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GENIETEN IN ALLE VRIJHEID

VOOR IEDEREEN

WE ZIEN ELKAAR ONDERWEG

De spanning van de open weg is open voor iedereen. Als 
inclusief merk geloven wij dat de wegen er voor iedereen 
zijn, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Onze missie bij Can-Am On-Road is te blijven zoeken 
naar nieuwe manieren om de weg te delen. Om ze toe-
gankelijker, opener en inclusiever te maken voor be-
stuurders uit elke maatschappij.. 

Hoe meer mensen we uitnodigen om de weg mee te 
delen, hoe beter voor iedereen. Nieuwe bestuurders 
verwelkomen, meer vrouwen inspireren om het stuur in 
handen te nemen, waardering uiten voor onze loyale fans 
van 3-wielige voertuigen.



MAAK ELK 
AVONTUUR 

ONVERGETELIJK

DIT JAAR BRENGEN WE JOUW ON-ROAD ERVARING 
NAAR EEN NOG HOGER NIVEAU. MET ONZE NIEUWE 
MODELLEN BELEEF JE ONGEKENDE SENSATIES ZODRA 
JE DE MOTOR START!



3 REDENEN OM 
OP 3 WIELEN 

TE RIJDEN

MAKKELIJK RIJDEN

Compleet ontworpen met presta-
ties die vertrouwen en gemoeds-
rust uitstralen, zodat je elke cen-
timeter van elke weg met plezier 
kunt afleggen en jouw grenzen 
steeds verder kunt verleggen.

Met zijn onovertroffen look, twee 
wielen vooraan en één achteraan, is 

er geen weg die je niet kunt over-
meesteren. Elk Can-Am On-Road 

voertuig is ontworpen om de ultie-
me stabiliteit te bieden, waarmee u 
zelfs haarscherpe bochten aankunt.

Grijp het leven met beide handen 
vast en beleef eindeloze vrijheid 

met een Can-Am On-Road voertuig 
waarmee rijden even eenvoudig 

als spannend wordt. Met een snel-
le leercurve hoef je alleen maar 

te denken aan hoe je de volgende 
bocht gaat nemen.

CRUISE IN 
CONTROLE

NOG VERDER OP 
VERKENNING GAAN



WELK RIJBEWIJS HEB IK NODIG?

"Ik begon te rijden, want ik wou iets nieuws bijleren. Iets waarmee 
ik van de natuur zou kunnen genieten, zou kunnen reizen en dat me 
zen zou maken. Allemaal wat ik in de Can-Am Spyder RT gevonden 

heb. Het plezier om op weg te kunnen gaan is zo bevrijdend 
en mentaal rustgevend! Ik probeer overal te rijden, zeker in de 

weekenden." 
Kelvin, Spyder eigenaar, Verenigde Staten.

"Voor mij betekent op een Spyder rijden het stuur 
in handen hebben, vrijheid, blijheid en avontuur." 

Margot, Spyder eigenares, Duitsland.

"Wij rijden elk vrij moment. We rijden, toeren wat rond, vinden een 
bergweg of waar dan ook, maakt niet uit. We stippelen de route 

uit, en rijden maar. Ons gewoon amuseren." 
Yordan, Spyder eigenaar, Bulgarije.

"Ik rijd altijd in groep. We rijden allemaal graag; een Spyder, motor 
of quad. Het belangrijkste is: je amuseren …" 

Tanja, Spyder eigenares, Duitsland

"Wij zijn vrije vrouwen, vrij om te rijden, vrij om plezier te maken. [...] 
Durf, laat je gaan, trek je niets aan van seksistische praat en geniet!"  

Nelly, Ryker eigenares, Frankrijk

* In België mag je voertuigen van Can-Am On-Road besturen 
met een autorijbewijs (B) dat afgeleverd is voor 1 mei 2013 of 
met een autorijbewijs (B) plus 4 uur opleiding vanaf 21 jaar. In 
Nederland mag je voertuigen van Can-Am On-Road besturen met 
een autorijbewijs (B) dat afgeleverd is voor 19 januari 2013. Meer 
informatie over de vereisten van een rijbewijs A en B vind je op 
canamonroad.com/licence.

SCAN VOOR 
MEER

canamonroad.com/licence



HOE

SCAN VOOR 
MEER

canamonroad.com

JE OVERWEEGT EEN 3-WIELIG VOERTUIG.
DAT ZE ZO MAKKELIJK RIJDEN EN
COMFORTABEL EN GECONTROLEERD
AANVOELEN, ZEGT JE WEL IETS. JE VINDT HET GEWELDIG DAT ZE 
JOUW GRENZEN VERLEGGEN, ZODAT JE NOG MEER VAN DE OPEN 
WEG KUNT GENIETEN.  
MAAR WELK VOERTUIG PAST BEST BIJ JOU?

