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© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. † BLUETOOTH 
is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG. CLARINO is een handelsmerk van Kuraray Co. Ltd. FOX en PODIUM zijn handelsmerken van FOX Racing Canada. iPOD en iOS 
zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Android is een handelsmerk van Google LLC. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. PANDORA is een 
gedeponeerd handelsmerk van PANDORA MEDIA, LLC. TEFLON is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. PINLOCK is een gedeponeerd handelsmerk van Pinlock Group BV. 
BV. N-COM SYSTEMS en NOLAN zijn gedeponeerde handelsmerken van Nolan Helmets S.p.A. NGK is een gedeponeerd handelsmerk van NGK Spark Plugs Ltd. RAM is een 
gedeponeerd handelsmerk van RAM Mounting Systems Inc. SENA is een handelsmerk van Sena Technologies, Inc. SILICONE is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Corning 
Corporation. VELCRO is een gedeponeerd handelsmerk van Velcro Industries. HIJIUA is een gedeponeerd handelsmerk van Hijiua Batteries Inc. Brembo Brake Systems is een 
gedeponeerd handelsmerk van Brembo S.p.A. GARMIN en ZUMO zijn handelsmerken van Garmin Ltd. AKRAPOVIČ EXHAUST SYSTEM TECHNOLOGY is een gedeponeerd 
handelsmerk van Akrapovič d.d. SHAD is een handelsmerk van NAD S.L. CYCLOPS is een handelsmerk van CyclopsGear. RoadThunder en MTX zijn gedeponeerde handelsmerken 
van MTX Audio. KYB is een handelsmerk van KYB Corporation. SACHS is een handelsmerk van ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te 
wijzigen. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. De prestaties van uw voertuig kunnen afwijken afhankelijk van het weer, de temperatuur, de hoogte, de 
rijvaardigheid en het gewicht van bestuurder en passagier. Let altijd bijzonder goed op de baan en gebruik geen functies van BRP Connect in omstandigheden die uw veiligheid of 
die van anderen in gevaar kunnen brengen. Deze technologie is geen alternatief voor oplettend rijden en ze vereist een compatibel apparaat, besturingssysteem en mobiele apps. 
De prijzen, waar aangeduid, zijn gebaseerd op de door de fabrikant voorgestelde adviesprijzen. Dealers kunnen afwijkende prijzen toepassen. Exclusief btw voor Canada en de VS. 
Afhankelijk van de locatie, worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP 
Australia Pty Ltd. of Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. Lees aandachtig de gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies. Leef de geldende wet- en 
regelgeving na. Rijden gaat niet samen met alcohol en drugs. Raadpleeg uw erkende BRP dealer voor meer informatie en ga naar canamonroad.com.
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BEPERKTE GARANTIE 
VAN BRP* VOOR NIEUWE 
ONDERDELEN, ACCESSOIRES 
EN RIJUITRUSTING.

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

4 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Originele onderdelen en accessoires van BRP 
door u of uw BRP dealer geïnstalleerd

Via BRP verkochte aftermarket-producten

Rijuitrusting

Helmen

ALS WE HET 
VERKOPEN, 
STAAN WE 
ER OOK 
ACHTER.

VERNEEM ALLE DETAILS BIJ UW CAN-AM  
ON-ROAD DEALER

*  Gekocht bij een erkende BRP dealer / distributeur of een door BRP erkende online 
winkel. Overige uitsluitingen zijn mogelijk van toepassing; zie de complete beperkte 
garantie of neem contact op met uw erkende Can-Am On-Road dealer.

** Tenzij anders vermeld of wettelijk vereist.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde 
accessoires.  
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen en accessoires van 
Evinrude.



SPORT-  
MODUS**

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

MOTOR

Type Rotax® 600 ACE™ in-line 
2-cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met 
elektronische 

brandstofinjectie en 
elektronische gasregeling

Rotax® 900 ACE™ in-line  
3-cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met 
elektronische 

brandstofinjectie en 
elektronische gasregeling

Boring en slag 74 x 69,7 mm 74 x 69,7 mm
Vermogen 50 pk (37,3 kW)  

@ 7300 RPM
82 pk (61,1 kW)  

@ 8000 RPM
Koppel 49,7 Nm (36,7 ft-lb)  

@ 6000 RPM
79,1 Nm (58,3 ft-lb)  

@ 6500 RPM
CO2-uitstoot 127 g/km 143 g/km
Brandstofverbruik 5,4 l/100 km 6,08 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Automatisch (CVT) met achteruitrijfunctie

CHASSIS

Voorophanging Dubbel Y-ontwerp
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers / 136 mm

Achterophanging Multilink – enkele draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers met instellingen 
voor voorbelasting / 145 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met zwevende remklauwen met 2 
zuigers van Nissin

Achterrem Schijf van 220 mm met zwevende remklauw met 1 zuiger
Parkeerrem Parkeerslot
Banden vooraan MC 145/60R16 66T
Band achteraan MC 205/45R16 77T
Aluminium voorvelgen 5 spaken, Carbon Black, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)
Aluminium achtervelg 5 spaken, Carbon Black, 16 x 6,5 inch (406 x 165 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 1
Maximumbelading voertuig 204 kg
Bergruimte 7 L
Inhoud brandstoftank 20 L
Brandstoftype Super loodvrij

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

AFMETINGEN

L x B x H  2.352 x 1.522 x 1.063 mm  2.352 x 1.522 x 1.060 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 599 mm 597 mm
Bodemvrijheid 97 mm
Drooggewicht 270 kg 280 kg

INSTRUMENTEN

Type 4,5 inch digitaal display
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, 

kilometerteller, tripmeter, 
resterende afstand  

tot brandstoftank leeg is, 
motorlampjes,  

brandstofmeter en klok

Snelheidsmeter, 
toerenteller, kilometerteller, 

tripmeter, resterende 
afstand  

tot brandstoftank leeg is, 
motorlampjes,  

brandstofmeter, klok,  
ECO-modus en 

Sportmodus

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz 
Assistance, wereldleider in auto- en reisbijstand, 

namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55 W)
Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting

Dubbele USB-poort
Handschoenenvak 

Waterdicht zadel met aanpasbaar schuim

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.
** Alleen bij Rotax 900 ACE motoroptie

**

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
·  Competitief geprijsd
·  Ontworpen voor plezier
·  Makkelijk te besturen
·  100.000 manieren om jouw  

unieke voertuig samen te stellen

AFGEBEELD MET  
PANELEN IN INTENSE BLACK

RYKER
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MOTOROPTIES 
De 2-cilinder Rotax 600 AC is de ultieme motor 
voor toegankelijke prestaties, terwijl de 
3-cilinder Rotax 900 ACE de norm is voor 
vermogen en spanning!

VSS
Voertuigstabilisatiesysteem (VSS) maakt 
gebruik van diverse technologieën, 
waaronder SCS / ABS / TCS, om het voertuig 
te controleren en de bestuurder vol 
vertrouwen op de weg te houden.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE (CVT)
Schakelen is niet nodig, de continu variabele 
transmissie vindt de perfecte combinatie van 
prestaties en zuinig brandstofverbruik.

UFIT
Kan zonder gereedschap aangepast worden aan 
de bestuurder en voor een gepersonaliseerde en 
comfortabele rijervaring zorgen.

AANDRIJVING
Uiterst duurzame en robuuste 
aandrijftechnologie helpt je genieten van een 
vlotte rit van begin tot einde. Geen verdere 
aanpassingen, uitlijning of onderhoud nodig.

AANPASBAAR
De Can-Am Ryker is ontworpen met 
nagenoeg eindeloze aanpassings-
mogelijkheden voor een opstelling voor 1 of 2 
personen! Dit voertuig wordt in een simpele 
handomdraai omgevormd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

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

1Keuze uit één set Classic-panelen inbegrepen bij aankoop van het voertuig. 2Exclusive-panelensets zijn verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden.
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SPORT-  
MODUS

Rotax® 900 ACE™

MOTOR

Type Rotax® 900 ACE™ in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 74 x 69,7 mm
Vermogen 82 pk (61,1 kW) @ 8000 RPM
Koppel 79,1 Nm (58,3 ft-lb) @ 6500 RPM
CO2-uitstoot 143 g/km
Brandstofverbruik 6,08 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Automatisch (CVT) met achteruitrijfunctie

CHASSIS

Voorophanging Dubbel Y-ontwerp
Type / veerweg 
schokdemper voor

KYB† HPG met instellingen voor voorbelasting 161 mm

Achterophanging Multilink – enkele draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen afstelbare 
compressiedemping en instellingen voor voorbelasting / 169 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met zwevende remklauwen met 
2 zuigers van Nissin

Achterrem Schijf van 220 mm met zwevende remklauw met 
1 zuiger

Parkeerrem Parkeerslot
Banden vooraan MC 145/60R16 66T
Banden achteraan MC 205/45R16 77T
Aluminium voorvelgen  5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 4,5 inch 

(406 x 114 mm)
Aluminium achtervelg 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 6,5 inch 

(406 x 165 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 1
Maximumbelading voertuig 199 kg (438,7 lb)
Bergruimte 7 L
Inhoud brandstoftank 20 L
Brandstoftype Super loodvrij

Rotax® 900 ACE™

AFMETINGEN

L x B x H 2.352 x 1.522 x 1.073 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 629 mm
Bodemvrijheid 101 mm
Drooggewicht 291 kg (642 lb)

INSTRUMENTEN

Type 4,5 inch digitaal display
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter,  

resterende afstand tot brandstoftank leeg is, motorlampjes, 
brandstofmeter, klok,  

ECO-modus en Sportmodus

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz 
Assistance, wereldleider in auto- en reisbijstand, 

namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55 W)
Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting

Dubbele USB-poort
Handschoenvaksleutel

Volledig spatbord achter
Sportief comfortzadel
MAX-houderstructuur

Sportieve sierstrips en afwerking
Cruisecontrol
Sportmodus

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
• Sensatie op de weg
• Ontworpen voor plezier
• Sportieve styling
• Nog comfortabeler en  
 gebruiksvriendelijker

AFGEBEELD MET  
PANELEN IN INTENSE BLACK

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.

RYKER SPORT
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1Keuze uit één set Classic-panelen inbegrepen bij aankoop van het voertuig. 2Exclusive-panelensets zijn verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

KYB† HPG-SCHOKDEMPERS 
KYB† HPG-schokdempers vooraan en 
achteraan met externe afstelling achteraan 
voor verschillende rijervaringen.

AANDRIJVING
Uiterst duurzame en robuuste 
aandrijftechnologie helpt je genieten van een 
vlotte rit van begin tot einde. Geen verdere 
aanpassingen, uitlijning of onderhoud nodig.

CRUISECONTROL
Je hoeft niet steeds het gaspedaal ingedrukt 
te houden, de cruisecontrol kan worden 
ingeschakeld om een gekozen snelheid aan 
te houden.

SPORTMODUS
Hiermee kun je meer plezier hebben op 
verharde wegen. De sportmodus maakt de 
tractiecontrole van het achterwiel soepeler, 
zodat je gecontroleerde drifts kunt uitvoeren.

MAX-HOUDERSTRUCTUUR
Waarmee het voertuig klaar is voor 1+1. 
Verbetert ook het laadvermogen voor 
diverse opbergmogelijkheden.

SPORTIEVE SIERSTRIPS EN AFWERKING
Modern ontwerp met een strakkere look voor 
liefhebbers van een sportief, stijlvol voertuig.

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
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RALLY-
MODUS

Rotax® 900 ACE™

MOTOR

Type Rotax® 900 ACE™ in-line 3-cilindermotor,  
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 74 x 69,7 mm
Vermogen 82 pk (61,1 kW) @ 8000 RPM
Koppel 79,1 Nm (58,3 ft-lb) @ 6500 RPM
CO2-uitstoot 143 g/km
Brandstofverbruik 6,08 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Automatisch (CVT) met achteruitrijfunctie

CHASSIS

Voorophanging Dubbel Y-ontwerp
Type / veerweg 
schokdemper voor

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen afstelbare 
compressiedemping en instellingen voor voorbelasting / 

185 mm
Achterophanging Multilink – enkele draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen afstelbare 
compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 179 mm
Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met zwevende remklauwen met 2 
zuigers van Nissin

Achterrem Schijf van 220 mm met zwevende remklauw met 1 zuiger
Parkeerrem Parkeerslot
Banden vooraan MC 145/60R16 66T
Band achteraan MC 205/55R15 81T
Aluminium voorvelgen Rally, wit, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)
Aluminium achtervelg Rally, wit, 15 x 6,5 inch (381 x 165 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 1
Maximumbelading 
voertuig

187 kg (412,2 lb)

Bergruimte 7 L
Inhoud brandstoftank 20 L
Brandstoftype Super loodvrij

Rotax® 900 ACE™

AFMETINGEN

L x B x H 2.532 x 1.522 x 1.090 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 676 mm
Bodemvrijheid 122 mm
Drooggewicht 303 kg (668 lb)

INSTRUMENTEN

Type 4,5 inch digitaal display
Belangrijkste functies  Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, 

resterende afstand tot brandstoftank leeg is, motorlampjes,  
brandstofmeter, klok, ECO-modus en Rally-modus

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz 
Assistance, wereldleider in auto- en reisbijstand, 

namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55 W), voorspatborden met 
geïntegreerde ledverlichting, dubbele USB-poort, 

handschoenvaksleutel
MAX-houderstructuur, versterkte velgen, Rally-banden

Bescherming rooster vooraan, structurele 
handbeschermers

Rally-modus, cruisecontrol, Akrapovic† uitlaat,  
Rally-stuur, Rally-comfortzadel, grote verstelbare 

antislip voetsteunen, bescherming voorzijde, 
grote aluminium skidplates, luchtinlaat met pre-filter,

Rally-spatborden

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
• Verleg je grenzen  
 en rijterrein
• Ontworpen voor plezier met  
 toegang tot nieuwe  
 speelterreinen
• Unieke robuuste stijl 
• Authentieke rally-ervaring op  
 elk soort terrein

AFGEBEELD MET  
PANELEN IN INTENSE BLACK

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.

RYKER RALLY
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1Keuze uit één set Classic-panelen inbegrepen bij aankoop van het voertuig. 2Exclusive-panelensets zijn verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden.

KYB HPG-SCHOKDEMPERS 
KYB HPG-schokdempers voor en achter met 
externe afstelling en 2,5 cm extra veerweg 
om jouw rit te optimaliseren en het comfort 
te verbeteren.

UNIEKE RALLY-ERVARING
Een voertuig dat is ontworpen voor ritten op 
elk soort terrein, met handbeschermers, een 
Rally-comfortzadel voor reactievere houding 
van de bestuurder en grote verstelbare 
antislip voetsteunen.

AKRAPOVIC UITLAAT
Unieke geluidssignatuur en uitlaat van 
hoge kwaliteit.

VERBETERDE BESCHERMING VOERTUIG 
Extra bescherming voor een hogere 
duurzaamheid met bescherming van het 
voertuig vooraan, aluminium skidplate onder 
het voertuig en versterkte velgen.

RALLY-MODUS & BANDEN 
Hiermee krijg je meer flexibiliteit en plezier 
op onverharde wegen, met optimale 
input van het VSS en de mogelijkheid om 
gecontroleerde drifts uit te voeren met 
aangepaste banden voor alle soorten wegen.

MAX-HOUDERSTRUCTUUR
Waarmee het voertuig klaar is voor 1+1. 
Verbetert ook het laadvermogen voor 
diverse opbergmogelijkheden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

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
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STEEL BLACK METALLIC

SPYDER F3

MOTOR

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en 

elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen  115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS schokdemper / 132 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 zuigers 
van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger, 
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 5 spaken, Deep Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 1
Maximumbelading 
voertuig

199 kg

Bergruimte 24,4 L
Inhoud brandstoftank 27 L
Brandstoftype Super loodvrij

SPYDER F3

AFMETINGEN

L x B x H 2.642 x 1.497 x 1.099 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 675 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 408 kg

INSTRUMENTEN

Type 4,5 inch digitaal display
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, 

versnellingsstand, resterende afstand tot brandstoftank 
leeg is, motorlampjes, brandstofmeter, klok en 

ECO-modus

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz 
Assistance, wereldleider in auto- en reisbijstand, 

namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55/60 W)
Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting

Zwart geperforeerd zadel
Zadelovertrek in mono-uitvoering

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
·  Vrijheid op de weg
·  Ontspannen ergonomie voor  

cruisen met UFit
·  Gedurfd, sportief ontwerp
·  Performante rit

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.

SPYDER F3
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

DIGITALE METER  
4,5" digitaal display met minimalistisch 
ontwerp om alles te zien wat je nodig hebt.

ROTAX 1330 ACE MOTOR  
115 pk – Meer vermogen betekent slechts 
één ding: betere prestaties. Met onze
krachtigste motor kun je elke weg aan, 
wetende dat je voldoende vermogen hebt 
wanneer je dat wilt.

UFIT-SYSTEEM  
Kan in een handomdraai worden aangepast 
aan de lengte en rijstijl van de bestuurder.

VSS  
Voertuigstabilisatiesysteem dat gebruik maakt 
van diverse technologieën, waaronder SCS / 
ABS / TCS, om het voertuig te controleren en 
de bestuurder vol vertrouwen op de weg 
te houden.

Y-ONTWERP  
Twee wielen vooraan voor betere besturing  
en meer stabiliteit.

