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DS 450 EFI już w założeniu miał być najszybszy, 
najmocniejszy, najbardziej zwinny, najlżeszy, najbardziej 
sportowy. Producent podając dane techniczne przeko-
nuje na każdym kroku, że oferuje więcej niż japońscy 
konkurenci w klasie 450 ccm. To najważniejsza klasa 
pojemnościowa w sporcie i w niej trzeba wykazać 
swoją dominację, żeby zachęcić potencjalnych klientów 
do zakupu. Jednak supercechy nie zawsze są wystar-

czające, żeby być superquadem od razu. Trzeba czasem 
dojrzeć do sukcesu.

Silnik i skrzynia biegów
Sercem tego pojazdu jest jednocylidrowy, czteroza-

worowy silnik o pojemności 449 ccm z wtryskiem 
paliwa zbudowany przez Rotaxa na bazie 
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TEST

Po wielkim sukcesie mo-
deli Outlander i Renega-
de firma Can-Am bardzo 
chciała zaistnieć w kla-
sie quadów sportowych 
o pojemności 450 ccm. 
Założeniem projektan-
tów było jedno przesła-
nie: być lepszym w każ-
dym z porównywalnych 
elementów od japoń-
skich konkurentów. Zbu-
dowano od podstaw 
nowy pojazd z wieloma 
innowacyjnymi rozwiąza-
niami. Cel osiągnięto jed-
nak jedynie częściowo – 
supersportowiec dopiero 
się rozgrzewa.
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połowy jednostki dwucylindrowej Aprilli. 
Silniki Rotaxa słyną z doskonałych osią-
gów i trwałości. Moc maksymalna jaką 
osiągnięto to 44 KM, co jest jednym 
z najlepszych wyników w tej klasie. A naj-
ważniejsze, że moc oddawana jest dość 
płynnie i nawet przy małych obrotach nie 
brakuje mu momentu obrotowego.

Skrzynia biegów jak przystało na spor-
towca w tej klasie to pięciobiegowy 
manual, pracuje lekko, ale jest trudna 
do wyczucia.

Rama
Jak zwykle w quadach Can-Ama, 

konstukcja ramy jest nowatorska i niepo-
wtarzalna. W DS450 także poszukiwano 
rozwiązań poprawiających wytrzymałość, 
a jednocześnie zmniejszających masę 
i opracowano konstrukcję nazwaną ALTEC 
dual-pyramidal aluminum. Inżynierowie 
Can-Ama wyliczyli, że najlepiej przenosić 
naprężenia będzie konstrukcja w kształcie 
dwóch piramid sklejonych podstawami. 
W uproszczeniu tak ona wygląda, z doło-
żoną od dołu szyną nośną oraz dodatko-
wym wspornikiem górnym pod siedzenie 
kanapy i mocowaniem tylnego wahacza. 
Połączenia w ramie wykonane są za po-
mocą specjalnych złączy by uniknąć mniej 
trwałego spawania. Boczna aluminiowa 
listwa dodaje sztywności i pozwala kon-
strukcji odpowiednio pracować.

Zawieszenie
Podobnie jak w Renegade 
dostawcą amortyzatorów 

do DS450 jest Kayaba. 
W czasie jazd 

testowych można było je wyłącznie 
chwalić. Zawieszenie jest sztywne 
i całkiem dobrze wybierało zmarznięte, 
twarde koleiny w czasie szybko poko-
nywanych przejazdów. Jeśli dołożymy 
do tego bardzo dobrze wykonane alumi-
niowe podwójne wahacze przednie i lek-
ki, nowoczesny wahacz tylny to trzeba 
przyznać, że zawieszenie DS-a prezen-
tuje się bardzo dobrze.

Hamulce
Przy dobrych osiągach do sportu ko-

nieczne są sprawne hamulce, a w Can-
Amie są dość skuteczne.

Z przodu dwutłoczkowe hamulce tar-
czowe, a z tyłu także tarczówka o bardzo 
ciekawym kształcie wielokrotnej koni-
czynki, co umożliwia samoczyszczenie 
tarczy z błota i piachu. Jednak po wielu 
dniach testu hamulec tylny wyraźnie 
wymagał odpowietrzenia, a skuteczność 
spadła.