GELUKKIG SCHIET CAN-AM TE HULP OM
VOOR ELKE BESTUURDER HET JUISTE VOERTUIG
TE VINDEN MET ANTWOORDEN OP AL JOUW VRAGEN.
NEEM CONTACT OP MET JE DEALER OF BEZOEK
VANDAAG NOG DE CAN-AM ON-ROAD WEBSITE!

1.

2.

2.

DE JUISTE  
MOTOR KIEZEN



CAN-AM® RYKER™

CAN-AM® SPYDER® F3™

CAN-AM® SPYDER RT™

Lid worden van de Can-Am Ryker 
familie betekent dat je jouw 
voertuig kunt aanpassen aan jouw 
specificaties. Zoek je iets leuks en 
toegankelijks, begin dan hier. Van 
de betaalbare Ryker 600 tot de 
sportieve sensatie van de nieuwe 
Ryker Sport of de avontuurlijke all-
road Ryker Rally, misschien is dit 
wel de machine die je zoekt.

Liefhebbers van de stoere, 
gespierde vormgeving van de 
Can-Am Spyder, kunnen ook direct 
naar de F3 series kijken. Van het 
indrukwekkende F3 instapmodel 
tot de F3 Limited Special Series, 
die schittert met premium comfort 
en gebruiksvriendelijk cruisen, de 
keuze is bijna overdonderend.

Droom je van lange roadtrips, 
of toch liever een luxueuze 
touringervaring op de open weg, 
begin dan maar bij de  
Can-Am Spyder RT voertuigen. 
Van een touringervaring met z'n 
tweeën op de RT Limited, tot een 
heerlijke, comfortabele rit op de 
elegante RT Sea-to-Sky; dit zijn 
voertuigen voor wie graag op 
ontdekking gaat.

ZOEK JE IETS LEUKS
EN TOEGANKELIJKS, START HIER

PREMIUM COMFORT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK 
CRUISEN MET STOERE GESPIERDE VORMGEVING

DROOM JE VAN LANGE ROADTRIPS?  
OF LIEVER EEN LUXUEUZE TOURINGERVARING 
OP DE OPEN WEG?

1.

1.

2.

3.

3.3.



ONTDEK HET 
PLEZIER MET DE 
CAN-AM RYKER

RYKER FAMILIE

RIJCOMFORT

DOLLE PRET

OVERAL HEEN GAAN

De Can-Am Ryker is er zowel 
voor beginners als voor ervaren 
bestuurders. Met de moeiteloze 
automatische transmissie met 
draaihendel en innovatieve 
technologie voel je je thuis op de 
weg.

Laat het kind in je los met de 
Can-Am Ryker. Met een lagere 
zithouding heb je de controle over 
elke bocht. Sport-modus en Rally-
modus op specifieke modellen 
maken de rit nog spannender!

Of je nu de straat op gaat of 
over onverharde wegen rijdt, 
deze driewielige motor kan 
het allemaal. Met de hogere 
bodemvrijheid is de Ryker perfect 
om nieuw terrein te verkennen. 
Hoe ver wil je gaan?

canamryker.com

SCAN VOOR 
MEER

DE CAN-AM RYKER MODELLEN STAAN GARANT VOOR 
TOEGANKELIJKHEID, PLEZIER EN NIEUWE 
SPEELTERREINEN ONTDEKKEN.  
WAAR WIL JE EERST SPELEN?



MAAK KENNIS MET 
DE GLOEDNIEUWE 
RYKER RALLY

Op jouw Can-Am Ryker maak je pas echt 

contact met de weg. Je voelt het. En als je het 

soort bestuurder bent dat graag zijn eigen 

weg gaat, buiten de gebaande wegen, kijk 

dan eens naar de Can-Am Ryker Rally.

WELKE RYKER PAST HET BEST BIJ JOU?

KLAAR VOOR ALLE 
WEGOMSTANDIGHEDEN
Rallybanden en versterkte velgen, 
bescherming voorzijde, skidplate, 
luchtinlaat met pre-filter, spatbor-
den en voorbumper.

MEER BESCHERMING EN 
COMFORT VOOR DE BESTUURDER

Handbeschermers, rallystuur en 
comfortzadel, verstelbare
antislip voetsteunen en verbeter-
de ophanging.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 
VOOR EINDELOOS PLEZIER

ER IS EEN MOTOR VOOR ELKE BESTUURDER.
Vergelijk snel elk Ryker model en welke ervaring het best past om de juiste motor te vinden voor jouw behoeften.