SEMI-AUTOMATISCHE TRANSMISSIE  
Vlot schakelen met een druk op de knop. 
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SPORT-
MODUS

MOTOR
SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor,  
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

Gasgevulde, KYB† schokdempers / 129 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† schokdemper / 132 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 
zuigers van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger,  
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 15 x 5 inch 

(381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 2
Maximumbelading 
voertuig

199 kg

Bergruimte 24,4 L
Inhoud brandstoftank 27 L
Brandstoftype Super loodvrij

AFMETINGEN
SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

L x B x H 2.642 x 1.497 x 1.099 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 675 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 408 kg

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met 
BRP Connect™, voor integratie met smartphone-apps die 

geoptimaliseerd zijn voor het voertuig.
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 

uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, versnellingsstand, 
ECO-modus, Sportmodus, temperatuur, motorlampjes, 

elektronische brandstofmeter, klok enz.
Audiosysteem USB, Bluetooth† en 3,5 mm audio-ingangen**

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz 
Assistance, wereldleider in auto- en reisbijstand, 

namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55/60 W) / Voorbumpers met 
geïntegreerde ledverlichting / Zwart geperforeerd zadel / 

Cruisecontrol / Zadelovertrek in mono-uitvoering / 
Passagierszadel inbegrepen maar niet geïnstalleerd / 

Spoiler voor meter 

BRP 
CONNECT

MANTA GREEN

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
·  Vrijheid in open lucht
·  Ontspannen ergonomie voor cruisen 

met UFit
·  Gedurfd, sportief ontwerp
·  Sportieve, krachtige rit

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.
** Audio-uitgang beschikbaar via accessoires (compatibele helm enz.)

MONOLITH BLACK SATIN

SPYDER F3-S
SPECIAL SERIES
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

DIGITALE METER
Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-
kleurendisplay met BRP Connect™, voor 
integratie van smartphone-apps die 
geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals 
media, navigatie en vele andere apps die 
bediend worden via het stuur.

KYB† SCHOKDEMPERS
Sportief afgestelde, gasgevulde 
schokdempers vooraan staan garant voor een 
snel reagerend, sportief gevoel en geweldige 
prestaties op de meest veeleisende wegen.

UFIT-SYSTEEM  
Kan in een handomdraai worden aangepast 
aan de lengte en rijstijl van de bestuurder.

ROTAX 1330 ACE MOTOR  
115 pk – Meer vermogen betekent slechts 
één ding: betere prestaties. Met onze 
krachtigste motor kunt je elke weg aan, 
wetende dat je voldoende vermogen hebt 
wanneer je dat wilt.

VSS  
Voertuigstabilisatiesysteem (VSS) maakt 
gebruik van diverse technologieën, 
waaronder SCS / ABS / TCS, om het voertuig 
te controleren en de bestuurder vol 
vertrouwen op de weg te houden.

SPECIALE SERIE  
Een speciaal pakket voor sportliefhebbers dat 
geleverd wordt met diverse accessoires.
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PREMIUM AUDIO-
SYSTEEM VAN BRP

BRP 
CONNECT

MONOLITH BLACK SATIN

MOTOR
SPYDER F3 LIMITED

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor,  
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen 
voor voorbelasting / 132 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 
zuigers van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger,  
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 5 spaken, Deep Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 2
Maximumbelading 
voertuig

199 kg

Bergruimte 138 L
Inhoud brandstoftank 27 L
Brandstoftype Super loodvrij

AFMETINGEN
SPYDER F3 LIMITED

L x B x H 2.820 x 1.497 x 1.241 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 675 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 448 kg

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay 
met BRP Connect™: voor integratie van smartphone-

apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals 
media, navigatie en vele andere apps 

die bediend worden via het stuur
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 

uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, 
versnellingsstand, ECO-modus smart assist, 

temperatuur, motorlampjes, elektronische 
brandstofmeter, klok enz.

Audiosysteem Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en 
radio, USB, Bluetooth†, 3,5 mm audio-ingangen en 

bedieningspaneel voor audio

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz Assistance, 
wereldleider in auto- en reisbijstand, namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55/60 W) 
Voorspatborden met geïntegreerde ledverlichting 
Zwart zadel met reliëfdruk en “Limited” sierstrook 

Cruisecontrol / Sportwindscherm / Handschoenenvak  
met USB-poort / Geïntegreerde harde zijkoffers / Topcase 

met geïntegreerde ruggensteun voor passagier / 
Verwarmde handgrepen voor bestuurder en passagier / 

Voetsteunen voor bestuurder en passagier / 
Bedieningspaneel voor audio

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
· Vrijheid op de weg
·  Ontspannen ergonomie voor  

cruisen met UFit
· Gedurfd, sportief ontwerp
·  Het beste comfort en gebruiksgemak  

om te cruisen met z’n tweeën

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje of Portugal.

SPYDER F3
LIMITED
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

DIGITALE METER  
Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-
kleurendisplay met BRP Connect™ en 
bedieningspaneel voor audio, voor integratie 
van smartphone-apps die geoptimaliseerd zijn 
voor het voertuig, zoals media, navigatie en vele 
andere apps die bediend worden via het stuur.

UFIT-SYSTEEM  
Kan in een handomdraai worden aangepast 
aan de lengte en rijstijl van de bestuurder.

ZELFNIVELLERENDE LUCHTVERING
De schokdempers achteraan worden 
automatisch aangepast aan het gewicht van 
passagier en bagage, voor optimaal comfort 
in alle omstandigheden.

TOPCASE  
Waterdichte topcase biedt 60 L bergruimte en 
is daarmee perfect om alles mee te nemen 
dat je nodig hebt voor lange ritten.

PREMIUM AUDIOSYSTEEM VAN BRP  
Ons audiosysteem met 6 luidsprekers is 
voorzien van radio, USB, Bluetooth† en 3,5 mm 
audio-ingangen, zodat je vanaf elk apparaat 
jouw favoriete muziek kan beluisteren.

SPORTWINDSCHERM  
Biedt bescherming tegen de wind voor meer 
comfort op de weg.
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PREMIUM AUDIO-
SYSTEEM VAN BRP

BRP 
CONNECT

MOTOR
SPYDER F3 LIMITED

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en 

elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen 
voor voorbelasting / 132 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 
zuigers van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger,  
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 12 spaken, Carbon Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Carbon Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 2
Maximumbelading 
voertuig

199 kg

Bergruimte 138 L 
Inhoud brandstoftank 27 L
Brandstoftype Super loodvrij

AFMETINGEN
SPYDER F3 LIMITED

L x B x H 2.820 x 1.497 x 1.241 mm
Wielbasis 1.709 mm
Zithoogte 675 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 448 kg

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay 
met BRP Connect™: voor integratie van smartphone-

apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals 
media, navigatie en vele andere apps die bediend 

worden via het stuur
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 

uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, 
versnellingsstand, ECO-modus smart assist, 

temperatuur, motorlampjes, elektronische 
brandstofmeter, klok enz.

Audiosysteem  Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en 
radio, USB, Bluetooth†, 3,5 mm audio-ingangen en 

bedieningspaneel voor audio

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz Assistance, 
wereldleider in auto- en reisbijstand, namens BRP.

KENMERKEN

 2 halogeen koplampen (55/60 W) / Voorspatborden met 
geïntegreerde ledverlichting / Zwart zadel met reliëfdruk 

en “Limited” sierstrook / Cruisecontrol / Sportwindscherm 
/ Handschoenenvak met USB-poort / Geïntegreerde harde 
zijkoffers / Topcase met geïntegreerde ruggensteun voor 
passagier / Verwarmde handgrepen voor bestuurder en 
passagier / Voetsteunen voor bestuurder en passagier / 

Bedieningspaneel voor audio / Super Sport rooster / Kort 
stuur / Rek voor topcase / Comfortzadel / Afneembare 

bestuurdersruggensteun 

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
•  Vrijheid op de weg
•  Ontspannen ergonomie voor cruisen 

met UFit
•  Gedurfd, sportief ontwerp met  

premium afwerkingen & kleuren
•  Het ultieme comfort en gebruiksgemak  

om te cruisen met z’n tweeën

 VIPER RED
Carbon Black
onderdelen en sierstrips

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.

SPYDER F3
LIMITED
SPECIAL SERIES
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GEDURFD, SPORTIEF ONTWERP
Een speciaal pakket voor extra comfort en stijl 
met verschillende uitgeruste accessoires, 
premium afwerkingen & unieke kleuren.

DIGITALE METER  
Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-
kleurendisplay met BRP Connect™ en 
bedieningspaneel voor audio, voor integratie 
van smartphone-apps die geoptimaliseerd zijn 
voor het voertuig, zoals media, navigatie en vele 
andere apps die bediend worden via het stuur.

ULTIEM COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
Geniet van ongeëvenaard comfort dankzij het 
nieuwe korte stuur, het comfortzadel en de 
afneembare bestuurdersruggensteun.

ZELFNIVELLERENDE LUCHTVERING
De schokdempers achteraan worden 
automatisch aangepast aan het gewicht van 
passagier en bagage, voor optimaal comfort 
in alle omstandigheden.

REK VOOR TOPCASE 
Om extra externe opbergcapaciteit 
toe te voegen indien gecombineerd 
met netten of snelbinders. Stevige 
constructie uit geperst aluminium met 
geïntegreerde bevestigingspunten.

PREMIUM AUDIOSYSTEEM VAN BRP  
Ons audiosysteem met 6 luidsprekers is 
voorzien van radio, USB, Bluetooth† en 
3,5 mm audio-ingangen, zodat je vanaf elk 
apparaat jouw favoriete muziek 
kan beluisteren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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PREMIUM AUDIO-
SYSTEEM VAN BRP

BRP 
CONNECT

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
·  Het ultieme voertuig voor touring 

met z’n tweeën
·  Modern ontwerp
·  Ultiem comfort voor twee 

personen
·  Nog meer gebruiksgemak  

en veelzijdigheid

SPYDER RT LIMITED

MOTOR

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor,  
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 174 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen 
voor voorbelasting / 152 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 
zuigers van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger,  
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 12 spaken, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 2
Maximumbelading 
voertuig

224 kg

Bergruimte 177 L
Inhoud brandstoftank 26,5 L
Brandstoftype Super loodvrij

SPYDER RT LIMITED

AFMETINGEN

L x B x H 2.833 x 1.554 x 1.464 mm
Wielbasis 1.714 mm
Zithoogte 755 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 464 kg

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met 
BRP Connect™, voor integratie van smartphone-apps die 

geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals media, navigatie 
en vele andere apps die bediend worden via het stuur

Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, versnellingsstand, 

ECO-modus smart assist, temperatuur, motorlampjes, 
elektronische brandstofmeter, klok enz.

Audiosysteem Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en 
radio, USB, Bluetooth†, 3,5 mm audio-ingangen en 

bedieningspaneel voor audio

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz Assistance, 

wereldleider in auto- en reisbijstand, namens BRP.

KENMERKEN

Premium led-koplampen / Treeplanken voor bestuurder voor touring / Verstelbare 
voetsteunen voor passagier / Uiterst comfortabel Limited-zadel met lendensteun / 

Bedieningspaneel voor audio / Handschoenenvak met USB / Cruisecontrol  
Geïntegreerde harde zijkoffers / Elektronisch verstelbaar windscherm met 

geheugenfunctie / Verwarmde handgrepen voor bestuurder en passagier / 
Verwarmde zadels voor bestuurder en passagier / Topcase compatibel met  

LinQ met passagiersruggensteun

DEEP MARSALA METALLIC (DARK EDITION)
CARBON BLACK (DARK EDITION)
HYPER SILVER (DARK EDITION)

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.

SPYDER RT
LIMITED
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ELEKTRISCH VERSTELBAAR WINDSCHERM 
Het elektrisch verstelbare windscherm 
met geheugenfunctie biedt superieure 
bescherming tegen de wind en dankzij de 
geheugenfunctie gaat het windscherm 
automatisch terug naar de laagste of de 
vorige hoogte. 

ZELFNIVELLERENDE OPHANGING  
Pneumatische schokdempers achteraan 
worden automatisch aangepast aan het 
gewicht van passagier en bagage, voor 
optimaal comfort in alle omstandigheden.

TOURING TREEPLANKEN  
Met de touring treeplanken van 58,4 cm 
kunnen bestuurders nu comfortabel zitten en 
de benen strekken tijdens lange ritten, met 
gemakkelijke toegang tot de remmen.

PREMIUM LED-KOPLAMPEN  
Met de premium led-koplampen blijft er niets 
meer verborgen achter de volgende bocht, 
met beter zicht op de weg en 
nauwkeurige verlichting.

TOPCASE COMPATIBEL MET LinQ  
Neem mee wat je nodig hebt in de 
uitzonderlijk ruime topcase van 60 L 
die bijdraagt aan in totaal maar liefst 
177 L bergruimte.

UITERST COMFORTABELE VERWARMDE 
ZADELS  
Bestuurders en passagiers hebben het 
steeds warm met uiterst comfortabele 
verwarmde zadels.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
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SPYDER RT
SE A-TO-SK Y

1

5

4

6

6

3

2

Zilverkleurige onderdelen en sierstrips

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
·  Het ultieme luxueuze voertuig voor touren   met 

z’n tweeën  
·  Modern ontwerp
·  Ultiem comfort en gebruiksgemak voor twee
·  Exclusieve styling en logo’s

MYSTERY BLUE

PREMIUM AUDIO-
SYSTEEM VAN BRP

BRP 
CONNECT
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
3  GEKLEURD ACHTERPANEEL

Vervang de topcase door het achterpaneel 
voor een sportievere look.

2  ULTRA-COMFORTABELE ZADELS
Leg lange afstanden af in alle comfort met de 
uiterst comfortabele zadels met aanpasbaar 
schuim en stijlvol Sea-to-Sky borduursel. Op 
koudere dagen kun je jezelf warm houden 
met de verwarmingsfunctie.

1   VERSTELBARE 
BESTUURDERSRUGGENSTEUN

Onze verstelbare bestuurdersruggensteun, 
die comfort biedt tijdens lange afstanden of 
korte ritjes, klapt omlaag en opzij, voor 
gemakkelijker opstappen. Bovendien kan 
deze vergrendeld worden, zodat je hem 
overal mee kunt nemen.

5  UNIEKE VELGEN MET 12 SPAKEN 
Zilverkleurige, machinaal bewerkte velgen 
met 12 spaken en satijn afwerking.

6   MODERNE, ZILVERKLEURIGE 
SIERSTRIPS EN LOGO’S

De zilverkleurige sierstrips en unieke logo’s 
van Sea-to-Sky dragen bij tot de luxueuze 
verfijning en tillen de innovatieve styling van de 
Spyder RT Sea-to-Sky naar een hoger niveau.

4   VERSTELBARE WINDBESCHERMERS 
AAN DE ZIJKANT

Regelen de luchtstroom naar het 
onderlichaam van passagier en bestuurder. 
Dicht, geopend of parallel plaatsen voor 
optimaal comfort. Eenvoudig verstellen zonder 
gereedschap, zodat je langer kunt rijden.

MOTOR

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor,  
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie  

en elektronische gasregeling
Boring en slag 84 x 80 mm
Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7.250 RPM
Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM
CO2-uitstoot 155 g/km
Brandstofverbruik 6,3 l/100 km

TRANSMISSIE

Type Semi-automatisch met achteruitrijfunctie
Versnellingen 6 versnellingen

CHASSIS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang
Type / veerweg 
schokdempers voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 174 mm

Achterophanging Draaiarm
Type / veerweg 
schokdempers achter

SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen 
voor voorbelasting / 152 mm

Elektronische  
remkrachtverdeling

Met de voet bediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 
zuigers van Brembo†

Achterrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger,  
met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend
Banden vooraan MC165/55R15 55H
Band achteraan MC225/50R15 76H
Aluminium voorvelgen 12 spaken, zilverkleurig, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)
Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

LAADVERMOGEN

Aantal personen 2
Maximumbelading 
voertuig

224 kg

Bergruimte 177 L
Inhoud brandstoftank 26,5 L
Brandstoftype Super loodvrij

AFMETINGEN

L x B x H 2.833 x 1.554 x 1.464 mm
Wielbasis 1.714 mm
Zithoogte 755 mm
Bodemvrijheid 115 mm
Drooggewicht 464 kg

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met BRP 
Connect™, voor integratie van smartphone-apps die 

geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals media, navigatie 
en vele andere apps die bediend worden via het stuur

Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, 

versnellingsstand, ECO-modus smart assist, 
temperatuur, motorlampjes, elektronische 

brandstofmeter, klok enz.
Audiosysteem Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en 

radio, USB, Bluetooth†, 3,5 mm audio-ingangen en 
bedieningspaneel voor audio

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
HHC Hill Hold Control (hellingrem)

DEKKING

Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
Pechverhelping* 2 jaar pechverhelping aangeboden door Allianz Assistance, 

wereldleider in auto- en reisbijstand, namens BRP.