Obsługa
Ten model Can-Am jest dość skąpo 

wyposażony. Nie ma liczników, kontrolki 
ograniczono do minimum. Brakuje mu 
nerfarów i osłon. Błotniki są króciutkie 
i nie chronią dostatecznie przed błotem. 
Jedyny przełącznik poza starterem roz-
rusznika i wyłącznika bezpieczeństwa 
to suwak zmieniający światła na drogo-
we. Ale do sportu można to traktować 
także jako zalety. Pojazd powinien być 
prosty, ale z możliwościami tuningo-
wymi. Can-Am te wymagania spełnia. 
Co prawda nie posiada chłodnicy oleju, 
ale zewnętrzny zbiornik olejowy ma przy-
gotowane wyjścia do takiej modyfikacji. 
Model pod- stawowy nie posiada 
nerfabrów i handbarów, które 
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występują w serii w modelu X, ale także 
tu łatwo je zamontować według indywidu-
alnych potrzeb. Dzięki lekkiej ramie pojazd 
waży zaledwie 156 kg suchy i 170 kg 
gotowy do jazdy – to dobre parametry 
dla sportowca

Wygląd
Stylistyka DS450 budzi mieszane uczu-

cia. Plastiki, kanapa, części mechaniczne 
wyglądają bardzo sportowo, za to przednie 
lampy przypominają pojazdy retro i psują 
ogólne wrażenie. Na szczęście producent 
wyciągnął wnioski z dochodzących głosów 
i już w modelu 2009 lampy przednie będą 
zmienione na znacznie bardziej rasowe. 
Oczywiście, to nie wygląd w quadzie 
ma pierwszorzędne znaczenie, a najważ-
niejsze jest jak ten sprzęt jeździ.

Jazda
Trzeba powiedzieć, że 450-tka Can-

Ama potrafi wiele. Jeżdżąc wcześniej 
różnymi sportowymi quadami mieliśmy 

sporo respektu do DS-a, czując jak mocny 
jest ten silnik. Skrzynia biegów jest dość 
precyzyjna, ale wymaga przyzwyczaje-
nia. Jedynka jest krótka, ale nie bardziej 
niż w innych sportowych 450-tkach. 
Na dalszych biegach zadziwiała nas ela-
styczność. Zwalniając znacznie, nie trzeba 
było redukować niżej niż na trzeci bieg, 
bo mocy było na tyle dużo, że natychmiast 
wchodził na obroty i „gnał” do przodu. 
Sprzęgło trochę sztywne, ale dało się wy-
czuć. Przy każdym gwałtownym dodaniu 
gazu łatwo podrzucał przednimi kołami, 

mimo dość sporego rozstawu osi. Jedyny 
kłopot jaki mieliśmy w czasie naszych 
jazd to odpalenie silnika po jakimś przy-
padkowym zgaśnięciu. Silnik nie od razu 
dawał się uruchomić, ale po kolejnych kil-
kudziesięciu kilometrach objawy zniknęły. 
Inne problemy jakie napotkaliśmy w tym 
pojeździe w postaci zapowietrzenia się 
tylnego hamulca i rozciągniętego łańcucha 
były łatwe do usunięcia. Ogólnie z jazdy 
byliśmy bardzo zadowoleni, a jedyne ży-
czenie jakie mielibyśmy do konstruktorów 
to poszerzenie quada o kilka centymetrów 

przez wydłużenia przednich wahaczy 
i tylnej osi.

DS 450EFI nie osiągnął jeszcze sukcesu 
na jaki się zapowiadało. Kanadyjczyk nie 
jest tak popularny jak japońskie 450-tki. 
Wynika to z wyższej ceny zakupu oraz 
mniejszej dostępności części i elementów 
tuningowych do sportu. Jednak super-
sportowiec dopiero się rozgrzewa. Już 
wkrótce pojawią się nowe wersje tego 
pojazdu dedykowane do konkretnej dys-
cypliny sportu – MX do Motocrossu i XC 
do Cross Country i możemy spodziewać 

się, że Can-Am będzie często spotyka-
nym pojazdem w sporcie. 

Dane techniczne CAN-AM DS 450 EFI:

Silnik: 449 cm³, jednocylindrowy, DOHC 
4-valve, chłodzony cieczą
Cylinder & Skok: 97 x 60,8mm
Moc: 44KM (33kW)
Wtrysk: EFI w/46mm Throttle Body, 16 bit 
CPU w/32 MHz clock speed
Rozrusznik: Elektryczny
Skrzynia biegów: 5-biegowa manualna
Przeniesienie napędu: Łańcuch
Rama: ALTEC dual-pyramidal aluminum
Przednie zawieszenie: podwójne wahacze 
aluminiowe/Kayaba HPG Aluminum z re-
gulacją twardości/skok 9.5”
Tylne zawieszenie: wahacz wleczony alu-
miniowy/Kayaba HPG Aluminum z regula-
cją twardości/skok 10.5”
Przednie hamulce: Podwójne tarcze 
182mm z zaciskami dwutłoczkowymi
Tylne hamulce: tarczowy 198mm
Opony przód: ITP Holeshot SR 21 x 7R-10
Opony tył: ITP Holeshot SR 20 x 10R-9
Wymiary (dług x wys x szer): 1,839 x 
1,168 x 1,064 mm
Rozstaw osi: 1,267 mm
Wysokość siedziska: 831 mm
Waga: 156 kg (suchy), 170 kg (gotowy 
do jazdy)
Zbiornik paliwa: 11.5L
Kontrolki: Low fuel, check engine, neutral
Kolor dostępny: żółty
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