De MAX houderstructuur om 
accessoires voor passagiers en 
opbergopties toe te voegen, trans-
formeren jouw rijervaring in luttele 
seconden!

MODELLEN RYKER
Nieuwe Rotax 600 motor

RYKER 
Met Rotax 900 motor

RYKER SPORT RYKER RALLY

RIJVAARDIG-
HEID

Beginners of weinig 
rijervaring

Van beginners tot ervaren bestuurders Van beginners tot ervaren 
bestuurders op zoek naar meer 

speelterreinen

SOLO OF DUO
Upgrade mogelijk met accessoires Klaar om met z'n tweeën te rijden  

(vereist het accessoire passagierszadel)

SPEEL-     
TERREIN

Verharde wegen Verharde wegen
           Onverharde wegen

RIJDUUR Dagritten Ritten met overnachting

canamonroad.com/demo

 EEN DEMO 
BOEKEN



Alle kenmerken van het Ryker model met  
Rotax 900 motor, PLUS:

Alle kenmerken van het Ryker model met Rotax 900 
motor, PLUS:
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MODELLEN 2022

KEUZE TUSSEN ROTAX®
600 OF 900 CC MOTOR

ROTAX® 900 CC MOTOR

ROTAX® 900 CC MOTOR

000F1NB00 / 000F2NB00 000F5NB00
CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER SPORT

000F3NB00
CAN-AM RYKER RALLY

• Gemoedsrust met automatische transmissie met 
draaihendel, voertuigstabiliteitssysteem en slot voor 
brandstoftank 

• Onderhoudsarme aandrijving met aandrijfastechnologie
• Ergonomisch verstelbaar zonder gereedschap en 100K 

mogelijkheden voor personalisering 
• Eco-modus en Sportmodus (meer rijplezier op verharde 

wegen) beschikbaar met motor van 900 cc naar keuze

• Stoere sportieve styling met nieuwe sierlijsten en 
afwerking 

• Meer rijcomfort met verbeterde ophanging: KYB† HPG 
met instelling voor voorbelasting en sportief comfortzadel

• Met MAX houderstructuur om accessoires voor 
passagiers en bagage toe te voegen 

• Cruisecontrol

• Klaar voor alle omstandigheden: rallybanden en versterkte 
velgen, bescherming voorzijde, skidplate, luchtinlaat met 
pre-filter, spatborden en Akrapovič uitlaat 

• Meer bescherming en comfort voor bestuurder, met 
handbeschermers, rallystuur en comfortzadel, verstelbare 
antislip voetsteunen en verbeterde ophanging: KYB† HPG 
schokdempers voor en achter met externe afstellingen en 
2,5 cm extra veerweg

• Met MAX houderstructuur om accessoires voor 
passagiers en opbergopties toe te voegen

• Rallymodus (voor meer rijplezier op losse 
wegoppervlakken) en cruisecontrol

NIEUWE
PANELEN

Intense Black

Sonic Silver

Adrenaline Red

Liquid Gold

Yellow Shock

Heritage Yellow

EPIC SERIES

Sand Storm Mint Freeze

Heritage White IV

Galactic Blue

Acid Yellow

Pinky Pineapple Nitro Blue

Carbon Black

Immortal White

Liquid Steel

CLASSIC
SERIES¹

EXCLUSIVE SERIES²

SCAN VOOR 
PRIJZEN

canamonroad.com/prices



RIJD LANGER

PAK JE KOFFERS UIT

De modulaire LinQ laadbak, een stevige manier 
om jouw spullen te organiseren, biedt 10 liter 
bergruimte en is stapelbaar met andere modulaire 
bakken om de bagageruimte op jouw voertuig 
te vergroten. De perfecte manier om zo veel of 
weinig mee te nemen als je maar nodig zou kunnen 
hebben.

Een plug&play-audiosysteem van MTX Audio 
dreunt jouw favoriete nummers direct vanuit  
je motor. 

715005494

219401033

219401110

219401135

219401103

219401023

LINQ MODULAIRE LAADBAK

AUDIOSYSTEEM

Deze geïsoleerde voering maakt van jouw 
modulaire bak een doelmatige en draagbare 
ijskoude koelbox. Dus pak wat drankjes en een 
lunch in en blijf wat langer op pad!

Voeg aan jouw voertuig een elektronische 
cruisecontrol toe voor meer comfort op  
lange ritten.