KENMERKEN

Premium led-koplampen / Treeplanken voor bestuurder voor touring / Verstelbare 
voetsteunen voor passagier /Uiterst comfortabele zadels met aanpasbaar schuim, 

lendensteun en Sea-to-Sky borduursel / Bedieningspaneel voor audio / 
Handschoenenvak met USB / Cruisecontrol / Geïntegreerde harde zijkoffers / 

Elektronisch verstelbaar windscherm met geheugenfunctie / Verwarmde 
handgrepen voor bestuurder en passagier / Verwarmde zadels voor bestuurder en 

passagier / Volledig gelakte topcase compatibel met LinQ met 
passagiersruggensteun / Gekleurd achterpaneel / Verstelbare 

bestuurdersruggensteun / Verstelbare zijwindschermen – onderaan & bovenaan

* Beschikbaar op voertuigen die geregistreerd zijn bij een erkende BRP-dealer in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, 
Spanje of Portugal.
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RYKER RYKER SPORT RYKER RALLY SPYDER F3 SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

KLEUROPTIES Zwart Zwart Zwart Steel Black Metallic Manta Green, Monolith Black Satin

M
O

TO
R

Type

Rotax® 600 ACE™ in-line 2 
cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met 
elektronische 

brandstofinjectie en 
elektronische gasregeling

Rotax® 900 ACE™ in-line 3 cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en elektronische gasregeling Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en elektronische gasregeling

Boring en slag 74 x 69,7 mm 84 x 80 mm

Vermogen 50 pk (37,3 kW)  
@ 7300 RPM

82 pk (61,1 kW)  
@ 8000 RPM  115 pk (85,8 kW) @ 7250 RPM

Koppel 49,7 Nm (36,7 ft-lb)  
@ 6000 RPM

79,1 Nm (58,3 ft-lb)  
@ 6500 RPM 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM

TR
A

N
S-

M
IS

SI
E Type Automatisch (CVT) met achteruitrijfunctie Semi-automatisch met achteruitfunctie

Versnellingen 6 versnellingen

C
H

A
SS

IS

Voorophanging Dubbel Y-ontwerp Dubbele A-arm met stabilisatorstang

Schokdempers voor 
Type/Veerweg SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers / 136 mm KYB† HPG met instellingen voor voorbelasting 161 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen 
afstelbare compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 185 mm
SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm Gasgevulde, KYB† schokdempers / 129 mm

Achterwielophanging Multilink - enkele draaiarm Multilink – enkele draaiarm Multilink – enkele draaiarm Draaiarm

Schokdempers achter 
Type/Veerweg

SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers met instellingen 
voor voorbelasting / 145 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen 
afstelbare compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 169 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen afstelbare 
compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 185 mm
SACHS schokdemper / 132 mm

RE
M

M
EN

Voor Schijven van 270 mm met zwevende remklauwen met 2 zuigers van Nissin Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 zuigers van Brembo†

Achter Schijf van 220 mm met zwevende remklauw met 1 zuiger Schijf van 270 mm, zwevende remklauwen met 1 zuiger, met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Parkeerslot Elektrisch bediend

BA
N

D
EN

/W
IE

LE
N Banden vooraan MC 145/60R16 66T MC165/55R15 55H

Band achteraan MC 205/45R16 77T MC 205/55R15 81T MC225/50R15 76H

Aluminium voorvelgen 5 spaken, Carbon Black, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)  5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 4,5 inch 
(406 x 114 mm) Rally, wit, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm) 5 spaken, Deep Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm) 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)

Aluminium achtervelg 5 spaken, Carbon Black, 16 x 6,5 inch (406 x 165 mm) 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 6,5 inch 
(406 x 165 mm) Rally, wit, 15 x 6,5 inch (381 x 165 mm) Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

C
A

PA
C

IT
EI

T

Aantal personen 1 1 2

Maximumbelading 204 kg 199 kg 187 kg 199 kg

Bergruimte 7 L 24,4 L

Brandstoftankinhoud 20 L 27 L

Brandstoftype Super loodvrij Super loodvrij

A
FM

ET
IN

G
EN

L x B x H  2.352 x 1.522 x 1.063 mm  2.352 x 1.522 x 1.060 mm 2.352 x 1.522 x 1.073 mm 2.532 x 1.522 x 1.090 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm

Wielbasis 1.709 mm 1.709 mm

Zithoogte 599 mm 597 mm 629 mm 676 mm 675 mm

Bodemvrijheid 97 mm 101 mm 122 mm 115 mm

Drooggewicht 270 kg 280 kg 291 kg 303 kg 408 kg

IN
ST

RU
M

EN
TE

N

Type 4,5 inch digitaal display 4,5 inch digitaal display Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met BRP Connect™, voor integratie met smartphone-
apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig.

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter, toerenteller, 
kilometerteller, tripmeter, 

resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, 

motorlampjes, brandstofmeter 
en klok

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, motorlampjes,  

brandstofmeter, klok,  
ECO-modus en Sportmodus

 Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, 
resterende afstand tot brandstoftank leeg is, 

motorlampjes,  
brandstofmeter, klok,  

ECO-modus en Rally-modus

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, versnellingsstand, resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, motorlampjes, brandstofmeter, klok en ECO-modus

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, versnellingsstand, 
ECO-modus, Sportmodus, temperatuur, motorlampjes, elektronische brandstofmeter, klok enz.

Audiosysteem — — — — USB, Bluetooth† en 3,5 mm audio-ingangen**

VE
IL

IG
H

EI
D

 E
N

 B
EV

EI
LI

G
IN

G SCS Stabiliteitscontrolesysteem Stabiliteitscontrolesysteem

TCS Tractiecontrolesysteem Tractiecontrolesysteem

ABS ABS ABS

DPS™ — Dynamische stuurbekrachtiging

Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control

KE
N

M
ER

KE
N

2 halogeen koplampen (55 W)
Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting
Dubbele USB-poort
Handschoenenvak 
Waterdicht zadel met aanpasbaar schuim

2 halogeen koplampen (55 W), voorspatborden met 
geïntegreerde led-verlichting, dubbele USB-poort, 
handschoenvaksleutel, volledig achterspatbord, sportief 
comfortzadel, MAX-houderstructuur, sportieve sierstrips 
en afwerking, cruisecontrol, sportmodus

2 halogeen koplampen (55 W), voorspatborden met 
geïntegreerde ledverlichting, dubbele USB-poort, 
handschoenvaksleutel, MAX-houderstructuur, versterkte 
velgen, Rally-banden, bescherming rooster vooraan, 
structurele handbeschermers, Rally-modus, 
cruisecontrol, Akrapovic† uitlaat, Rally-stuur, 
Rally-comfortzadel, grote verstelbare antislip 
voetsteunen, bescherming voorzijde, grote aluminium 
skidplate, luchtinlaat met pre-filter, Rally-spatborden

2 halogeen koplampen (55/60 W), voorbumpers met geïntegreerde led-verlichting, zwart geperforeerd 
zadel, zadelovertrek in mono-uitvoering

2 halogeen koplampen (55/60 W) / Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting / Zwart geperforeerd 
zadel / Cruisecontrol / Zadelovertrek in mono-uitvoering / Passagierszadel inbegrepen maar niet 
geïnstalleerd / Spoiler voor meter
** Audio-uitgang beschikbaar via accessoires (compatibele helm enz.)

VERGELIJKENDE TABEL
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RYKER RYKER SPORT RYKER RALLY SPYDER F3 SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

KLEUROPTIES Zwart Zwart Zwart Steel Black Metallic Manta Green, Monolith Black Satin

M
O

TO
R

Type

Rotax® 600 ACE™ in-line 2 
cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met 
elektronische 

brandstofinjectie en 
elektronische gasregeling

Rotax® 900 ACE™ in-line 3 cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en elektronische gasregeling Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie en elektronische gasregeling

Boring en slag 74 x 69,7 mm 84 x 80 mm

Vermogen 50 pk (37,3 kW)  
@ 7300 RPM

82 pk (61,1 kW)  
@ 8000 RPM  115 pk (85,8 kW) @ 7250 RPM

Koppel 49,7 Nm (36,7 ft-lb)  
@ 6000 RPM

79,1 Nm (58,3 ft-lb)  
@ 6500 RPM 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM

TR
A

N
S-

M
IS

SI
E Type Automatisch (CVT) met achteruitrijfunctie Semi-automatisch met achteruitfunctie

Versnellingen 6 versnellingen

C
H

A
SS

IS

Voorophanging Dubbel Y-ontwerp Dubbele A-arm met stabilisatorstang

Schokdempers voor 
Type/Veerweg SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers / 136 mm KYB† HPG met instellingen voor voorbelasting 161 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen 
afstelbare compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 185 mm
SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm Gasgevulde, KYB† schokdempers / 129 mm

Achterwielophanging Multilink - enkele draaiarm Multilink – enkele draaiarm Multilink – enkele draaiarm Draaiarm

Schokdempers achter 
Type/Veerweg

SACHS† Twin-tube coil-over schokdempers met instellingen 
voor voorbelasting / 145 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen 
afstelbare compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 169 mm

KYB† HPG met extern reservoir, in 4 standen afstelbare 
compressiedemping en instellingen voor 

voorbelasting / 185 mm
SACHS schokdemper / 132 mm

RE
M

M
EN

Voor Schijven van 270 mm met zwevende remklauwen met 2 zuigers van Nissin Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 zuigers van Brembo†

Achter Schijf van 220 mm met zwevende remklauw met 1 zuiger Schijf van 270 mm, zwevende remklauwen met 1 zuiger, met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Parkeerslot Elektrisch bediend

BA
N

D
EN

/W
IE

LE
N Banden vooraan MC 145/60R16 66T MC165/55R15 55H

Band achteraan MC 205/45R16 77T MC 205/55R15 81T MC225/50R15 76H

Aluminium voorvelgen 5 spaken, Carbon Black, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)  5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 4,5 inch 
(406 x 114 mm) Rally, wit, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm) 5 spaken, Deep Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm) 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)

Aluminium achtervelg 5 spaken, Carbon Black, 16 x 6,5 inch (406 x 165 mm) 5 spaken, Deep Black, gefreesd en getint, 16 x 6,5 inch 
(406 x 165 mm) Rally, wit, 15 x 6,5 inch (381 x 165 mm) Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)

C
A

PA
C

IT
EI

T

Aantal personen 1 1 2

Maximumbelading 204 kg 199 kg 187 kg 199 kg

Bergruimte 7 L 24,4 L

Brandstoftankinhoud 20 L 27 L

Brandstoftype Super loodvrij Super loodvrij

A
FM

ET
IN

G
EN

L x B x H  2.352 x 1.522 x 1.063 mm  2.352 x 1.522 x 1.060 mm 2.352 x 1.522 x 1.073 mm 2.532 x 1.522 x 1.090 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm

Wielbasis 1.709 mm 1.709 mm

Zithoogte 599 mm 597 mm 629 mm 676 mm 675 mm

Bodemvrijheid 97 mm 101 mm 122 mm 115 mm

Drooggewicht 270 kg 280 kg 291 kg 303 kg 408 kg

IN
ST

RU
M

EN
TE

N

Type 4,5 inch digitaal display 4,5 inch digitaal display Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met BRP Connect™, voor integratie met smartphone-
apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig.

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter, toerenteller, 
kilometerteller, tripmeter, 

resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, 

motorlampjes, brandstofmeter 
en klok

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, motorlampjes,  

brandstofmeter, klok,  
ECO-modus en Sportmodus

 Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, 
resterende afstand tot brandstoftank leeg is, 

motorlampjes,  
brandstofmeter, klok,  

ECO-modus en Rally-modus

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tripmeter, versnellingsstand, resterende afstand tot 
brandstoftank leeg is, motorlampjes, brandstofmeter, klok en ECO-modus

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, gemiddeld brandstofverbruik, versnellingsstand, 
ECO-modus, Sportmodus, temperatuur, motorlampjes, elektronische brandstofmeter, klok enz.

Audiosysteem — — — — USB, Bluetooth† en 3,5 mm audio-ingangen**

VE
IL

IG
H

EI
D

 E
N

 B
EV

EI
LI

G
IN

G SCS Stabiliteitscontrolesysteem Stabiliteitscontrolesysteem

TCS Tractiecontrolesysteem Tractiecontrolesysteem

ABS ABS ABS

DPS™ — Dynamische stuurbekrachtiging

Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control

KE
N

M
ER

KE
N

2 halogeen koplampen (55 W)
Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting
Dubbele USB-poort
Handschoenenvak 
Waterdicht zadel met aanpasbaar schuim

2 halogeen koplampen (55 W), voorspatborden met 
geïntegreerde led-verlichting, dubbele USB-poort, 
handschoenvaksleutel, volledig achterspatbord, sportief 
comfortzadel, MAX-houderstructuur, sportieve sierstrips 
en afwerking, cruisecontrol, sportmodus

2 halogeen koplampen (55 W), voorspatborden met 
geïntegreerde ledverlichting, dubbele USB-poort, 
handschoenvaksleutel, MAX-houderstructuur, versterkte 
velgen, Rally-banden, bescherming rooster vooraan, 
structurele handbeschermers, Rally-modus, 
cruisecontrol, Akrapovic† uitlaat, Rally-stuur, 
Rally-comfortzadel, grote verstelbare antislip 
voetsteunen, bescherming voorzijde, grote aluminium 
skidplate, luchtinlaat met pre-filter, Rally-spatborden

2 halogeen koplampen (55/60 W), voorbumpers met geïntegreerde led-verlichting, zwart geperforeerd 
zadel, zadelovertrek in mono-uitvoering

2 halogeen koplampen (55/60 W) / Voorbumpers met geïntegreerde ledverlichting / Zwart geperforeerd 
zadel / Cruisecontrol / Zadelovertrek in mono-uitvoering / Passagierszadel inbegrepen maar niet 
geïnstalleerd / Spoiler voor meter
** Audio-uitgang beschikbaar via accessoires (compatibele helm enz.)
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SPYDER F3 LTD SPYDER F3 LTD  
SPECIAL SERIES SPYDER RT LIMITED SPYDER RT  

SEA-TO-SKY

KLEUROPTIES Monolith Black Satin Viper Red - Carbon black 
Kleurige onderdelen en sierstrips

Hyper Silver, Carbon Black,  
Deep Marsala Metallic

Mystery Blue 
Zilverkleurige onderdelen en sierstrips

M
O

TO
R

Type Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische 
brandstofinjectie en elektronische gasregeling

Rotax® 1330 ACE™ in-line 3-cilindermotor, vloeistofgekoeld met elektronische 
brandstofinjectie en elektronische gasregeling

Boring en slag 84 x 80 mm 84 x 80 mm

Vermogen 115 pk (85,8 kW) @ 7250 RPM 115 pk (85,8 kW) @ 7250 RPM

Koppel 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM 130,1 Nm (96 lb-ft.) @ 5.000 RPM

TR
A

N
S-

M
IS

SI
E Type Semi-automatisch met achteruitfunctie Semi-automatisch met achteruitfunctie

Versnellingen 6 versnellingen 6 versnellingen

C
H

A
SS

IS

Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang Dubbele A-arm met stabilisatorstang

Schokdempers voor 
Type/Veerweg SACHS† Big-Bore schokdempers / 129 mm SACHS† Big-Bore schokdempers / 174 mm

Achterwielophanging Draaiarm Draaiarm

Schokdempers achter 
Type/Veerweg SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen voor voorbelasting / 132 mm SACHS† schokdemper met zelfnivellerende instellingen voor voorbelasting / 152 mm

RE
M

M
EN

Voor Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 zuigers van Brembo† Schijven van 270 mm met vaste remklauwen met 4 zuigers van Brembo†

Achter Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger, met geïntegreerde parkeerrem Schijf van 270 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger, met geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem Elektrisch bediend Elektrisch bediend

BA
N

D
EN

/W
IE

LE
N Banden vooraan MC165/55R15 55H MC165/55R15 55H

Band achteraan MC225/50R15 76H MC225/50R15 76H

Aluminium voorvelgen 5 spaken, Deep Black,  
15 x 5 inch (381 x 127 mm)

12 spaken, Carbon Black,  
15 x 5 inch (381 x 127 mm)

12 spaken,  
15 x 5 inch (381 x 127 mm)

12 spaken, zilverkleurig,  
15 x 5 inch (381 x 127 mm)

Aluminium achtervelg Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm) Deep Black, 15 x 7 inch (381 x 178 mm)
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Aantal personen 2 2

Maximumbelading 199 kg 224 kg

Bergruimte 138 L 177 L

Brandstoftankinhoud 27 L 26,5 L

Brandstoftype Super loodvrij Super loodvrij
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L x B x H 2.820 x 1.497 x 1.241 mm 2.833 x 1.554 x 1.464 mm

Wielbasis 1.709 mm 1.714 mm

Zithoogte 675 mm 755 mm

Bodemvrijheid 115 mm 115 mm

Drooggewicht 448 kg 464 kg
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N Type
Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met BRP Connect™: voor integratie 
van smartphone-apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals media, navigatie 

en vele andere apps die bediend worden via het stuur

Groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-kleurendisplay met BRP Connect™, voor integratie 
van smartphone-apps die geoptimaliseerd zijn voor het voertuig, zoals media, navigatie 

en vele andere apps die bediend worden via het stuur

Hoofdfuncties
Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, gemiddeld 

brandstofverbruik, versnellingsstand, ECO-modus smart assist, temperatuur, 
motorlampjes, elektronische brandstofmeter, klok enz.

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, gemiddeld 
brandstofverbruik, versnellingsstand, ECO-modus smart assist, temperatuur, 

motorlampjes, elektronische brandstofmeter, klok, enz.

