 -15; Pro Armor Crawler XGF
Pneus traseiros / modelo 30 x 10 -15; Pro Armor Crawler XGF
Rodas Alumínio com pintura na cor preta

Dimensões
Distância entre eixos 211 cm
Peso 776.5 kg
Dimensões gerais do veículo (CxLxA) 300 x 162,5 x 190,5 cm
Distância de altura do solo 34,3 cm

Capacidade
Capacidade de combustível 36 L
Dimensões da caçamba (CxLxA) 69,8 x 109 x 29,5 cm 
Capacidade de carga da caçamba 272 kg
Capacidade de carga útil 499 kg
Capacidade de reboque 680,4 kg
Reboque Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm

Outros
Sistema de Carga Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga
Sistema de direção elétrica EPS Equipado
Iluminação Faróis de LED com marcara negra e LED vermelho no freio e presença na traseira

Instrumentos

Velocimentro e tacômetro analogicos c/ centro de informações LCD de 4" na cor azul e/ou 
vermelho selecionáveis pelo usuário, regulagem de brilho; intervalos de serviço programáveis; 
odômetro, medidor de tempo, odômetro parcial, horímetro, voltímetro, relógio, indicador de 
marcha, combustível, temperatura e bateria, 2 pontos de saída de energia DC.

Outros recursos padrão
Guincho POLARIS HD 4500 LB, Teto ProFit Sport, Para-choque dianteiro perfil baixo, Espelho 
retrovisor convexo central, Sistema de som Rockford Fosgate Stage 1 

Cor Matte Military Tan com gráficos customizados (Pintura automotiva)