THERMISCH INZETSTUK VOOR LINQ 
MODULAIRE BAK 

CRUISECONTROL

Bestuurders van de Can-Am Ryker die meer 
opbergopties wensen, moeten deze extra voor 
de LinQ plaat eens goed bekijken. Dit rek is 
ongelooflijk veelzijdig en wordt geleverd met 
een cargonet en een vergrendeling, zodat er 
een uitgebreid gamma accessoires op kan. De 
opbergmogelijkheden zijn alleen beperkt door je 
verbeelding.

Omgevingsgevaren komen nu eenmaal voor,  
maar de bescherming van de voorzijde schermt  
je af tegen al wat de weg, of het weer, je toegooit.

RYKER LINQ REK 

REGELBAAR SPORTWINDSCHERM

ONDERDELEN EN KLEDING

PERSONALISEER UW CAN-AM RYKER EN VERANDER 
ZO VAAK JE WILT VAN STIJL.
Onze nieuwste collectie accessoires en kleding komt naar je toe. Ze tillen jouw rijervaring op 
meer dan één manier op; aan jou de keuze!

ZELF 
CONFIGUREREN

canamonroad.com/configurator



VOEL JE VRIJ ALS 
EEN VOGEL MET DE 
CAN-AM SPYDER F3

SPYDER F3 FAMILIE

DE CAN-AM SPYDER F3 MODELLEN LEGGEN DE LAT 
NOG HOGER, TERWIJL JE DANKZIJ DE ONTSPANNEN 
ZITHOUDING ALTIJD UITKIJKT NAAR MEER.

canamspyder.com/f3

ONTSPANNEN ERGONOMIE

GEDURFDE, SPORTIEVE STIJL

ULTIEME PRESTATIES

Tijdens korte of lange ritten maakt 
comfort het verschil. De Spyder 
F3 heeft een comfortzadel en 
kan aangepast worden met het 
UFit-systeem. Het heeft ook een  
afneembare ruggensteun en kort 
stuur voor maximale controle..

Laat je opmerken met dit 
opvallende voertuig. Met een 
stoer design en zichtbare motor, 
maar ook nieuwe sierlijsten 
en kleuren, rijd je nergens 
onopgemerkt voorbij.

Energieke prestaties tijdens elke 
rit. Van de superieure verhouding 
vermogen/gewicht en optimale 
overbrengingsverhouding, KYB 
schokdempers en 115 pk op 
sommige modellen gaat jouw hart 
sneller slaan.

SCAN VOOR 
MEER



SPYDER F3 FAMILIE

MODELLEN SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO OF DUO

RIJSTIJL Sportieve ritten Sportieve ritten die opvallen Cruisingritten Comfortabele cruisingrit-
ten die opvallen

INFOTAINMENT
4,5" digitale meter 7,8" lcd-kleurenscherm met  

BRP Connect
7,8" lcd-kleurenscherm met BRP Connect en audiosysteem  

met 6 luidsprekers en radio

RIJDUUR
Ritten met overnachting Meerdaagse ritten

+ COMFORT

 EEN DEMO 
BOEKEN

NIEUWE ENERGIEKE 
KLEUREN EN 
SPECIAL SERIES

Laat je opmerken met dit opvallende voertuig. 

Met een stoer design en zichtbare motor, 

maar ook nieuwe sierlijsten en kleuren, rijd je 

nergens onopgemerkt voorbij.

WELKE SPYDER F3 PAST HET BEST BIJ JOU?

ULTIEME PRESTATIES
Ga in stijl de weg op met de 
Spyder F3-S Special Series, en 
wil je de zaken wat opvoeren, 
dan zijn het lage zwaartepunt, de 
performantere schokdempers en 
de Sportmodus daar klaar voor.

OPVALLEND, JAZEKER
Manta Green of Viper Red; 
dit jaar gaan de nieuwe 
kleurencombinaties niet 
onopgemerkt voorbij en de 
verbeteringen op de Special Series 
zullen jouw rit een niveau hoger 
tillen.

DE ULTIEME CRUISER VOOR TWEE

ER IS EEN MOTOR VOOR ELKE BESTUURDER. 

Vergelijk snel elk Spyder F3 model en welke ervaring het best past om de juiste motor te vinden  
voor jouw behoeften.