Audiosysteem  Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en radio, USB, Bluetooth†, 
3,5 mm audio-ingangen en toetsenbord voor audiobediening

Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers en radio, USB, Bluetooth†, 
3,5 mm audio-ingangen en toetsenbord voor audiobediening
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G SCS Stabiliteitscontrolesysteem Stabiliteitscontrolesysteem

TCS Tractiecontrolesysteem Tractiecontrolesysteem

ABS ABS ABS

DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging

Antidiefstalsysteem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

HHC Hill Hold Control Hill Hold Control
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2 halogeen koplampen (55/60 W), 
voorspatborden met geïntegreerde 
ledverlichting, zwart zadel met reliëfdruk 
en “Limited” sierstrook, cruisecontrol, 
sportwindscherm, handschoenenvak met 
USB-poort, geïntegreerde harde 
bagagetassen opzij, bagageruimte 
achteraan met geïntegreerde 
ruggensteun voor passagier, verwarmde 
handgrepen voor bestuurder en 
passagier, voetsteunen voor bestuurder 
en passagier, toetsenbord voor 
audiobediening

Alle kenmerken van de Spyder F3 LTD, 
PLUS: Super Sport rooster, kort stuur, rek 
voor bagageruimte achteraan, 
comfortzadel, afneembare 
bestuurdersruggensteun 

Premium led-koplampen, treeplanken 
voor bestuurder voor touring, 
verstelbare voetsteunen voor passagier, 
uiterst comfortabel Limited-zadel 
met lendensteun, toetsenbord voor 
audiobediening, handschoenenvak 
met USB, cruisecontrol, geïntegreerde 
harde bagagetassen opzij, elektronisch 
verstelbaar windscherm met geheugen, 
signature ledverlichting, verwarmde 
handgrepen voor bestuurder en 
passagier, verwarmde zadels voor 
bestuurder en passagier, bagageruimte 
achteraan compatibel met LinQ met 
passagiersruggensteun

Premium led-koplampen, treeplanken voor 
bestuurder voor touring, verstelbare 
voetsteunen voor passagier, uiterst 
comfortabele zadels met aanpasbaar 
schuim, lendensteun en Sea-to-Sky 
borduursel, toetsenbord voor 
audiobediening, handschoenenvak met 
USB, cruisecontrol, geïntegreerde harde 
bagagetassen opzij, elektronisch verstelbaar 
windscherm met geheugen, signature 
ledverlichting, verwarmde handgrepen voor 
bestuurder en passagier, verwarmde zadels 
voor bestuurder en passagier, volledig 
gelakte bagageruimte achteraan compatibel 
met LinQ met passagiersruggensteun, 
gekleurd achterpaneel, verstelbare 
bestuurdersruggensteun, verstelbare 
zijwindschermen – onderaan & bovenaan
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PANELEN & MOTORKAPPEN
PANELEN

MOTORKAPPEN

Classic panelen Alle Ryker modellen

219400803 •  Intense Black hoogglans afwerking
219400804 •  Adrenaline Red hoogglans 

afwerking
219400928 •  Yellow Shock hoogglans afwerking

 · Efficiënte en praktische optie voor customisatie.
 · Rijklaar, duurzaam en makkelijk te installeren.
 · Passen bij Classic motorkapaccent.
 · Bijzonder eenvoudig te installeren of te verwijderen.

Epic panelen Alle Ryker modellen

219400805 •  Immortal White hoogglans 
afwerking

 219400809 •  Carbon Black satijn afwerking
 219400923 •  Liquid Steel hoogglans afwerking

 · Geoptimaliseerde premium customisatie voor een look die bij de rit past.
 · Eenvoudig te plaatsen, te verwijderen en te bewonderen!
 · Totale flexibiliteit, perfect afgewerkt en passend bij het voertuig.
 · Vullen de Epic motorkap aan.
 · Gelakte kleur voor uitzonderlijke lichtinval en een premium look.

Classic motorkapaccent Alle Ryker modellen

219400873 •  Intense Black hoogglans afwerking
219400874 •  Adrenaline Red hoogglans 

afwerking
219400875 •  Yellow Shock hoogglans afwerking

 · Geeft de voorzijde wat meer karakter!
 · In luttele minuten over de standaard motorkap te installeren.
 · Duurzaam ontwerp.
 · Past bij Classic panelen.
 · Niet compatibel met extra ledverlichting (219401075).

Exclusieve panelenset Alle Ryker modellen

 · Opvallend en uitermate origineel.
 · Innovatief eenvoudig te plaatsen.
 · Passen perfect.
 · Even duurzaam als aantrekkelijk.
 · Limited Edition set inclusief accent voor 
motorkap.

 · Limited Edition set met accent voor motorkap niet 
compatibel met extra ledverlichting (219401075).

NIEUW  219401133 • Heritage White IV
NIEUW  219401134 • Sonic Silver
NIEUW  219401064 • Pinky Pineapple
NIEUW  219401072 • Nitro Blue

 219400987 • Liquid Gold – Limited Edition – satijn afwerking
 219400988 • Heritage Yellow – Limited Edition – hoogglans 

afwerking
 219400989 • Galactic Blue – Limited Edition – hoogglans 

afwerking
 219401004 • Acid Yellow – Limited Edition – hoogglans afwerking
 219401002 • Sand Storm – Limited Edition – satijn afwerking
 219401003 • Mint Freeze – Limited Edition – hoogglans afwerking

Epic motorkap
Alle Ryker modellen 
behalve Rally MY22

219400876 •  Immortal White hoogglans 
afwerking

 219400877 •  Carbon Black satijn afwerking

 · Opvallende stijlverbetering van de motorkap.
 · In luttele minuten te installeren en te verwijderen.
 · Past bij Epic panelen.
 · Gelakte kleur voor uitzonderlijke lichtinval en een premium look.
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STICKERS

STUUR

Stickerset strepen voor motorkap Alle Spyder F3-modellen
219400711 • Can-Am Rood
219400714 • Glans Wit

 · Geeft uw Can-Am Spyder meer persoonlijkheid.

Stickerset strepen voor F3 zadelovertrek  
in mono-uitvoering Spyder F3, F3-S

219400662 • Glans Wit
219400664 • Satijn Zilver

 · Premium stickers als aanvulling op de stickerset strepen voor motorkap.

Stickerset strepen voor achterkant
Spyder F3-T,  
F3 Limited 2016

219400665 • Can-Am Rood
219400666 • Glans Wit
219400667 • Mat Zwart
219400668 • Satijn Zilver

 · Premium stickers als aanvulling op de stickerset strepen voor motorkap.

Sportief stuur Alle Ryker modellen 219400813

 ·  Prestatiegericht recht stuurontwerp.
 · Perfect voor de sportievere bestuurder.

Cross stuur Alle Ryker modellen 219400847

 · Geoptimaliseerde ergonomie voor superieur comfort, vertrouwen, bestuurbaarheid en duurzaamheid.

Kort stuur
Alle Spyder F3-modellen
Spyder RT 2020 en recenter 219400909 • Carbon Black

 · Onderdeel van het UFit-systeem.
 · Perfect voor kleinere bestuurders met voetsteunposities 1 of 2.

Sportieve handgrepen Alle Ryker modellen
219400810 • Zwart
219400919 • Adrenaline Red

 · Meer grip, voor een betere, meer zekere rit.
 · Comfortabele ergonomische textuur.
 · Bieden uitzonderlijk comfort op langere ritten.
 · Verkrijgbaar als paar.
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REM & SCHAKELSTANGEN

Drag Bar Alle Spyder F3-modellen 219400594 • Carbon Black

 · Onderdeel van het UFit-systeem.
 · Deze racebeproefde rechte stang is breed en meer naar voren gericht voor een agressievere rijhouding of voor grote 
bestuurders.

 · Perfect voor grotere bestuurders met voetsteunpositie 5.
 · Niet compatibel met de gps-houder (219400992).

Verstelbaar stuur met drie assen Spyder RT 2019 en ouder 219400344

 · Technologisch hoogstaand, verstelbaar stuur, minder vermoeiend en biedt 
alle bestuurders comfort dankzij de onbeperkte verstelmogelijkheden.

 · Met de drie verschillende assen kunt u het stuur in de hoogte, breedte en armafstand verstellen.
 · Linker- en rechterbalken zijn met elkaar verbonden en draaien simultaan wanneer het stuur wordt versteld.
 · Eenvoudig verstelsysteem via inbussleutel.
 · Stuur gebruikt bestaande standaard handgrepen, bedieningsschakelaar, elektrische en  
koppelingskabels en staat direct op de standaard stuurkolom.

Verstelbaar stuur Spyder RT 2020 en recenter 219401046

 · Dit verstelbare stuur voegt max. 5 cm toe voor een onovertroffen ergonomie.
 ·  Verstellen is een makkie: hendel kantelen en klaar, zonder gereedschap.
 ·  Gemaakt van geanodiseerd zwart aluminium voor gestroomlijnde duurzaamheid.

Lang stuur
Alle Spyder F3-modellen
Spyder RT 2020 en recenter 219400910 • Carbon Black

 · Onderdeel van het UFit-systeem.
 · Door de langere reikwijdte leunt het bovenlichaam voorwaarts, zodat de rijpositie dichter bij de console komt.
 · Perfect voor grotere bestuurders met voetsteunposities 4 of 5.

Rem & schakelstangen
Alle F3 SE6 modellen
Alle F3 SM6 modellen

–2 • Positie 1 • 219400561 
–1 • Positie 2 • 219400563 
+1 • Positie 4 • 219400566 
+2 • Positie 5 • 219400571
+2 • Positie 5 • 219400565

 · Onderdeel van het UFit-systeem.
 · Om de beste rijpositie voor je te vinden.
 · Vervangen standaard schakelstangen (positie 3) om voetsteunen in verschillende posities te plaatsen.

Ga naar jouw dealer voor een testrit en vraag naar het pasinstrument in de showroom.

KEUZE UIT 4 STUUROPTIES

KEUZE UIT 5 VOETSTEUNPOSITIES

BESTUURDER 
1,52 m

BESTUURDER 
1,73 m

BESTUURDER 
1,90 m
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ZADELS & RUGGENSTEUNEN
Comfortzadel voor bestuurder zonder passagier Alle Ryker modellen 219400962

 · Tweekleurig polyurethaanleer.
 · Volledig waterdicht, bestuurder zit 2,5 cm hoger en het zadel is 5 cm breder en langer, dus extra beenruimte. 
 ·  Niet compatibel met MAX houder (219400800) en spoiler achteraan (219400869, 219400870, 219400871).
 · Extra vereiste onderdelen voor Ryker Rally - Zie instructieblad.

Comfortzadel voor bestuurder Alle Ryker modellen 219400795

 · Gestikte stoffering over vulling voor extra comfort voor bestuurder.
 ·  Breder en hoger dan standaard zadel.

Comfortzadel voor passagier Alle Ryker modellen
NIEUW 219401104 
219400750

 · Gestikte stoffering over vulling voor extra comfort.
 · Breder en langer dan passagierszadel (219400842).
 · Complete kit inclusief inklapbare handgrepen en voetsteunen.
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.
 · Vult het comfortzadel voor bestuurder (219400795) aan.

Passagierszadel Alle Ryker modellen 219400842

 · Ontworpen om een éénzitter in enkele minuten om te vormen tot een tweezitter.
 · Complete kit inclusief inklapbare handgrepen en voetsteunen.
 · Met uitgeklapte voetsteunen is VSS-kalibratie passagier mogelijk.
 · Hetzelfde materiaal als het standaard zadel.
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.
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Inklapbare passagiersruggensteun Alle Ryker modellen 219400843

 · Gegoten aluminium constructie voor extra stevigheid.
 · Lendensteun biedt extra comfort voor de passagier.
 · Handig inklapbaar, voor meer esthetiek wanneer deze niet wordt gebruikt.
 · Passagierszadel of comfortzadel voor passagier vereist voor installatie.

Korte rail passagier Alle Ryker modellen 219400801

 · Verbetert de essentiële lendensteun.
 · In luttele minuten in een vaste positie te installeren.
 · Passagierszadel of comfortzadel voor passagier vereist voor installatie.

Eénzitter bestuurdersruggensteun Alle Ryker modellen 219400960

 · In een handomdraai te installeren of te verwijderen. 
 · Ontworpen voor een betere essentiële lendensteun. 
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie. 
 · Compatibel met LinQ topcase (219400764).
 · Niet compatibel met Ryker LinQ plaat, passagierszadel, comfortzadel voor passagier.

MAX houder Alle Ryker modellen 219400800

 · Eenvoudig te monteren en te verwijderen, duurzame gegoten aluminium constructie in één stuk.
 · Compatibel met LinQ topcase (219400764).
 · Vereist voor installatie van passagierszadel, comfortzadel voor passagier, LinQ topcase of Ryker LinQ plaat. 
 · Standaard uitrusting op Ryker Rally en Ryker Sport.

Afwerking voor MAX houder 
(niet afgebeeld) Alle Ryker modellen 219400939

 ·  Stijlvolle manier om de look te verbeteren wanneer er geen passagierszadel  
of comfortzadel voor passagier is geïnstalleerd.

 · Robuuste constructie van spuitgegoten polypropyleen.
 · Past perfect bij de stijl van de carrosserie en de afwerking van het voertuig.
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.
 · Standaard uitrusting op Ryker Rally en Ryker Sport.
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Verstelbare passagiersruggensteun Spyder F3, F3-S, F3-T 219400794

 · De ruggensteun en het kussen zijn in twee richtingen verstelbaar voor extra comfort en de mogelijkheid om de 
passagier 50 mm extra ruimte te geven.

Armsteunen passagier Alle Spyder F3-modellen 219400726

 · Op-, neer-, voor-, achter- en uitwaarts verstelbaar.
 · Armhoogte tot 20 mm verticaal verstelbaar.
 · Compleet met grip voor extra veiligheid voor de passagier.
 · Topcase niet vereist voor installatie of gebruik, wel aanbevolen.
 · Passagiersruggensteun eveneens aanbevolen voor installatie.

Afneembare bestuurdersruggensteun Alle Spyder F3-modellen 219400498

 ·  Ruime breedte en hoogte voor superieure lendensteun.
 · In luttele minuten te installeren of te verwijderen.
 · Kantelbaar en verstelbaar.
 · Past op standaard, Cannonball, vinyl Coast-to-Coast en lederen Coast-to-Coast zadels.
 · Antidiefstalsysteem.

Afneembare passagiersruggensteun Spyder F3, F3-S, F3-T 219400703

 · Ruime breedte en hoogte voor superieure lendensteun.
 · Eerste installatie in enkele minuten, zonder gereedschap in enkele seconden te verwijderen. 
 · Antidiefstalsysteem.
 · Past op standaard, Cannonball, vinyl Coast-to-Coast en lederen Coast-to-Coast zadels.
 · Onzichtbaar montagesysteem, onherkenbaar indien niet geïnstalleerd.

Cannonball zadel Alle Spyder F3-modellen 219400497

 · Bestuurders- en passagierszadel in 2 delen.
 · In luttele minuten te installeren.
 · Ontworpen met extra vulling, grotere steungebieden en geïntegreerd comfortabel kussen achteraan.
 · Typerend kwalitatief stikstelpatroon.

Tweezitter ombouwkit 
(niet afgebeeld) 2019 en recentere F3 basismodellen 219400975

 · Complete passagierskit voor rijden met 2 personen op F3 basis vanaf 2019.
 ·  Inclusief passagierszadel, voetsteunen en handgrepen. 
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NIEUW Handbeschermers voor passagiers Spyder F3, Spyder RT 2020 en recenter 219401043

 · Halfharde beschermers om op de handgrepen voor passagiers op de Spyder F3 en Spyder RT te klikken.
 · In 2 minuten te installeren.
 · Eenvoudig te monteren en te demonteren.

Verwarmd comfortzadel Spyder RT 2020 en recenter 219400972

 · Alle kenmerken van het geliefde comfortzadel met geïntegreerde verwarming.
 · Compleet met individuele bedieningselementen met twee standen voor bestuurder en passagier, voor verwarming op 
maat bij koud weer.

Comfortzadel Spyder RT 2020 en recenter 219400971

 · Met extra vulling op de juiste plekken en een laag traagschuim doet ons comfortzadel zijn  
naam alle eer aan.

 · Dit stijlvolle hogere passagierszadel biedt voor wie meerijdt een smaakvolle wijze om te genieten 
van de open weg.

Verwarmd bestuurderszadel Spyder RT 2020 en recenter 219401044

 · Ons verwarmd bestuurderszadel ziet eruit als ons kwalitatief standaard zadel, met het voordeel van geïntegreerde 
verwarming om je warm en comfortabel te houden wanneer de temperaturen zakken. 

 · Standaard uitrusting op de RT Limited. 

Verwarmd passagierszadel Spyder RT 2020 en recenter 219401045

 · Ons verwarmd passagierszadel gaat nog een stapje verder in comfort met geïntegreerde verwarming, voor absolute 
warmte op koude dagen. 

 · Standaard uitrusting op de RT Limited. 
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Verstelbare bestuurdersruggensteun Spyder RT 2020 en recenter 219400957

 · Onze verstelbare bestuurdersruggensteun, die comfort biedt op lange of korte ritten, klapt omlaag en opzij, voor 
makkelijker opstappen.

 · Het smalle ontwerp biedt meer ruimte voor de passagier achteraan.
 · Bovendien kan deze vergrendeld worden, zodat je hem overal mee kunt nemen.
 · Past op comfortzadel (219400971) verwarmd comfortzadel (219400972) en verwarmd bestuurderszadel (219401044).

