
Lynx har just tagit det här med 

extrautrustning till en ny nivå!

Lynx nya Commander Touratech 800 är 

utvecklad i samarbete med Touratech AG, en 

världsledande tillverkare av utrustning för mo-

torcykeläventyrare. Detta samarbete har legat 

till grund för en äventyrssnöskoter som kan 

anpassas utifrån ett brett utbud av Touratech 

vinteräventyrtillbehör.

Extra allt

Touratech är baserad på Lynx Commander med 

ÄvEntyrarEn
LYNX COMMANDER TOURATECH 800R E-TEC
TEXT STEFAN SUND

största motorn 800R E-TEC, här konstruerad 

för långdistansresor i olika förhållanden och 

kommer med specialutrustning och lösningar 

på lastutrymmeskrav. Den tänkta kunden är en 

seriös äventyrare som inte är rädd för att vika 

av från den tänkta leden. En som älskar långa 

turer och letar efter en skoter som ska klara alla 

perser. Grunden till denna äventyrsskoter går 

inte av för hackor då det ju är en bredbandare 

med 800 kubiks direktinsprutad 2-taktare på 

över 150 hästar. 

Skotern toppas med Touratech paketet som 

består av frontbåge, förstärkningar på fotbrä-

dorna och tunneln, stort lastrack på tunneln. 

Förutom detta ingår det saker som spade, TT 

handskydd, TT dekaler och CTEK-uttag. Om 

nu inte detta skulle räcka finns det ingen hejd 
på vad man kan få som extrautrustning på 

Touratech redan från fabrik med hjälp av Build 

Your ride. Här finns de elektroniskt justerbara 
dämparna från Tractive, värme i dynan, övre 

frontbåge, övre lastrack och robusta lastväskor 

i aluminium. En fullutrustad Lynx Commander 

Touratech Traveller ECS²·¹ har allt detta plus 

Touratech GPS-hållare och BRP vinsch, vilket 

kanske inte alls är dumt med tanke på vad 

denna skapelse borde väga!
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FAKTA LYNX COMMANDER TOURATECH 800R E-TEC -2016
Motor: 2-cyl, vätskekyld, 799,5cc, 2-takt, c:a 150 hk.

Bränslesystem: Elektronisk DI 52.

Chassi: LXU

Broms: Hydraulisk skivbroms.

Framfjädring: A-LFS, KYB 36 R. Fjädringsväg -- mm.

Skidor: Blade

Spårvidd: 97,5-101,7 cm.

Boggi: PPS-5900-A, KYB 36 / KYB 46. Fjädringsväg -- mm.

Matta (BxL): 500x3923 mm.

Kamhöjd: 44 mm.

Torrvikt: -- kg.

Bränsletank: 45 liter.

Oljetank: 2,8

Dyna: 1 up.

Elstart: Ja.

Backvxl: Ja.

Pris: 163 000 kronor.

Generalagent: BRP Scandinavia, www.brplynx.com

PrEsEntation | LYNX COMMANDER TOURATECH 800

Commander Touratech 800 är 
gjord för att ta dig längre än du 

tidigare åkt utan att begränsnin-
garna ska ligga i skotern.

Med Build Your Ride kan man får ännu mer utrustning 
till sin Commander Touratech.
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