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Дитячі квадроцикли Polaris зроблені повністю за зразком і подібності дорослих моделей,
тільки поменше і з меншою потужністю. Якщо їх поставити поряд, то вони будуть зовні
невідмінними від відповідних дорослих побратимів інакше окрім як по габаритах. 

Дитячі квадрики Polaris спортивні (моделі Outlaw 50 і Outlaw 90) і утилітарні (Sportsman
90).

Outlaw 50. У США цей апарат позиціонується як квадроцикл для найменших. В інструкції
написано, що ним можуть користуватися діти у віці вже від 6 років. Цей квадроциклик
йде в двох кольорах – "хлоп'ячому" (поєднання червоного і білого) і "дівчачому"
(рожевий).

      

Двигун – 4-тактний, об'ємом всього 49 кубиків (4 к.с.), повітряноохолоджуваний.
Електростартер. Коробка передач – варіатор трьохпозиційний. Задня вісь – цілісна. Хід
передньої підвіски – 76мм. Гальма барабанні. Колісна база – 838мм. Вага – 95,3кг.
Габаритні розміри – 1219х800х711мм. Висота сидіння – 584мм. Кліренс – 102мм. Бак – 4,5
літра. Панелі приладів і покажчиків ніяких немає. Ціна в США – 2000 дол. У Росії за
такого малюка просять близько 95 тис. руб.

Outlaw 90 – майже те ж саме, тільки двигун більше і помогутніше – 89 кубиків (6 к.с.). Для
цієї машини вже заявлений мінімальний вік водія – 12 років. Колісна база виросла – вже
1054мм. Вага – 128,5кг. Габарити – 1549х978х978мм. Висота сидіння – 673мм. А ось
кліренс не змінився – як і раніше 102мм. Бак – 6,4 літра. Панелі приладів як і раніше
немає, єдиний наявний покажчик – лампочка, що показує, яка передача в даний момент
включена – драйв, нейтраль або реверс. Колірні рішення – ті ж, що і для Outlaw 50. Ціна в
США – 2500 дол. Ціна в Росії – близько 118 тис. руб.

Нарешті, Sportsman 90 – це маленький утилітарний квадроциклик. Двигун у нього такий
же, як у вищеописаного спортивного побратима – 89 кубиків. Кольори вже цілком
дорослі, серйозні – червоний і зелений – рівно як у дорослих аналогів. Теж йде як
машина для дітей від 12 років. Хід передньої підвіски – 127мм, задньої – 152мм. Гальма
барабанні. Колісна база – 1054мм. Вага – 138,3кг. Габаритні розміри майже такі ж, як у
спортивного дитячого квадрика – 1562х978х978мм. Висота сидіння – 686мм. Кліренс –
знову 102мм. Бак вже 7,6 літра. Є багажники спереду і ззаду, правда, навантажити на
них можна не дуже багато – 7кг на передній і 13,5 на задній. Окрім лампочки-покажчика
включеного напряму руху знову-таки ніяких приладів немає. Ціна в США – 2500 дол., в
Росії – 118 тис. руб.
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