Armsteunen passagier Spyder RT 2020 en recenter 219400958

 ·  Deze horizontaal en verticaal verstelbare armsteunen voor passagiers garanderen voor jouw gezelschap optimaal 
comfort tijdens elke rit, voor korte en lange afstanden.

 · Installeren is een makkie, ze draaien uitwaarts voor vlotte toegang tot het voertuig.
 · Niet compatibel met RT achterpaneel.

Comfortzadel Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400457

 · Uiterst comfortabel zadel met lendensteun.
 · Meer ruimte voor de bestuurder, voor meer comfort op langere ritten.
 · Gereed voor bestuurdersruggensteun.
 · Perfect voor grotere bestuurders.

Verstelbare bestuurdersruggensteun
Spyder RT 2014 - 2019, RT 2013 en ouder  
met 2014 en recentere standaard zadels

219400679 voor standaard zadels
219400689 voor comfortzadels

 · Verstelbare kantelhoek, afgestemd op jouw rijstijl.
 · Klapt naar voren voor makkelijke toegang tot het passagierszadel.

Voor standaard zadels
•  Uniek plug&go-ontwerp, installeerbaar in luttele seconden en geschikt voor alle standaard Spyder RT bestuurderszadels.
Voor comfortzadels
•  Uniek plug&go-ontwerp, installeerbaar in luttele seconden en geschikt voor Spyder RT comfortzadels voor bestuurders.

Verwarmd comfortzadel Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400398

 · Verwarmd comfortzadel, geschikt voor plaatsing van de bestuurdersruggensteun.
 · De bestuurder en de passagier kunnen hun eigen verwarmingsniveau kiezen.
 · Tweeledig bereik hoog/laag temperatuurinstellingen.
 · Te activeren via de standaard, verwarmde handgrepen van passagier en bestuurder.

NIEUW LinQ passagiersruggensteun Spyder RT 2020 en recenter 219401130

 · De passagiersruggensteun wordt snel en vlot geïnstalleerd op het LinQ rek, voor een uitstekende manier om jouw 
partner op de tweezitter in alle comfort te laten genieten van een spannende rit.

 · Volledig compatibel met optionele armsteunen passagier.
 · Het RT LinQ rek is vereist voor installatie.
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WINDSCHERMEN & WINDBESCHERMING

Armsteunen passagier Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400839

 · Het ultieme comfort voor passagiers over korte of lange afstanden. 
 · Draaien omhoog en uit de weg zodat de passagier vlot kan op- en afstappen. 
 · Stijlvol, passen perfect bij uw Can-Am Spyder. 
 · Biedt vlot toegang tot de handgrepen voor de passagier, voor nog meer veiligheid.

Verstelbaar sportwindscherm Alle Ryker modellen 219401023

 · Extra bescherming van het bovenlichaam tegen windstoten.
 · Extra comfort en verbeterde aerodynamica.
 · Innovatief ontwerp met hendel, eenvoudig verstelbaar in elke positie over een afstand van 7,5 cm.
 · Inclusief geïntegreerde onderste deflector en bijpassende aluminium steun.

Adventure verstelbaar windscherm Alle Ryker modellen 219401032

 · Klaar voor elk avontuur met een windscherm dat 150% groter is dan het verstelbare sportwindscherm (219401023).
 · Biedt het bovenlichaam extra bescherming tegen weer en wind.
 · Het verbeterde comfort en de aerodynamica, het innovatieve ontwerp met hendel en de ingebouwde onderste 
deflector garanderen een ongeëvenaarde rijervaring.

Adventure verstelbaar windscherm  
(alleen scherm) Alle Ryker modellen 219401030

 ·  Scherm van het Adventure verstelbaar windscherm (219401032).
 · Zonder steun. 

Handbeschermers Alle Ryker modellen 219400894

 · Bieden extra bescherming voor jouw handen in alle omstandigheden op de weg.
 · Schokbestendig en duurzaam.
 · Meer comfort betekent meer duurzaamheid.
 · Aluminium handbeschermers (219400998) vereist voor installatie.
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Blue Ridge windscherm Spyder F3, F3-S 219400746

 · Vervaardigd van doorzichtig 4,5 mm dik polycarbonaat.
 · Wordt geleverd met steunen en onderdelen voor installatie.
 · Afmetingen: 54 cm hoog.

Route 129 windscherm Spyder F3, F3-S 219400747

 · Sportwindscherm.
 · Vervaardigd van 4,5 mm dik polycarbonaat.
 · Biedt bescherming voor het onderlichaam.
 · Wordt geleverd met steunen en onderdelen voor installatie.
 · Afmetingen: 39 cm hoog.

Tall Boy windscherm Spyder F3-T, F3 Limited 219400596

 · Middelhoog windscherm.
 · Kras- en UV-bestendige harde laag op een scherm van 5 mm uit polycarbonaat.
 · Inclusief windschermhouders.
 · Afmetingen: 51,5 cm hoog.

Spoiler voor dashboard Spyder F3, F3-S 219400531 • Smoke

 · Verbetert de sportieve look van de Can-Am Spyder F3.
 · Vervaardigd van geïnjecteerd getint polycarbonaat.

Kit met sierstrip voor windscherm Spyder F3 en F3-S 219400698 • Chroom

 · Geeft je windschermkit meer stijl met een verchroomd accent in het midden.
 · Niet compatibel met het Tall Boy windscherm.

Aluminium handbeschermers Alle Ryker modellen 219400998

 · Extra bescherming voor de handen.
 · Geven een spannende, avontuurlijke look.
 · Aantrekkelijke aluminium constructie rondom.
 · Vereist voor installatie van handbeschermers (219400894) en accentverlichting voor handbeschermers (219400820).
 · Standaard uitrusting op Rally Edition model.
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Elektrisch verstelbaar windscherm voor Touring Spyder RT 2020 en recenter 219400993

 · Perfect voor langere bestuurders maar ontworpen voor iedereen die graag rijdt met minder wind en meer plezier!
 · Robuust 4,5 mm dik krasbestendig, kristalhelder polycarbonaat komt 7,5 cm hoger dan ons standaard windscherm, 
duwt de luchtstroom over de bestuurder en creëert aanzienlijk minder schokken, voor een aangename, stillere rit.

 · Handig geïntegreerde ventilatieopeningen vooraan voor verstelbare regeling van de luchtstroom.
 · Getint en 75% lichtdoorlatend.
 · Afmetingen: 68 cm hoog.

Verstelbaar sportwindscherm Spyder RT 2020 en recenter 219400956

 · Rust jouw Can-Am Spyder uit zodat iedereen kan zien dat je er klaar voor bent!
 · Robuust polycarbonaat sportwindscherm met laag profiel, even paraat om de weg op te gaan als om spannende 
avonturen mee te beleven.

 · Sportieve look, sportief gevoel, onvergetelijke rit.
 · Getint en 75% lichtdoorlatend.
 · Afmetingen: 35 cm hoog.

Verstelbare zijwindschermen – onder Spyder RT 2020 en recenter 219401088

 · Regelen de luchtstroom naar het onderlichaam van passagier en bestuurder.
 · Naar gesloten, geopende of parallelle positie wisselen voor optimaal comfort.
 · Eenvoudig verstellen zonder gereedschap, zodat je langer kunt rijden.

Verstelbare zijwindschermen - boven Spyder RT 2020 en recenter 219401040

 · Regelen de luchtstroom naar het onderlichaam van passagier en bestuurder.
 · Naar gesloten, geopende of parallelle positie wisselen voor optimaal comfort.
 · Eenvoudig verstellen zonder gereedschap, zodat je langer kunt rijden.

Verstelbare zijwindschermen
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
64 cm (25") 219400362 • Doorzichtig

 · Regelt de luchtstroom naar passagier en bestuurder.
 · 3 vooraf ingestelde posities (gesloten, parallel en omgekeerd).
 · Eenvoudige klikbevestiging zonder gereedschap.

Touring windscherm

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
64 cm (25")
58 cm (23")

219800199
219400243

 · Lager en smaller ontwerp voor bestuurders die minder bescherming tegen de wind willen dan het standaardmodel 
van de Spyder RT biedt.
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BAGAGE & OPBERGRUIMTE

Ryker LinQ plaat Alle Ryker modellen 219400965

 · Ontworpen voor een uitgebreid aanbod BRP LinQ accessoires van 40,6 cm.
 · Bevestigingssysteem voor snelle en eenvoudige installatie op de MAX houder.
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.

LinQ gereedschapshouders Alle Ryker modellen 715007358

 · Innovatief draaislot, om voorwerpen zoals gereedschap of hengels stevig te bevestigen in verschillende posities. 
 · Verkrijgbaar als paar.
 · De Ryker LinQ plaat (219400965) is vereist voor installatie. 

LinQ thermobox Alle Ryker en Spyder RT 2020 & recenter 219400964

 · De veelzijdige, via rotatiegieten gevormde LinQ thermobox houdt jouw eten of drank onderweg warm of koud en is altijd 
klaar voor gebruik.

 · De uitgebreide inhoud van 16 liter is geschikt voor de kleine of grote honger of dorst, ongeacht hoe lang de rit is. 
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie. 

NIEUW Ryker LinQ rek Alle Ryker modellen 219401103

 · Toevoeging aan de LinQ plaat voor meer laadmogelijkheden.
 · Wordt geleverd met een bagagenet.
 · Geschikt voor snelbinders.
 · LinQ plaat vereist voor installatie

NIEUW LinQ Urban tas Ryker, Spyder RT 2020 en recenter 219401026

 · LinQ Urban tas (40 cm).
 · Geschikt voor LinQ op verschillende platformen.
 · Volume tot 40 liter.
 · Waterbestendige buitenlaag. 
 · Constructie voor zwaar gebruik met kwalitatieve ritsen.
 · Omkeerbare geïntegreerde klep met waterbestendige 
opbergzakken.

 · Makkelijk toegankelijke opening (geschikt voor 
handschoenen).

 · Sleutelhouderbevestiging in voertuig.

Binnenvoering:
 · Waterdichte uitneembare voering.
 · Geïntegreerde opbergzak
 · Geïntegreerde, met kussens gevoerde laptopzak.

Optie rugzak:
 · Verstelbaar en afneembaar schouderriemsysteem dat 
beter past voor mannelijke en vrouwelijke bestuurders.

 · Ergonomische en comfortabele kussens op de rug.
 · Licht ontwerp met schouderriemen.
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NIEUW LinQ modulaire bak (10L) Ryker, Spyder RT 2020 & recenter 715005494

 · Modulaire LinQ laadbakken met 10 liter bergruimte.
 · Modulaire bakken kunnen worden gestapeld, zodat je altijd de juiste uitrusting ter beschikking hebt.
 · Bakken van het juiste formaat waar alles altijd in past.
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie.

NIEUW Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire 
bak (10 L) Ryker, Spyder RT 2020 en recenter 219401110

 · Geïsoleerde voering
 · Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L).
 · Geschikt voor vijf blikjes van 473 ml of zes blikjes van 355 ml.

LinQ SR21 tunneltas
Alle Ryker modellen  
en Spyder RT 2020 en recenter 860202449

 · Halfharde, uitbreidbare LinQ tunneltas biedt maar liefst 21 L bergruimte.
 · Handig, snel en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen via LinQ.
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie.

LinQ halfharde tas
Alle Ryker modellen  
en Spyder RT 2020 en recenter 219401039

 · Biedt 40 L bergruimte voor avontuur met een volle lading.
 · Halfhard design en ingebouwde regenhoes beschermen jouw spullen in alle omstandigheden.
 · Dankzij de gele binnenkant vind je snel wat je zoekt.
 · Uitneembare mesh organizer en draagzak voor verhoogde customisatie.
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie.

LinQ waterdichte tas
Alle Ryker modellen  
en Spyder RT 2020 en recenter 715008110

 · LinQ waterdichte tas biedt 40 L volledig waterdichte, verstelbare bergruimte voor jouw spullen.
 · Het waterdichte ontwerp beschermt je spullen, terwijl de basis van harde kunststof voor zwaar gebruik en bodem met 
schuimlaag extra bescherming bieden op lange ritten. 

 · Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de geïntegreerde draaggreep.
 · Inclusief 2 LinQ basissen voor bagage.
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie.

LinQ sporttas
Alle Ryker modellen  
en Spyder RT 2020 en recenter 860202447

 ·  Berg al jouw spullen op in onze LinQ sporttas van 17 L, beschermd tegen weer en wind. 
 · De perfecte plek om portefeuilles, waterflessen, smartphones en jassen veilig op te bergen. 
 · Gemaakt met een stevige harde bodem en halfharde bovenkant.
 · De Ryker LinQ plaat of het RT LinQ rek is vereist voor installatie.
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LinQ bagageruimte Alle Ryker modellen 219400764

 · Robuuste, veilig gemonteerde, weerbestendige opbergruimte met een inhoud van 16 liter.
 · Snel en eenvoudig LinQ systeem zonder gereedschap - moeiteloos te verwijderen en te installeren.
 · MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.
 ·  Niet compatibel met passagierszadel of comfortzadel voor passagier.

Tanktas Alle Ryker modellen 219400762

 · Om sleutels, portefeuille, identiteitskaart, enz. veilig op te bergen (inhoud: 3 L).
 · Geïntegreerde houder voor mobiele telefoon.
 · Handige, makkelijk toegankelijke opbergruimte binnen handbereik.
 · Veilig magnetisch bevestigingssysteem met extra veiligheidsgespen.

NIEUW Organizer bergvak vooraan Alle Ryker modellen 219401112

 · Schuimrubberen voering voor maximale opbergruimte in het handschoenvak.
 · Zakken aan elke zijde van de voering en in het deksel voor betere indeling.

SHAD† harde zadeltas Alle Ryker modellen 219400844

 ·  Schokbestendige opbergruimte met voldoende ruimte voor een 2XL integraalhelm uitgerust met 
communicatiesysteem (inhoud: 36 L).

 · Robuuste 3-puntsmontage voor extra stabiliteit, veiligheid en gemoedsrust.
 · Tas gemakkelijk te installeren aan rechterzijde.
 · Rack zadeltas (219400856) is vereist voor installatie.

Helmtas Alle Ryker modellen 219400765

 ·  Geïntegreerde opslagruimte voor de helm.
 · De helm kan aan het zadel worden vergrendeld.
 · Antidiefstalinrichting voor extra gemoedsrust (hangslot niet inbegrepen).
 · Dient ook als handige regenbescherming voor zadel.
 ·  Monteerbaar op passagierszadel (219400842). 
 · Handig te bergen in de bagageruimte vooraan.

NIEUW LinQ slot Ryker, Spyder RT 2020 & recenter 860201968

 · Eenvoudige manier om de meeste LinQ accessoires te vergrendelen. 
 · Geschikt voor de meeste LinQ accessoires. 
 · Hoes beschermt het slot tegen de weersomstandigheden.
 · Niet compatibel met LinQ gereedschapshouders.
 · Set van 1.
 · Wordt geleverd met twee sleutels.
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SHAD† voering voor zadeltas Alle Ryker modellen 219401074

 · Exclusief ontworpen voor SHAD harde zadeltas (219400844), voor nog meer gebruiksgemak.
 · Inclusief geïntegreerde handgreep en schouderriem.

Rack zadeltas Alle Ryker modellen 219400856

 · Uitermate stevige duurzame aluminium constructie voor lange afstanden.
 · Vereist voor installatie van SHAD harde zadeltas (219400844).
 · Geïntegreerde, strakke look wanneer SHAD harde zadeltas niet is geïnstalleerd.

F3 rek voor SHAD zadeltassen 
(niet afgebeeld) Spyder F3, F3-S

219400728
219400727 • Europa  
(Amber reflectoren) CE-conform

 · Aangepast rek, speciaal ontworpen voor SHAD zadeltassen (219400721).
 · Geïntegreerde rode reflectoren en benodigde montageonderdelen voor SHAD zadeltassen.

SHAD zadeltassen voor Can-Am Spyder F3, F3-S 219400721

 · Gepatenteerd, licht ontwerp, specifiek voor motorfietsen.
 · 3-puntsmontage.
 · Waterdicht, schokbestendig.
 ·  Met een capaciteit van 36 L.
 · Voldoende ruimte voor een 2XL integraalhelm uitgerust met communicatiesysteem.
 · Unieke Can-Am reflector.
 · Vereiste montagesteun en onderdelen voor installatie zijn apart verkrijgbaar (219400728 voor Noord-Amerika, 
219400727 voor Europa).

Voeringen voor SHAD zadeltassen Spyder F3, F3-S 219401073

 · Exclusief ontworpen voor SHAD zadeltassen (219400721), voor nog meer gebruiksgemak.
 · Inclusief geïntegreerde handgreep en schouderriem.
 · Verkrijgbaar als paar.

SHAD waterdichte tas achterop Can-Am On-Road modellen 219401099

 · Maximale toegankelijke bescherming voor jouw spullen met een waterdicht hoofdvak en met handschoenen te 
bedienen ritsen.

 · Reflecterende stukken zorgen voor optimale veiligheid onderweg.
 · Veelzijdig dankzij de vele zakken en gemaakt van handig, duurzaam, makkelijk schoon te maken materiaal.
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Deluxe voering voor zadeltassen Spyder F3-T, F3 Limited 219400606

 · Maak jouw standaard zadeltassen compleet met deluxe voeringen voor zadeltassen.
 · De makkelijkste manier om jouw spullen in de Can-Am Spyder zadeltassen mee te nemen.
 · Inclusief geïntegreerde draaggreep en schouderriem.