De nieuwe Spyder F3 Limited 
Special Series biedt het beste 
voor jou en je passagier. Met het 
comfortzadel, topcase rek voor 
extra bagageruimte en premium 
kleuren wordt cruisen met z'n 
tweeën kinderspel.

canamonroad.com/demo



SP
YD

ER
 F

3
MODELLEN 2022

ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK)

ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK) ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK)

000E5NB00

000H8NB00
000H7NB00

• Semiautomatische transmissie, 
voertuigstabiliteitssysteem en Eco-modus 

• Ontspannen ergonomie voor cruisen met UFit-systeem
• 24,4 liter bergruimte
• Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting
• 11,4 cm (4,5″) digitale meter

• Meer comfort met betere windbescherming, 
zelfnivellerende luchtvering achter en geïntegreerde 
ruggensteun voor passagier, voetsteunen en verwarmde 
handgrepen

• 138 liter bergruimte, met topcase
• Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers, 

bedieningspaneel voor audio en cruisecontrol
• 19,8 cm (7,8″) digitale meter met BRP Connect

• De nieuwe heldere kleur Viper Red
• Ultiem comfort voor twee met comfortzadel, afneembare 

bestuurdersruggensteun en kort stuur
• Meer gebruiksgemak en stijl met rek voor topcase en 

Super Sport rooster
• Nieuwe velgen met 12 spaken

SCAN VOOR 
PRIJZEN

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3 

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED CAN-AM SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

Alle kenmerken van de Spyder F3-S, plus: Alle kenmerken van de Spyder F3 Limited, plus:

ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK)

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES
000E6NG00

• De nieuwe energieke kleur Manta Green of de Monolith 
Black Satin met Octane Blue kleuraccenten

•  Gasgevulde KYB† schokdempers vooraan
• Sportmodus voor meer rijplezier op verharde wegen en 

cruisecontrol
• Sportievere look met Super Sport rooster, spoiler voor 

meter en zadelovertrek in mono-uitvoering (passagierszadel 
inbegrepen, maar niet geïnstalleerd)

• Een speciaal pakket voor sportliefhebbers, geleverd met 
diverse voorgemonteerde accessoires. 

• 19,8 cm (7,8″) digitale meter met BRP Connect

Alle kenmerken van de Spyder F3, plus:

MANTA GREEN
MONOLITH BLACK SATIN000E6NM00



canamonroad.com/configurator

ACCESSOIRES

PERSONALISEER JOUW CAN-AM SPYDER F3 EN
DOE ER NOG WAT BOVENOP.
Onze nieuwste collectie accessoires en kleding komt naar je toe. Ze tillen jouw rijervaring op 
meer dan één manier op; aan jou de keuze!

POWER CRUISER SPYDER F3-S  
SPECIAL SERIES

Vervangen standaard voetsteunen voor nog meer 
comfort. Worden geleverd met rubberkussentjes 
en onderdelen voor installatie. Kunnen via het UFit-
systeem worden geplaatst.

219400903

219401099

219400509

VOETSTEUNEN VOOR BESTUURDER

Veelzijdige tas van duurzaam, makkelijk schoon 
te maken materiaal. Bescherm jouw spullen, maar 
houd ze bij de hand met een waterdicht
hoofdvak en handschoenvriendelijke ritsen.

SHAD WATERDICHTE TAS ACHTEROP

Installeer eenvoudig deze complete 
verwarmingsset met één intensiteitsinstelling. 
Trotseer het weer en laat je door niets 
tegenhouden.

VERWARMDE HANDGREPEN VOOR DE 
BESTUURDER

ZELF 
CONFIGUREREN



CRUISE OVERAL
IN LUXE MET DE 
CAN-AM 
SPYDER RT

SPYDER RT FAMILIE

MET DE CAN-AM SPYDER RT MODELLEN, KUN JE NIET 
ALLEEN DE OPEN WEG ONTDEKKEN MAAR DOE JE DAT 
MET HET SUMMUM VAN LUXE.

MODERN ONTWERP

COMFORT VAN TOPKLASSE

NOG MEER GEBRUIKSGEMAK

Innovatie zit tot in de kleinste 
details van de Can-Am Spyder 
RT. Van de unieke rijke texturen 
en afwerking tot de premium led-
koplampen en moderne console 
met lcd-kleurenscherm.

Met comfortabele zadels van 
aanpasbaar schuim plus de grote 
treeplanken, cruisecontrol en 
superieure windbescherming kun 
je langere afstanden afleggen met 
je passagier.

Indrukwekkende opbergruimte: 
compatibel met LinQ en met 
geïntegreerde harde zijkoffers. 
Inclusief regelbaar elektrisch 
windscherm met geheugenfunctie 
en efficiënt bedieningspaneel 
voor audio.