Geïntegreerde helmtas
Spyder RT 2019 en ouder, 
alle Spyder F3 modellen 219400850

 · Volledig geïntegreerde, gebruiksvriendelijke oplossing om de helm op te bergen. 
 · Stevige, waterbestendige constructie. 
 · Inclusief elastische riemen om de helmtas aan het zadel vast te maken. 
 · Met antidiefstalkabel voor extra veiligheid.

Bagagetas vooraan Alle Spyder F3-modellen 219400631

 · Eenvoudige manier om jouw spullen te organiseren en mee te nemen in de opbergruimte vooraan.
 · Schuift erin en eruit.
 · Inclusief geïntegreerde draaggreep en schouderriem. 

Topcase met geïntegreerde ruggensteun voor 
passagier

Spyder F3-T 2020 en recenter 

Spyder F3-T 2019 en recenter 

219401080  
219401081 • Europa • EC-gecertifi-
ceerd
219400897  
219400898 • Europa • EC-gecertifi-
ceerd

 · Ruimte voor twee 2XL integraalhelmen met een communicatiesysteem.
 · Geïntegreerde ruggensteun voor de passagier.
 · Beschermende bodem met rubberen mat.
 · Zijpanelen in bijpassende kleuren vereist om de montage van de topcase te voltooien – apart verkrijgbaar.

Spyder F3-T 2020 en recenter
 · Snel en eenvoudig LinQ systeem zonder gereedschap, moeiteloos verwijderen en installeren.
 · De zwarte panelen zijn inbegrepen in deze set topcase.

Set panelen voor topcase Spyder F3-T met topcase

219400758 • Steel Black Metallic
219400759 • Pearl White
219400760 • Intense Pearl Red

 · Bij het voertuig passende zijpanelen voor topcase.
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Rek voor topcase
Spyder F3-T met topcase, F3 Limited 2017 
en recenter, RT 2020 en recenter met 
topcase 219400743

 · Om extra externe opbergcapaciteit toe te voegen indien gecombineerd met netten of snelbinders.
 · Stevige constructie uit geperst aluminium.
 ·  Inclusief geïntegreerde bevestigingspunten.

RT achterpaneel
Spyder RT Limited 2020 en recenter
Spyder RT Limited 2022

219401166 - Carbon Black
219401014 • Deep Marsala
219401013 • Petrol Metallic

NIEUW 219401154 • Chalk Metallic

 
 
 

 · Het achterpaneel dekt het gebied van de topcase af indien niet gebruikt, met behoud van de strakke lijnen en de 
sportieve look. 

 · Niet compatibel met armsteunen passagier (219400958).
 · Standaard uitrusting op het basismodel.

RT topcase Spyder RT 2020 en recenter 
219401011  
219401079 • Europa  

 · Denk aan de handige 177 L bergruimte om al jouw spullen mee te nemen op die onvergetelijke rit. 
 ·  Onze gloednieuwe topcase voegt 22 L extra bergruimte toe en is nu nog handiger met een grotere opening en ruimte 
voor 2 helmen! 

 · Inclusief een specifieke USB-poort om apparaten op te laden. 
 · Standaard uitrusting op de RT Limited. 
 · De sleutelcilinder is apart verkrijgbaar.

F3 zadelovertrek in mono-uitvoering Spyder F3, F3-S 219400494

 · Kwalitatief spuitgegoten onderdeel.
 · In slechts enkele seconden aan te brengen over het passagierszadel.
 · Transformeert jouw voertuig in een sportieve 1-zitter.
 · Voegt 4,73 L afsluitbare, waterbestendige opbergruimte toe.

Bagagerek achteraan Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400645

 · Robuuste constructie uit één stuk gegoten aluminium.
 · Ideaal om soepele tassen, tenten of slaapzakken op vast te maken.
 · Inclusief handige geïntegreerde bevestigingspunten.
 · Wordt stevig vastgemaakt met bouten aan het chassis van het voertuig.

RT LinQ rek Spyder RT 2020 en recenter 219401145

 · Maak uw Can-Am Spyder RT nog flexibeler met het handige, ongeëvenaarde RT LinQ rek.
 · Met veilige vergrendeling om een uitgebreid aanbod BRP LinQ accessoires van 40,6 cm te bevestigen, het ideale 
multifunctionele accessoire. 

 ·  In luttele minuten te installeren zonder gereedschap.
 ·  Vervangt de standaard topcase op RT Limited modellen.
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Halfharde reistas voor de zijkoffers Alle Spyder RT modellen 219400169

 · Stijlvolle reistas speciaal ontworpen voor de zijkoffers.
 · Inschuifbare handgreep en schouderriemen om handig mee te nemen.
 · Geïntegreerde lipjes om de tas eenvoudig uit de zijkoffer te halen.
 · Verkrijgbaar als paar.

Zachte reistas voor de zijkoffers Alle Spyder RT modellen 219400172

 ·  Zachte reistassen die de zijkoffers van de Spyder RT maximaal bruikbaar maken.
 ·  Geïntegreerde handgreep om handig mee te nemen.
 ·  Verkrijgbaar als paar.

Geïntegreerde helmtas
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder  
en alle Spyder F3 modellen 219400850

 · Volledig geïntegreerde, gebruiksvriendelijke oplossing om de helm op te bergen. 
 ·  Stevige, waterbestendige constructie. 
 ·  Inclusief elastische riemen om de helmtas aan het zadel vast te maken. 
 ·  Met antidiefstalkabel voor extra veiligheid.

Spiegel voor topcase
Alle Spyder RT modellen 2019 
en ouder 219400321

 · Voor de topcase.
 · Klapt open en wordt weggeklapt wanneer niet in gebruik.
 · Met kleine bergruimte in het deksel van de topcase.

Halfharde reistas voor opbergvak vooraan Alle Spyder RT modellen 219400167

 · Rollende reistas, ontworpen om de beschikbare bergruimte vooraan optimaal te benutten.
 · Kan tevens dienst doen als handbagage in het vliegtuig.

Plank voor topcase Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400232

 · Om de topcase te ondersteunen en in te delen.
 · Twee uitgespaarde opbergvakken voor elektronische accessoires.
 · Kan worden gekanteld om de toegang tot de onderkant van de topcase te vereenvoudigen.
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VOETPLANKEN & GELEIDINGSROL

Voetsteunen voor bestuurder Alle Spyder F3-modellen 219400903 • Carbon Black

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

Voetplanken passagier Alle Spyder F3-modellen
 219400902 • Chrome
219400901 • Carbon Black

 · Vervangen standaard voetsteunen voor nog meer comfort.
 · Worden geleverd met rubberkussentjes en onderdelen voor installatie.

Servicekit voor F3 geleidingsrol 
(niet afgebeeld) Alle Spyder F3-modellen 219800431

 · Verbetert het comfort onderweg door de trillingen van de riem af te zwakken.

Servicekit voor RT geleidingsrol 
(niet afgebeeld) Spyder RT 2014 tot 2019 219800419

 · Verbetert het comfort onderweg door de trillingen van de riem af te zwakken.

RT geleidingsrol 
(niet afgebeeld) Spyder RT 2020 & recenter 219800516

 · Verbetert het comfort onderweg door de trillingen van de riem af te zwakken.
 · Standaard uitrusting op alle Spyder RT modellen geproduceerd na 4 januari 2021.

NIEUW Ryker treeplanken Ryker 219401109

 · Treeplanken voor meer comfort.
 · Helpt trillingen verminderen.
 · Vervangen standaard voetsteunen.
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VERLICHTING & ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Extra ledverlichting Alle Ryker modellen 219401075

 · Levert 2.500 lumen extra.
 · Geniet van een beter zichtbare rijervaring ‘s nachts.
 · Volledig geïntegreerd ontwerp past naadloos bij jouw voertuig.
 ·  Niet compatibel met Classic motorkapaccent en Limited Edition set motorkapaccent.
 · Niet CE-conform.

Verlichting voor handbeschermers Alle Ryker modellen 219400820

 · Customiseer uw ritten ‘s nachts met een uniek persoonlijk accent.
 · Voegt een onmiskenbare flair en stijl toe aan de aluminium handbeschermers.
 · Aluminium handbeschermers (219400998) vereist voor installatie.
 · Niet CE-conform.

Smartphonehouder Alle Ryker modellen 219400841

 · RAM† X-grip bevestigingssysteem garandeert stevige bevestiging van de smartphone.
 · Zachte rubberen eindpunten beschermen de afwerking van het apparaat.
 · Praktisch, handig en gemaakt voor ritten op elk type terrein.
 · Geschikt voor elk formaat van telefoon.
 · Niet compatibel met de gps-houder (219400796 / 219400940).

NIEUW Audiosysteem Alle Ryker modellen 219401033

 · Plug&play-audiosysteem van MTX† Audio.
 · Bluetooth† systeem.
 · Makkelijk te koppelen.
 · 2 luidsprekers en 4 tweeters.
 · 110 decibel geluid.
 · 50 watt RMS e 130 watt di potenza di picco.

 · Windscherm compatibel met het audiosysteem  
(niet inbegrepen).

 · Wordt geleverd met een steun om een windscherm  
op jouw audiosysteem te installeren.

 · Eenvoudige installatie op het stuur voor betere integratie.

NIEUW Windschermkit voor audio Alle Ryker modellen 219401144

 · Installeer een windscherm op uw audiosysteem.
 · Audiosysteem (219401033) vereist.
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Kit met gps-houder Alle Ryker modellen 219400796

 · Steun voor gps Garmin† Zumo† 590.
 · Wordt rechts op het stuur geïnstalleerd via het RAM† bevestigingssysteem en is hoog geplaatst, voor een optimaal zicht.
 · Eenvoudig af te stellen langs beide assen, voor minimale spiegeling en lichtreflectie.
 · Niet compatibel met smartphonehouder (219400841).
 · Inclusief elektrische kabelboom.

Gps-houderkit 
(niet afgebeeld) Alle Ryker modellen 219400940

 · Steun voor gps Garmin Zumo 590.
 ·  Wordt rechts op het stuur geïnstalleerd via het RAM 
bevestigingssysteem en is hoog geplaatst, voor een 
optimaal zicht.

 · Eenvoudig af te stellen langs beide assen, voor minimale 
spiegeling en lichtreflectie.

 · Niet compatibel met smartphonehouder (219400841).
 · Elektrische kabelboom niet inbegrepen.

Roadthunder† SoundBar van MTX Spyder F3, F3-S 219400840

 · Bluetooth luidspreker met het onovertroffen gebruiksgemak van bediening met de vingertoppen. 
 · Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, ontworpen voor gebruik buitenshuis. 
 · Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen. 
 · Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met Bluetooth. 
 ·  Inclusief: ingangs-, massa- en contactkabels, plus extra poort en aansluitkabel van 3,5".

Opmerking: We raden aan om 320 Kbps MP3 / 192-256 Kbps AAC / AIFF / WAV indelingen te gebruiken die geschikt zijn 
voor het potentieel van de luidspreker. Sterker gecomprimeerde indelingen geven wellicht een verminderde geluidskwaliteit.

Extra verlichting Alle Spyder F3-modellen 219400511

 · Halogeen mistlampen.
 · Versterken de dimlichten voor een betere zichtbaarheid.
 ·  Plug&play met standaard kabelboom.
 · Geïntegreerde AAN/UIT-schakelaar.
 · Niet CE-conform.

Verwarmde handgrepen voor de bestuurder Spyder F3, F3-S, F3-T 219400509

 · Complete verwarmingsset met één intensiteitsinstelling.
 · Gemakkelijk te monteren.
 ·  Geïntegreerde AAN/UIT-schakelaar.

NIEUW Cruise control Ryker 2022 219401135

 · Elektronische cruisecontrol.
 · Ergonomische snelheidsbegrenzer geïntegreerd op het 
stuur. 

 · Makkelijk bereikbaar.
 · Gemakkelijk te monteren.
 · Minimumsnelheid om cruisecontrol te activeren: 35km/u
 · Minimumsnelheid wanneer geactiveerd: 30km/u
 · Standaard uitrusting op de Ryker Sport en Ryker Rally.

NIEUW Handschoenvaksleutel Ryker 2021 & recenter 219401136

 · Innovatief slot voor het handschoenvak.
 · Het slot wordt ontgrendeld wanneer je het voertuig 
activeert (startknop) en een geldige sleutel wordt 
gedetecteerd.

 · Niet nodig om de motor te starten of in de achteruit te 
schakelen.

 · Het slot wordt vergrendeld wanneer het voertuig wordt 
uitgeschakeld. 

 · Als de DESS sleutel wordt verwijderd terwijl de motor 
draait, blijft de motor draaien en blijft het slot ontgrendeld. 
Wanneer de motor uit is, wordt het slot vergrendeld 
wanneer de sleutel wordt verwijderd of na circa 30 
seconden.

 · Standaard uitrusting op Ryker Sport en Ryker Rally 
modellen.
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Gps-houder Alle Spyder F3-modellen 219400749

 · Wordt hoog rechts op het stuur gemonteerd voor optimale zichtbaarheid.
 · Verstelbaar in verschillende richtingen om weerkaatsing van de zon te voorkomen en aanpasbaar aan elke bestuurder.
 · Kabelboom inbegrepen.

Boutenset voor gps-houder 
(niet afgebeeld) Alle Spyder F3-modellen 219400655

 ·  Vereist om de Garmin Zumo gps-houder (219400913) op de Drag Bar (219400594) te monteren.

Garmin Zumo gps-houder Alle Spyder modellen 219400912

 · Positioneert Garmin Zumo gps in het midden van alle sturen met UFit-systeem.
 · Inclusief kabelboom/lader.
 ·  Niet compatibel met de Roadthunder Soundbar van MTX (219400840).

Garmin Zumo 590 gps Alle Spyder modellen
219400512  
219400699 • Europa

 · Touchscreen van 5" (12,7 cm), bruikbaar in twee 
richtingen, met handschoenen te bedienen en leesbaar in 
het zonlicht.

 · Biedt handsfree bediening van jouw telefoon en gesproken 
instructies die te horen zijn in de helm via Bluetooth 
5-technologie.

 ·  Inclusief een mp3-speler. 
 · Compatibel met iPod† en Pandora†.
 · Bediening van muziek op het scherm.
 · Robuust en duurzaam, bestand tegen brandstofspatten, 
uv-stralen en slecht weer.

 · Biedt toegang tot actuele weer- en verkeersinformatie via 
de gekoppelde smartphone-app.

 · Gratis levenslange kaartupdates.
 · Met Curvy Roads Routing kan de bestuurder kronkelige 
wegen vinden.

 · Gps-houder (219400912) apart verkrijgbaar.
 ·  Niet compatibel met 2018 RT en F3 modellen het de VIP 
cluster.

Gps-houder Spyder RT 2020 en recenter 219400992

 · Positioneert Garmin Zumo gps in het midden van alle sturen met UFit.
 · Inclusief kabelboom/lader.
 · Niet compatibel met de Roadthunder Soundbar van MTX (219400840).
 · Niet compatibel met het verstelbare stuur (219401046).

Verstelbare gps-montagekit (voor standaard 
stuur) 
(niet afgebeeld)

Alle Spyder RT 2019 en ouder, ST,  
RS 2013 en recenter 219400615

 · Montagekit voor Garmin Zumo 590 gps (219400512, 219400699 EC) met verstelbare houder die past op elk standaard 
stuur.

 ·  Inclusief behuizing, kabelboom, rubberen manchet en montageonderdelen.
 · De houder is kantelbaar, zodat de gps in de juiste stand staat voor alle bestuurders of lichtomstandigheden.
 · Gps apart verkrijgbaar.

Gps-houder voor stuur met verstelmogelijkheden 
over drie assen (zonder kabelboom) 
(niet afgebeeld) Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219800382
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Extra verlichting Spyder RT 2020 en recenter 219400991  

 ·  Onze extra ledverlichting garandeert een schitterende rijervaring ‘s nachts.
 · Rijd vol vertrouwen met een beter zicht op de weg, laag op de weg en in de breedte.
 · In luttele minuten te installeren!
 ·  Niet CE-conform.

Ledverlichting voor treeplanken Spyder RT 2020 en recenter 219401038

 · Maak jouw rit echt opvallend met de typerende premium flair.
 ·  Integreert moeiteloos en naadloos in de treeplanken.
 · Levert 1.600 lumen extra helder wit licht.
 · Geniet van een beter zichtbare rijervaring ‘s nachts.
 · Niet CE-conform.

Signature koplampen Spyder RT 2020 en recenter 219401024

 · De eerste indruk telt, dus met onze Signature koplampen kun je ervan op aan dat niemand zal vergeten waar je bent 
gegaan of heeft gestaan. 

 · Standaard uitrusting op het Limited Edition model.
 · Niet CE-conform.

Set voor voedingsuitgang

Spyder RT modellen 2019 en ouder,  
RS, ST, F3, F3-S
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder,  
alle Spyder F3 modellen

219400510 • USB
219400366 • 12V

 · Laadt jouw elektronische apparaten op tijdens het rijden* (smartphone, mp3, verwarming, enz.).
 · Twee UBS-aansluitingen.
 · Plug&play set.
 · Gewoon aansluiten onder het bestuurderszadel en gebruiken
 · Voegt een extra 12V-voedingsuitgang toe aan jouw voertuig.
 · Handig geplaatst in de bagageruimte vooraan. 