SCAN VOOR 
MEER

canamspyder.com/rt
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MYSTERY BLUE

SPYDER RT FAMILIE

canamonroad.com/demo

 EEN DEMO 
BOEKEN

PERFECT, TOT IN DE 
DETAILS

We hebben de Can-Am Spyder RT modellen 

verbeterd voor een nog betere ervaring. Nu kun je 

vertrekken met een nieuwe bestuurdersruggensteun, 

windbeschermers boven en onder, nieuwe sierlijsten 

en kleuren, en een nieuwe set velgen.

DE NIEUWE SPYDER RT SEA-TO-SKY

EXCLUSIEVE KENMERKEN
Ervaar ongeëvenaard comfort 
voor touring met de luxe die bij 
jouw stijl past. De Spyder RT 
Limited is uitgerust met een zadel 
voor lange afstanden, royale 
windbescherming en nog veel 
meer kenmerken voor het ultieme 
avontuur met z’n tweeën.

STRAAL LUXE UIT MET PREMIUM 
TINTEN
De nieuwe tinten voor de 
Spyder RT modellen lossen de 
verwachtingen ruimschoots in. 
Kies uit Mystery Blue, Hyper Silver 
en Carbon Black om jouw rit nog 
mooier te maken.

TOURING IN STIJL

Ontdek de nieuwe Can-Am 
Spyder RT Sea-to-Sky. In de kleur 
Mystery Blue is deze Spyder een 
gestroomlijnde verschijning, met 
extra comfort en gebruiksgemak 
om overal heen te rijden.

OPVALLENDSTE
KENMERKEN

3  VOLLEDIG GELAKTE TOPCASE

2  ULTRACOMFORTABEL ZADEL

1  VERSTELBARE BESTUURDERSRUGGENSTEUN

5  UNIEKE VELGEN MET 12 SPAKEN 

6  MODERNE, ZILVERKLEURIGE SIERLIJSTEN EN BADGES

4  VERSTELBARE WINDBESCHERMERS AAN DE ZIJKANT



Alle kenmerken van de Spyder RT Limited, plus:
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MODELLEN 2022

ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK)

ROTAX® 1330 CC MOTOR (115 PK)

000G1NB00
000G1NF00
000G1NK00

CAN-AM SPYDER RT LIMITED 

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY 

• Semiautomatische transmissie, voertuigstabiliteitssysteem en 
Eco-modus

• Ultiem comfort voor 2 met zelfnivellerende luchtvering achter, 
geïntegreerde ruggensteun voor passagier, verwarmde stoelen 
en handgrepen voor bestuurder en passagier.

• 177 liter bergruimte, met topcase, compatibel met LinQ
• Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en 19,8 cm 

(7,8 inch) breed lcd-kleurenscherm met BRP Connect
• Premium led-koplampen, cargolicht vooraan en bekleding.

• Nieuwe luxueuze kleur Mystery Blue en volledig gelakte 
topcase. 

• Zilverkleurige velgen met 12 spaken in satijnafwerking.
• Verstelbare ruggensteun voor bestuurder, uiterst 

comfortabele zadels met aanpasbaar schuim, 
lendensteun en Sea-to-Sky borduursel.

• Moderne, zilverkleurige sierlijsten en Sea-to-Sky badges.
• Verstelbare zijwindschermen, gekleurd achterpaneel 

voor een sportievere look wanneer de  topcase niet is 
geïnstalleerd.

canamonroad.com/prices

DEEP MARSALA METALLIC
CARBON BLACK
HYPER SILVER

000H8NB00

SCAN VOOR 
PRIJZEN



ONDERDELEN EN KLEDING

PERSONALISEER JOUW CAN-AM SPYDER RT EN
LEG DE LAT HOGER VOOR SENSATIE EN AVONTUUR
Onze nieuwste collectie accessoires en kleding komt naar je toe. Ze tillen jouw rijervaring op  
meer dan één manier op; aan jou de keuze!

canamonroad.com/configurator

De veelzijdige 16 liter LinQ thermobox houdt je 
eten en drinken warm of koud en is altijd klaar voor 
gebruik.

Bevestig LinQ bagage op uw voertuig. Het LinQ slot 
past op de meeste LinQ accessoires en kan van de 
één op de andere overgezet worden..

219400964

860201968

219401040

LINQ THERMOBOX

LINQ SLOT

Regelen de luchtstroom naar het onderlichaam van 
passagier en bestuurder. Dicht, geopend of parallel 
plaatsen voor optimaal comfort. 

VERSTELBARE ZIJWINDSCHERMEN 
BOVEN

ZELF 
CONFIGUREREN
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SCAN VOOR 
MEER

canamonroad.com/apparel

440925

440924 440926

440927

ALS DE OPEN WEG LONKT, KUN JE MAAR 
BETER KLAAR ZIJN OM DIRECT OP PAD TE 
KUNNEN GAAN. GELUKKIG HOUDT
ONZE NIEUWE CE-GECERTIFICEERDE, 
BESCHERMENDE COLLECTIE JE VEILIG OP DE 
WEG, WAT ER OOK GEBEURT. ZO HEB JE 
ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR EEN 
ONVERGETELIJKE RIT.

CE-GECERTIFICEERDE RIJKLEDING

MESH-JAS

BOMBERJACKS

MESH-JAS VOOR HEREN

BOMBERJACK VOOR HEREN BOMBERJACK VOOR DAMES

MESH-JAS VOOR DAMES

BESCHERMING
MET STIJL

CAN-AMS NIEUWE
BOMBERJACK

Rigoureuze veiligheidstests en 
A-klasse CE-gecertificeerd.

Waterafstotend.

Binnen- en buiten-
zakken voor opslag
tijdens jouw rit.

Ruimzittend voor comfort
en gelaagd.

Uitneembare SAS-TEC
lichtgewicht, flexibel,
modulaire beschermers in
schouders en ellebogen.

Geribbeld aan de zoom onderaan,
kraag en polsbanden voor een 
betere pasvorm.

Lichte isolatie
voor zacht weer.
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454510

OPVOUWBARE
BODYWARMER

454513

OMKEERBAAR
OVERHEMD

454509
OPVOUWBARE JAS

454497

KLASSIEKE  
BASEBALL PET

454495
BEYOND FLEX FIT PET

454508

DAMES CAMOUFLAGE 
T-SHIRT MET BORSTZAK

454503

DAMES
OPVOUWBARE VEST

454505

DAMES
PERFORMANCE SHIRT  
MET LANGE MOUWEN

454513

DAMES
OPVOUWBARE JACK

454430

CAN-AM
SIGNATURE 
T-SHIRT

454510

LANGE MOUWEN
GEBREID MET
RONDE HALS

454504

DAMES
SWEATER MET 
RONDE HALS

PERSONALISEER
UW

SPORTKLEDING

HEREN & DAMES



De Can-Am Spyder en de 
Can-Am Ryker modellen zijn 
"vrijheidsmachines" die overal 
mogen rijden waar voor gebruik op 
de openbare weg goedgekeurde 
voertuigen dat mogen. Algemeen 
betekent dit openbare wegen 
die toegankelijk zijn voor 
wegvoertuigen. Met hun lage 
bodemvrijheid worden noch de 
Spyder noch de Ryker modellen 
geschikt geacht voor gebruik "off 
road". Daarom doe je er met al onze 
3-wielige machines goed aan te 
rijden op hetzij verharde wegen 
(beton, asfalt), of op geëffende 
onverharde wegen, wat betekent dat 
ze met een nivelleermachine zijn 
gladgestreken.

Hoewel de Spyder modellen 
voorzichtig en met lage snelheid 
op grindwegen kunnen worden 
gebruikt, is het beter om dit soort 
gebruik te beperken vanwege 
de riemaandrijving, om het 
tandwiel of de riemaandrijving 
niet te beschadigen. Ryker 
modellen werken met een directe 
aandrijving die meer geschikt is 
voor grindwegen, in  het bijzonder 

de Ryker Rally, die ook een uniek 
bandontwerp heeft. Dit model 
kan op onverharde wegen of 
grindwegen rijden op voorwaarde 
dat ze geëffend en vlak zijn. Hoewel 
het geen offroadmachine is, ontsluit 
hij wel de wereld van gladdere 
onverharde wegen en grindwegen in 
verder afgelegen en dunner bevolkte 
gebieden.

Hoewel de Spyder en Ryker 
modellen op snelwegen van 4 
rijstroken kunnen worden gebruikt, 
zullen de meeste rijders hun heil 
zoeken op rustiger gewest- en 
provinciewegen. Velen zullen de 
meer rustieke landweggetjes, de 
kronkelende wegen en bochtige 
paden verkiezen omdat die 
spannender en leuker zijn, want 
dan bestuur je de machine in 
plaats van gewoon over de weg te 
rijden. Dat maakt van de Can-Am 
Spyder of de Can-Am Ryker jouw 
vrijheidsmachine, waarmee je 
over het hele continent miljoenen 
kilometers weg verkent. Je 
kunt elke dag genieten van een 
nieuw avontuur, met eindeloze 
mogelijkheden.