*De voedingsuitgang kan onderweg niet alle soorten apparaten opladen.
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3,5 mm audiospeleringang Spyder RT 2015 en ouder, ST 710001406

 · Kabel van 3,5 mm om een MP3-speler aan te sluiten op de DIN-connector van de bagageruimte.
 · Handige volumeregeling voor de bestuurder via het instrumentenpaneel van het voertuig.

iPod-aansluitkabel Spyder RT 2015 en ouder, ST 710002676

 · Kabel om een iPod (30-pins connector voor Apple-apparaten) aan te sluiten op de DIN-connector van de topcase.
 · Inclusief 5V transformator.
 · Volledige bediening via het stuur.
 · Visuele DOT-Matrix-interface.
 · Handige volumeregeling en browser voor de afspeellijst via het instrumentenpaneel van het voertuig.
 · Er is mogelijk een adapter nodig voor de meest recente iPod of iPhone.
 · Standaard op de Spyder RT en ST Limited pakketten.
 · Bevindt zich in het voorste compartiment op de Spyder ST en in het achterste compartiment op de Spyder RT.
 · Raadpleeg jouw dealer voor compatibiliteit.
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VELGEN & SPATBORDEN

Verkort achterspatbord Spyder F3, F3-S 219400597 • Carbon Black

 ·  Gestroomlijnd, kort spatbord zet het massieve Spyder F3 achterwiel dik in de verf.
 ·  Wettelijk in orde voor gebruik op de openbare weg, inclusief kentekenplaathouder, ledverlichting en benodigde 
montagemateriaal.

 · Kentekenplaathouder niet conform buiten Noord-Amerika.

Servicekit voor 15" Blade magnesium velgen 
(niet afgebeeld) Spyder RT 2010-2017  219400542 • Links • Geborsteld aluminium

 ·  Vervang-"blade" voor velgen

NIEUW Voorvelgen Alle Ryker modellen 219401146

 · Aluminium velgen.
 · 15 spaken.
 · Gefreesd en getint.
 · Deep Black.
 · Voorvelgen: 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)
 · Verkrijgbaar als paar.

NIEUW Achtervelg Alle Ryker modellen 219401165

 · Aluminium velg.
 · 15 spaken.
 · Gefreesd en getint.
 · Deep Black.
 · Achtervelg: 381x165mm
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SCHOKDEMPERS
Schokdemper achteraan voor occasionele 
tweezitter Spyder F3, F3-S 219400739

 ·  Draagvermogen ontworpen voor occasioneel gebruik als tweezitter.

FOX† Performance Series achterwielophanging Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition 219400799

 · Met QS3 (Quick Switch) afstelling van compressie kun je jouw rit nauwkeurig afstemmen voor nog meer comfort en 
betere besturing.

 · Werkt met een druk op de knop.
 · Keuze uit vooraf gekalibreerde zachte, medium en harde instellingen op basis van rijomstandigheden, passagiers en 
individuele eisen voor prestaties.

 · Met afregeling van de veervoorbelasting.
 · Zwarte geanodiseerde behuizing van 6061 aluminiumlegering met extern reservoir.
 · Perfect voor frequent gebruik als tweezitter of sportief rijden.

FOX Performance Series voorwielophanging Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition 219400798

 · Met de QS3 (Quick Switch) afstelling van de terugvering kun je jouw rit nauwkeurig afstemmen voor nog meer comfort 
en betere besturing.

 · Werkt met een druk op de knop.
 · Keuze uit vooraf gekalibreerde zachte, medium en harde instellingen voor terugvering op basis van rijomstandigheden 
en individuele eisen voor prestaties.

 · Met afregeling van de veervoorbelasting.
 · Zwarte geanodiseerde behuizing van 6061 aluminiumlegering.

Stabilisatorstang Alle Ryker modellen 219400819

 · Helpt kantelen tegen te gaan, met meer controle en snellere respons in bochten.
 · Geniet van een sportievere rit met meer vertrouwen.
 · 33% stijver dan standaard equivalent.

Veer achteraan voor tweezitter 
(niet afgebeeld) Spyder F3, F3-S (servicekit) 219400974

 · Stijvere veren achter.
 · Aanbevolen voor occasioneel en frequent gebruik als 
tweezitter.

 · Niet compatibel met FOX Performance Series 
achterwielophanging (219400799).
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GELUIDDEMPERS
Akrapovič† Sinister geluiddemper Spyder F3, F3-S 219400701 • Zwart

 · Ontwerp met 3 uitlaatopeningen, exclusief voor Can-Am.
 · Afgewerkt in stoer zwart koolstof- en roestvrij staal.
 · Uniek Akrapovič-geluid.
 · Vervangset voor hitteschild Akrapovič Sinister geluiddemper (219400766) beschikbaar.
 · Niet AS-gecertificeerd.
 · Niet CE-conform vanaf 2021 en recenter.

Akrapovič Sport Touring 3C geluiddemper
Spyder F3-T, F3 Limited, RT 2015 en 
recenter

219400650 • Titanium •  
Canada / VS
219400838 • Titanium •  
Andere landen

 · Geniet van een unieke rit met het dynamische, diep resonerende geluid van een Akrapovič geluidsdemper.
 · Zijn premium constructie van titanium en koolstofvezel is 55% lichter dan het standaard model en  
werd getest op conformiteit met de strengste eisen.

 · Niet AS-gecertificeerd.
 · Niet CE-conform vanaf 2021 en recenter.

Akrapovič uitlaat Spyder RT 2020 en recenter
219401034 • Canada / VS
219401100 • Andere landen

 · Superieure kwaliteit met premium titanium behuizing, stoere zwarte koolstofvezel dop en hitteschild.
 · Nog gebruiksvriendelijker met ontwerp met drie uitlaatpijpen.
 ·  55% lichter dan een standaard uitlaat, dat scheelt echt in gewicht.
 · Maak je klaar om te brullen: de diep resonerende Akrapovič voegt 133% geluidsvolume toe.
 · Certificatie EURO5 219401100 (niet afgebeeld)
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CUSTOM ACCESSOIRES

Zadelovertrek in mono-uitvoering Alle Ryker modellen 219401001

 · Stijlvolle zadelovertrek in mono-uitvoering transformeert jouw voertuig in een éénzitter en voegt extra bescherming 
toe aan de achterkant van onze MAX houder (219400800). 

 ·  Spuitgegoten krasbestendige constructie van topkwaliteit, gebouwd voor de weg en gemaakt voor urenlang solo 
rijplezier.

 ·  Niet compatibel met Ryker LinQ plaat, passagierszadel, comfortzadel voor passagier en LinQ topcase.

Verplaatsingskit instrumentenbord Alle Ryker modellen 219400948

 · Verplaatst het instrumentenbord naar voren, vervangt het handschoenvak, met  
geïntegreerde spoiler, voor een strakke, sportieve look die het zicht op het instrumentenbord niet belemmert.

 ·  Niet compatibel met verstelbaar sportwindscherm, spoiler voor meter en organizer voor het bergvak vooraan.

Sierstrips voor rooster vooraan Alle Ryker modellen 219400947 • Aluminum

 · Sierstrips voor rooster vooraan zijn geweldig om de ultieme spannende rit een ultieme avontuurlijke look te geven! 
 · Worden aan elke zijde van het rooster vooraan gemonteerd, een stijlvolle manier om een  
stoere look te scheppen die perfect past bij onze andere Rally-accessoires. 

Rally spatbord Alle Ryker modellen 219400963

 · Geef jouw voertuig die specifieke look van avontuur met het Rally spatbord. 
 ·  Standaard op Rally Edition model.

NIEUW Achterspatbord Alle Ryker modellen 219401137

 · Extra bescherming tegen spatten achteraan.
 · Flexibel materiaal.
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Achterspoiler
Alle Ryker modellen,  
behalve Rally en Sport modellen

219400869 • Intense Black
219400870 • Adrenaline Red
219400871 • Yellow Shock

 · Prachtige achterspoiler die jouw voertuig nog stijlvoller maakt.
 · Eenvoudig te installeren.
 ·  Niet compatibel met MAX houder (219400800) (opstelling als tweezitter).
 · Hoogglans afwerking.
 · Past bij Classic panelen.

Velgaccenten
Alle Ryker modellen, behalve Rally 
Edition, Sport en Rally

219400825 • Intense Black
219400920 • Adrenaline Red

 · Eenvoudig vast te klikken accenten voor velgen, voor moeiteloze aanpassing.
 · Geven jouw voertuig een unieke, frisse nieuwe look.
 · Nog indrukwekkender in combinatie met velgstickers.
 · 15 velgaccenten per kit.

Sticker voor spoiler voor meter Alle Ryker modellen

 · Eenvoudig via kleefsysteem aan te brengen customisatie  
voor spoiler voor meter (219400818).

 · Geeft jouw voertuig een mooiere look.

219400916 • Immortal White
219400917 • Adrenaline Red
219400918 • Army Green
219400936 • Haze Blue
219400937 • Orange Blaze
219400938 • Electric Yellow
219400977 • Urban Camo
219401009 • Supersonic Green
219401016 • Liquid Titanium

Accenten voor luchtinlaat met pre-filter Alle Ryker modellen 219401025

 · Onderhoud wordt kinderspel met de makkelijk schoon te maken pre-filter voor inlaat aan motorzijde.
 · Voor nog betere bescherming van de motorinlaat.
 · Naadloze integratie met het Rally model met twee esthetische klemmen voor de luchtinlaat.

Spoiler voor meter Alle Ryker modellen 219400818

 ·  Eenvoudige, doeltreffende aerodynamische tweak.
 · Geeft een sportieve look die gemakkelijk te customiseren is met stickers voor de spoiler voor meter.
 · Met kliksysteem zonder gereedschap, voor een snelle, handige installatie.

Velgstickers
Alle Ryker modellen, behalve Rally 
Edition, Sport en Rally

 · De perfecte, gebruiksklare, aantrekkelijke sticker om jouw 
voertuig nu nog mooier te maken.

 · Eenvoudig aan te brengen sticker, gemaakt voor elk avontuur.
 · Nog meer effect in combinatie met de velgaccenten.
 · 3 velgstickers per kit.

219400861 • Immortal White
219400921 • Adrenaline Red
219400922 • Army Green
219400933 • Haze Blue
219400934 • Orange Blaze
219400935 • Electric Yellow
219400982 • Urban Camo
219401010 • Supersonic Green
219401017 • Liquid Titanium  

56  ACCESSORIES  CATEGORY CATEGORY  ACCESSORIES  57  CUSTOM ACCESSOIRES  ACCESSOIRES  57  



Super Sport rooster Alle Spyder F3-modellen
219400595 • Black / Can-Am 
Red

 · Rooster vooraan voor een nog robuustere look dankzij het honingraatmotief en geïntegreerde front splitter.

Einddoppen stuur Alle Spyder modellen 219400702 • Chroom

 · Verkrijgbaar als paar.

Typerende licht Alle Spyder modellen 219400895 • Wit

 · Schept een onmiskenbare, aparte look.
 · Geen schakelaar, schakelt automatisch in.
 · Inclusief vereiste bedrading en montageonderdelen voor Spyder F3 2016-modellen en recenter.
 · Niet CE-conform.

Sierstrip voor windscherm Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder 219400191 • Chroom

Sierstrips voor zijkant met Can-Am logo Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder 219400195 • Chroom

 · Verkrijgbaar als paar.

Sierstrip voor topcase Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder 219400192 • Chroom

 · Verkrijgbaar als paar.
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RIJBESCHERMING

Radiatorbescherming Alle Ryker modellen 219400999 • Aluminum

 · Ontworpen om steentjes en ander gruis op de weg uit de radiator te houden, primaire bescherming tegen kleine 
gevaren op de weg die een grote impact kunnen hebben op de look van jouw voertuig. 

Spatbescherming Alle Ryker modellen 219400817 • Zwart

 · Eenvoudig, innovatief design dat het onderlichaam beschermt tegen spatten.

NIEUW Bescherming voorzijde Alle Ryker modellen 219401108

 · Extra bescherming voor de voorzijde van jouw voertuig.
 · Rally-stijl.
 · Niet compatibel met radiatorbescherming.

Beschermplaat Alle Ryker modellen 219401028

 · Beschermt jouw voertuig met stevige constructie van geperst aluminium in twee delen.
 · Beschermt jouw CVT- en slingersensoren tegen steenslag.

Parkeerremhendel met vergrendeling Alle Ryker modellen 219401021

 · Onze veilige parkeerremhendel met vergrendeling, één van de weinige accessoires die ontworpen zijn om jouw 
voertuig stationair draaiende te houden, houdt het voertuig op zijn plaats, voor meer gemoedsrust.

 · Standaard uitrusting op alle EUR Ryker 2022.
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Ryker Learning Key
Alleen Ryker modellen met  
de 900 ACE motor 219401020

 · De Learning Key, specifiek ontworpen voor de Can-Am Ryker 900, is een uitstekende manier om nieuwe bestuurders 
vertrouwd te maken met onze 3-wielmodellen. 

 · De topsnelheid is beperkt tot 90 km/u, terwijl je toch nog de Eco-, Sport- en Rally-modi kunt gebruiken.

Kniebeschermers Alle Ryker modellen 219400833

 · Zachte polyurethaan constructie met gesloten-cellenschuim, ontworpen voor meer comfort van de knieën.
 · Snelle, handige installatie zonder gereedschap.
 · Voor extra grip.

NIEUW Brandstoftankslot Ryker 2021 & recenter 219401059

 · Dop brandstoftank met slot.
 · 2 sleutels inbegrepen.
 · Standaard uitrusting op alle EUR Ryker 2022.

NIEUW Set brandstoftankslot & parkeerremslot Ryker 2021 & recenter 219401147

 · Vergrendelbare dop van de brandstoftank en slot voor de parkeerrem.
 · Dezelfde sleutel voor beide.
 · 2 sleutels inbegrepen.
 · Standaard uitrusting op alle EUR Ryker 2022.
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HOEZEN
Hoes voor buiten Alle Ryker modellen 219401141 • Zwart

 · Duurzame bescherming voor elk weertype, perfect voor tijdelijke opslag van het voertuig.
 · Uiterst duurzame, geverfde, schimmelwerende 100-denier polyester constructie.
 · Onderhoudsvriendelijk.
 · Uitgerust met voering die geen krassen maakt.
 · Ruim genoeg voor voorruit en eventuele accessoires.

Hoes voor binnen Alle Ryker modellen 219401142 • Zwart

 · Onze ruime polyester hoes voor binnen is de perfecte oplossing om jouw voertuig schoon te houden  
totdat je klaar bent om de weg op te gaan. 

 · Geschikt voor alle accessoires van Can-Am. 
 · Alleen geschikt voor indoor gebruik.

Geïntegreerde hoes Alle Ryker modellen 219401143 • Zwart

 · Bescherm jouw favoriete rit tegen weer en wind wanneer je ergens onderweg stopt. 
 · Deze 100 denier halve hoes beschermt onze optionele topcase (219401011) en wordt geleverd met geïntegreerde 
handige opbergtas. 

 · Geschikt voor alle accessoires van Can-Am!

F3 Limited transporthoes
F3-T (met optionele bagageruimte 
achteraan),  
F3 Limited 2017 en recenter 219400768 • Zwart

 · Gemaakt van duurzaam, 100% waterdicht, volledig ademend 300-denier polyester.
 · Dankzij het systeem voor makkelijk installeren/verwijderen blijft de hoes in alle omstandigheden zitten.
 · Uitgerust met geïntegreerd uitlaatpaneel en krasvrije flanellen windschermvoering.
 · Compatibel met alle standaard- en accessoirezadels, ongeacht de passagiers- of bestuurdersruggensteunen, de 
armsteunen voor de passagier, het windscherm of de topcase.

F3-T transporthoes Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400751 • Zwart

 · Gemaakt van duurzaam, 100% waterdicht, volledig ademend 300-denier polyester.
 · Dankzij het systeem voor makkelijk installeren/verwijderen blijft de hoes in alle omstandigheden zitten.
 · Uitgerust met geïntegreerd uitlaatpaneel en krasvrije flanellen windschermvoering.
 · Compatibel met alle standaard- en accessoirezadels, ongeacht de passagiers- of bestuurdersruggensteunen,  
of het windscherm.

 · Niet compatibel met topcase.

Hoes voor buiten Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400603 • Zwart

 · Vervaardigd uit duurzaam gekleurd, UV- en schimmelbestendig polyester van 100 denier.
 · De zachte voering beschermt windschermen tot en met het Tall Boy windscherm (219400596).
 · Compatibel met F3-T met of zonder passagiers- of bestuurdersruggensteunen.
 · Ook compatibel met alle F3 windschermen.
 · Niet compatibel met armsteunen passagier (219400726).
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Hoes voor buiten Spyder F3, F3-S 219400495 • Zwart

 · Vervaardigd uit duurzaam gekleurd, UV- en schimmelbestendig polyester van 100 denier.
 · De binnenvoering beschermt het windscherm.
 · Gemakkelijk te onderhouden.

Reishoes Spyder F3-T, F3 Limited 2016 219400604 • Zwart

 · Start uw ochtendrit op een droog, schoon zadel.
 · Beschermt de bovenkant van jouw voertuig en kan makkelijk worden opgeborgen in de bagageruimte vooraan 
– ideaal om overal mee te nemen.