WAT JE MOET  
WETEN VOOR JE 
VERTREKT
NIEUWKOMER OF KLAAR OM EEN NIVEAU 
HOGER TE SCHAKELEN? HIER VIND JE 
ESSENTIËLE INFORMATIE OM HET MAXIMALE 
UIT DE 3-WIELIGE VOERTUIGEN VAN CAN-AM 
TE HALEN.

WAAR MAG JE MET JOUW CAN-AM 3-WIELIG VOERTUIG RIJDEN?

PRAKTISCHE TIPS & TOOLS



ZOEK EEN 
DEALER

IS RIJDEN OP EEN 3-WIELIG CAN-AM VOERTUIG  
HETZELFDE ALS RIJDEN OP EEN MOTOR?

WELKE KLEDING IS GESCHIKT VOOR EEN  
3-WIELIG CAN-AM VOERTUIG?

Op een Can-Am Spyder of 
Can-Am Ryker rijden lijkt wel op 
motorrijden, maar niet in alle 
opzichten. De rijdynamiek lijkt 
in feite meer op die van een ATV 
(all terrain voertuig of een quad) 
of een Ski-Doo sneeuwscooter. 
De vaardigheden van de rijder 
om met de machine manoeuvres 
uit te voeren en door bochten 
te rijden, verschillen van het 
rijden op een motor, zeker in de 
bochten. Rijd je met een Can-
Am Spyder of Can-Am Ryker, 
dan stuur je de bocht in en leun 
je met je lichaamsgewicht in 
de bocht, net als op een ATV, 
een sneeuwscooter of Sea-Doo 
waterscooter. Zo verlaag je 
immers het zwaartepunt en blijft 
het voertuig beheersbaar.

De driewielige architectuur van 
de Can-Am Spyder en de Can-Am 
Ryker is in vrijwel alle opzichten 
veel veiliger dan 2-wielige 

Wat je tijdens het rijden draagt, 
is een kwestie van persoonlijke 
voorkeur, maar enkele 
beschermingsmiddelen zijn 
verplicht voor je eigen welzijn 
en gezondheid. Bestuurder en 
passagiers moeten verplicht een 
helm dragen, en oogbescherming 
opzetten is altijd een goed idee. 
Beschermende rijkleding is 
stellig aanbevolen en in sommige 
landen zelfs verplicht, met name 
handschoenen, want blote 
handen op een stuur kunnen 
getroffen worden door keien. 
De meeste bestuurders dragen 
daarnaast ook een beschermende 
broek en jas en beschermende 
rijlaarzen – niet alleen om zich te 
beschermen, maar ook om warm 
en/of droog te blijven, afhankelijk 

motoren. Drie wielen zijn gewoon 
veel stabieler dan twee wielen. 
Wij noemen dit de "Y-factor". 
De Spyder en Ryker modellen 
zitten bovendien tjokvol met 's 
werelds beste veiligheidsfuncties 
en elektronische besturingen 
– ABS antiblokkeerremmen, 
tractiecontrole en 
stabiliteitscontrole. Deze 
volautomatische systemen 
verifiëren voortdurend de werking 
van de machine om tractie te 
behouden, de efficiëntste en 
snelste remweg te bieden en 
de machine op de grond en in 
de juiste richting te houden. 
Meerdere boordcomputers 
waken over sensorinputs om een 
veilige rijervaring te waarborgen. 
Voeg daarbij de stabiliteit van 
het Y-factor driewielsontwerp 
en het is één van de veiligste 
activiteiten die je tegenwoordig in 
de openlucht kunt beleven.

van de rijomstandigheden. 
Bij koud weer kies je beter 
voor warmere kleding, terwijl 
de luchtdoorstroming van 
luchtdoorlatende kleding je op 
warme dagen koel en droog zal 
houden. Met een goede regenjas 
en -broek kun je op regendagen 
nog altijd rijden. 

Can-Am On-Road biedt een 
volledige lijn rijkleding en 
accessoires aan, speciaal 
ontworpen voor jouw Can-Am 
Spyder of Can-Am Ryker in alle 
rijomstandigheden! Ga naar 
canamonroad.com/apparel of 
bezoek jouw lokale dealer.



       BEZOEK JOUW CAN-AM ON-ROAD DEALER VOOR MEER INFO

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP logo zijn merken van 
Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) of verbonden ondernemingen. Foto’s zijn niet contractueel bindend. Er kunnen 
voorwaarden van toepassing zijn; bezoek jouw Can-Am On-Road dealer of ga naar canamonroad.com voor meer info. EEN MERK VAN BRP

@canamonroad
canamonroad
#RideLikeNoOther #CanAmRyker #CanAmSpyder

CANAMONROAD.COM