Regenhoes voor bestuurderszadel Alle Spyder F3-modellen 219400648 • Zwart

 · 100% waterdichte bescherming voor het bestuurderszadel.
 · Past op alle standaard- of accessoirezadels.
 · Compatibel met bestuurdersruggensteun.
 ·  Snelle plaatsing en verwijdering.

Reishoes Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400199 • Zwart

 · Beschermt de bovenste delen van het voertuig (windscherm, zadel en topcase).
 · Eenvoudig op te bergen in de topcase. Neemt weinig plaats in.
 · Snel aan te brengen en te verwijderen.

Custom beschermhoes Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder 219400860 • Zwart

 · Gemaakt van sterk waterafstotend, ademend 300-denier polyester.
 · Deze hoes biedt een maximale bescherming wanneer het voertuig op een trailer wordt vervoerd of buiten staat.
 ·  Met geïntegreerd uitlaatpaneel en beschermende flanellen windschermvoering.
 · Eenvoudig te bevestigen zodat de hoes in alle omstandigheden blijft zitten.
 · Compatibel met armsteunen passagier RT (219400839).

RT reishoes Spyder RT 2020 en recenter 219400969

 · Bescherm jouw favoriete rit tegen weer en wind wanneer je ergens onderweg stopt.
 · Deze 100 denier halve hoes beschermt onze optionele topcase (219401011) en wordt compleet geleverd met 
geïntegreerde handige opbergtas.

 ·  Geschikt voor alle accessoires van Can-Am.
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RT hoes voor buiten Spyder RT 2020 en recenter 219400968

 · Bescherm je geliefde voertuig tegen weer en wind.
 · Deze weerbestendige 100 denier hoes is bekleed met krasvrij flanel voor optimale windbescherming, zodat alles er 
zowel met als zonder hoes piekfijn uitziet.

 · Past zowel op de standaard als Limited Edition modellen en is geschikt voor alle accessoires van Can-Am.

RT transporthoes Spyder RT 2020 en recenter 219400970

 · Onze 300 denier weerbestendige transporthoes is de beste manier om al jouw spullen schoon en droog te houden.
 · Met krasvrije flanellen voering, handig hittebestendig paneel voor bescherming tegen de uitlaat en alle 
bevestigingsmiddelen voor transport.

 · Past zowel op de standaard als Limited Edition modellen en is geschikt voor alle accessoires van Can-Am.
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ORIGINELE ONDERDELEN VAN CANAM

Ryker aandrijfriem 
422280654 • 600 ACE motor 
417300571 • 900 ACE motor

 · Performant ontwerp, ideaal voor gebruik op de weg.
 · BRP-specifieke kalibratie die het beste past bij jouw Can-Am voertuig.

Luchtfilter

Ryker met 900 ACE motor, Spyder RS 
2013 en recenter, Spyder RT met 998 cc 
motor 2010-2013, alle Spyder ST 
modellen
Alle Spyder modellen met 1330 motor

707800306
707800483

 · Hiermee kunnen zwevende vuildeeltjes je motor niet binnendringen. 
 · Beschermt interne onderdelen tegen vroegtijdige slijtage. 

Remblokkenkits

Alle Ryker modellen
 
Spyder 2013 en recenter 

219800445 • Linksvoor 
219800446 • Rechtsvoor 
219800448 • Achteraan
219800237 • Vooraan 
219800239 • Achteraan

 

 

 · Brembo† remsystemen genieten aanzien als de maatstaf voor kwaliteit en innovatie, het summum qua prestaties, 
comfort, stilte en duurzaamheid in alle wegomstandigheden.

NGK† bougies
Ryker 600/900
Alle Spyder modellen 

415129403 
415129670 • MR7BI-8

 · NGK bougies worden aanbevolen door BRP en ze zorgen ervoor dat de ROTAX-motor van jouw 
Can-Am Spyder altijd soepel draait en een optimaal vermogen levert. 

 · Dankzij hun consistente, betrouwbare prestaties zijn ze een favoriet van OEM's.

Oliefilter
Ryker 600/900
Spyder SM6 & SE6

420956123
420956744

 · Originele oliefilter, biedt superieure en betrouwbare filtratieniveaus.

Haijiu† batterijen
Alle Ryker modellen
Alle Spyder modellen

219800518
219800519

 · AGM-technologie (Absorbed Glass Mat) biedt duurzaamheid, elektrische betrouwbaarheid en vrijwel onderhoudsvrije 
prestaties, ideaal voor de Can-Am Spyder. 

 · Het lekvrije ontwerp houdt de lading drie keer langer vast dan conventionele loodzuuraccu's in stand-by.

Externe Ryker borgring
(Niet afgebeeld) Alle Ryker modellen 293370126

 · Borgt de centrale wielmoer. 
 · Verplicht bij de installatie van de wielen.
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XPS MOTOROLIE

XPS 4T 5W-40 Synthetisch oliemengsel

779133 • 946 ml  
779290 • Europa
779134 • 3,785 L  
779291 • Europa

 · Ontworpen voor performante offroad-, onroad- en PWC 4-taktmotoren, inclusief recreatieve sportmotoren met turbo of 
turbocompressor.

 · Formule voor recreatieve sportmotoren met premium additieven tegen slijtage en corrosie.
 · Biedt de motor en transmissie een superieure bescherming tegen roest en corrosie, zelfs in extreme omstandigheden.

4T 5W-40 Synthetisch oliemengsel - wisselkit
779247 • Rotax 991 (SM5) motor 
779249 • Rotax 1330 motor 
779298 • 600 CC motor 
779299 • 900 CC motor

 · Uiterst handige complete oliewisselkit spaart tijd en geld uit.
 · Inclusief XPS synthetisch oliemengsel, oliefilter, o-ringen en ring.

Aandrijfriemen 
Spyder RT 2014 en recenter
Alle Spyder F3-modellen

705501304
705502157

 · Koolstofkoord met hoge treksterkte en HNBR-rubberconstructie leveren een indrukwekkende duurzaamheid,  
superieure flexibiliteit, verminderd geluid en toch hoge slijtvastheid.

 · Het weefsel aan de tandzijde is gemaakt van speciale wrijvingsarme vezels.

Banden

Ryker Rally Edition model

Alle Ryker modellen

 
Alle Spyder modellen

705403056 • Vooraan • 145/60R 16
705503346 • Achteraan • 205/55R 15
705403055 • Vooraan • 145/60R 16
705503345 • Achteraan • 205/45R 16
706202317 • Vooraan • 165/55R 15 
706201411 • Vooraan • 165/65R 14
705501464 • Achteraan • 225/50R 15

 

 

 · Ontworpen voor gebruik in combinatie met het innovatieve voertuigstabilisatiesysteem van de Can-Am Spyder, voor een 
uiterst stabiele, betrouwbare rit.
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XPSREINIGINGSPRODUCTEN
Synthetische olie voor ophanging 779163 • 400 g

 · Speciaal ontworpen voor gebruik met de onderdelen in Can-Am voertuigophangingen.
 · Het is bijzonder stabiel en biedt een optimale smering bij zowel extreem koude als hoge temperaturen, terwijl het de 
onderdelen van de ophanging beschermt tegen vuil en vocht, evenals tegen corrosie in extreem natte 
omstandigheden.

Hoogwaardige vloeistof voor ophanging (voor FOX schokdempers)
779153 • 946 ml 
779210 • Europa

 · Een synthetische, fadingbestendige formule voor service aan FOX schokdempers.
 · Olie voor ultrahoge VI schokdemper.
 · Technisch op punt gestelde viscositeit voor optimale prestaties met FOX schokdemperkleppen.

DOT 4-remvloeistof
779151 • 355 ml 
779207 • Europa

 · Voldoet aan, of overtreft, alle eisen voor DOT3- en DOT4-remvloeistoffen.
 · Hogetemperatuurformule is fadingbestendig en conditioneert ook afdichtingen en o-ringen in het remsysteem.

Racing remvloeistof RS600 779152 • 355 ml

 · Overtreft de eisen voor DOT4-remvloeistoffen voor extreme omstandigheden.
 · Het extreem hoge kookpunt van 304°C is ideaal voor veeleisende omstandigheden om remfading tegen te gaan.
 · Brengt geen schade toe aan afdichtingen of onderdelen van het remsysteem.
 · Mag alleen worden toegevoegd aan een schoon/ongevuld systeem om verdunning en verminderde werking te 
voorkomen.

 · Formule met laag vochtgehalte vertraagt waterdampabsorptie over meerdere warmtecycli.

Koolstofvrije brandstofbehandeling 779169 • 355 ml

 · Combinatie van een brandstofbehandeling en een brandstofsysteemreiniger, periodiek  
bruikbaar om tanende start- of gasklepprestaties weer op peil te brengen, de integriteit van het brandstofsysteem intact 
te houden en interne motoronderdelen schoon te houden.

 · Het behandelt brandstof voor opslag, pakt de inherente vochtproblemen van de moderne brandstofmengsels met 
ethanol aan en houdt onderdelen van zachte en ferrometalen schoon en corrosievrij.

 · Met gepatenteerde, technologisch geavanceerde additieven.
 · Reinigt kleppen, kleverige ringen en de verbrandingskamer.

Langer bruikbare voorgemengde koelvloeistof 779150 • 946 ml

 · Antivries/koelvloeistof bevat de juiste verdunners en de benodigde additieven om corrosie te voorkomen en cavitatie in 
BRP koelsystemen te verminderen.

 · 5 jaar bruikbare formule, speciaal geformuleerd voor BRP voertuigen.
 · Superieure warmteoverdracht.
 · Ideaal alternatief voor voertuigen die doorgaans een 2 jaar bruikbare antivries/koelvloeistof (groen) gebruiken.
 · 5 jaar (oranje).

Brandstofbehandeling carburatorreiniger
779172 • 355 ml 
779184 • Europa

 · Complete brandstofbehandeling, speciaal samengesteld om kleine motorproblemen veroorzaakt door 
brandstofmengsels met ethanol te voorkomen.

 · Het verwijdert gom en vernis dat zich tijdens de opslagperiode mogelijk heeft opgehoopt, stabiliseert brandstof 12 
maanden of langer zodat die niet afbreekt en voegt corrosiebescherming toe tegen vocht voor opslag op korte en lange 
termijn

 · Het helpt ook de gasrespons herstellen en vlotter starten.
 · Het is ook periodiek bruikbaar om de integriteit van het brandstofsysteem intact te houden, carburateursproeiers 
schoon te houden, de inherente vochtproblemen veroorzaakt door de huidige ethanolhoudende brandstofmengsels 
tegen te gaan en onderdelen van zachte en ferrometalen schoon en corrosievrij te houden.
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Opslagolie 779173 • 350 g

 · Performante vernevelolie, ontworpen om interne motoronderdelen te beschermen tegen roest en corrosie.
 · Deze speciale formule presteert beter dan andere verneveloliën.
 · Ze legt gedurende onbepaalde tijd een laagje over het inwendige van de motor, die echter verbrandt wanneer de motor 
na opslag weer wordt opgestart.

 · Beschermt motoren tijdens stilstand en opslag.
 · Verbrandt volledig bij het opstarten.

Anticorrosief smeermiddel 779167 • Europa • 340 g

 · Multifunctioneel smeermiddel dat ook bruikbaar is tegen roest, corrosie en vochtinsijpeling.
 · Het bevat additieven voor extreme drukwaarden die werken als een universeel smeermiddel voor zowat overal waar 
smering nodig is.

Brandstofstabilisator
779171 • 236 ml 
779183 • Europa

 · Compatibel met ethanol en stabiliseert de brandstof in je tank, zodat die niet wordt afgebroken en geen startproblemen, 
stotterend optrekken en povere draaikwaliteit veroorzaakt.

 · Ethanol trekt vocht aan en dit product bevat krachtige anticorrosieve additieven die de onderdelen van het 
brandstofsysteem beschermen.

 · Voorkomt problemen die gekoppeld zijn aan E10-brandstoffen.
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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.

ZIEHIER DE NIEUWE CEGECERTIFICEERDE 
BESCHERMENDE UITRUSTING

BOMBERJACKS

MESH-JAS VOOR HEREN  
440925

BOMBERJACK VOOR DAMES  
440927

BOMBERJACK VOOR HEREN  
440924

BOMBERJACK VOOR DAMES  
440926

MESH-JAS

CAN-AM URBAN HANDSCHOENEN
446334

CAN-AM MESH-HANDSCHOENEN  
446353

NIEUW CAN-AM BOMBERJACK 
HEREN: 440924
DAMES: 440926

 Rigoureuze veiligheidstests en A-klasse CE-gecertificeerd.

Waterafstotend.

Buiten- en binnenzakken als opslagruimte  
tijdens jouw rit.

Ruimzittend en gelaagd.

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

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

Lichte isolatie voor zacht weer.
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RIJKLEDING

Regenjas 440911 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Oranje (12)

Beschrijvingen:
 · Opbergbare lichtgewicht regenjas, kan in de achterzak 
worden opgeborgen om gemakkelijk mee te nemen.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% nylon PVC-stof met teflon†.
 · Capuchon om tijdens het rijden onder de helm te dragen  
om waterinsijpeling te voorkomen.

 · Water- en winddicht.

 · Alle naden afgedicht. 
 · Vochtafvoerende rugventilatie.
 · Verstelbare elastische velcro† polsbanden.
 · Verstelbaar trekkoord aan kraag en zoom onderaan.
 · Voorgevormde mouwen.
 · Twee velcro zijzakken met klep.
 · Warme kraag gevoerd met geborsteld polyester.
 · Borstzak.
 · Reflecterende details aan voor-, achterzijde en mouwen.

Regenbroek 441656 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Lichtgewicht regenbroek.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% nylon PVC-stof met teflon.
 · Alle naden volledig afgedicht.
 · Water- en winddicht.

 · Groot beeninzetstuk met velcrosluiting om de broek aan 
te trekken met laarzen aan. 

 · Reflecterende veiligheidsdetails op linkerpijp.
 · Elastische zoom aan onderkant broekspijp zodat de 
broek niet omhoog kruipt.

 · Wordt opgevouwen in de achterzak van de broek tijdens 
het rijden.

 · Dames: bestel één maat kleiner;

NIEUW Mesh-jas CE 440925 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Army Green (77), Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Lichtgewicht mesh-motorrijjas 
met CE-certificatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Uitermate duurzame YKK rits.
 · Atletische pasvorm.
 · Voorgevormde armen.

 · Twee zakken vooraan met klep, 2 zijzakken & 
1 binnenzak.

 · Action back. 
 · Verstelbare sluitende polsbanden.
 · Reflecterende details.
 · Uitneembare, slanke, lichte en flexibele beschermers n 
schouders en ellebogen (toegang langs achterzijde 
onderaan).

 · CE-klasse A-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, 
veiligheid en milieu).

NIEUW Bomberjack CE 440924 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Army Green (77), Zwart (90)

Beschrijvingen:
•  Klassiek motor bomberjack met CE-certificatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · 3.000 mm waterafstotend membraan.
 · Uitermate duurzame YKK rits.
 · Normale pasvorm. 
 · Voorgevormde armen.

 · 2 buitenzijzakken, 1 mesh-armzak en 1 binnenzak.
 · Verstelbare sluitende polsbanden.
 · Geribbeld aan zoom onderaan, kraag en polsbanden.
 · Uitneembare slanke, lichte en flexibele beschermers in 
schouders en ellebogen (toegang langs achterzijde 
onderaan).

 · CE-klasse A-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, 
veiligheid en milieu).

Winddichte broek
441637 • 30, 32, 34, 36, 38, 40,  
42, 44 Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Winddichte broek. 

Kenmerken en technologieën:
 · 96% polyester, 4% spandex
 · Winddichte, waterbestendige, zachte buitenlaag.

 · Geborsteld textiel binnenin voor comfort.
 · Ergonomisch ontwerp met hoog achterpand en 
voorgevormde knieën.

 · Met riemlusjes.
 · 2 achterzakken, 2 zijzakken en 1 zijzak met rits zijn 
praktisch en handig.

Opvouwbaar regenpak 440928 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Elastische, ademende, winddichte en  
waterdichte opbergbare regenjas & -broek. 

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Water- en winddicht.
 · Alle naden afgedicht.

 · Overjas: Elastische zoom en polsstukken
 · Broek: Elastische tailleband en broekrand 
met elastische voetbandjes en zijritsen.

 · YKK AquaGuard matte ritsen.
 · Verstelbare mouwen met velcrosluiting.
 · Reflecterende details.
 · Inclusief opbergtas.
 · Dames: bestel één maat kleiner
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NIEUW Bomberjack voor dames CE 440926 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Wijn (32)

Beschrijvingen:
 · Klassiek motorbomberjack voor dames met 
CE-certificatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · 3.000 mm waterafstotend membraan.
 · Uitermate duurzame YKK rits.
 · Voorgevormde armen.

 · Normale pasvorm. 
 · 2 buitenzijzakken, 1 mesh-armzak en 1 binnenzak.
 · Verstelbare sluitende polsbanden.
 · Geribbeld aan zoom onderaan, kraag en polsbanden.
 · Uitneembare slanke, lichte en flexibele beschermers in 
schouders en ellebogen (toegang langs achterzijde 
onderaan).

 · CE-klasse A-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, 
veiligheid en milieu).

NIEUW Mesh-jas voor dames CE 440927 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijving:
 · Lichtgewicht mesh-motorrijjas voor dames met 
CE-certificatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Uitermate duurzame YKK rits.
 · Atletische pasvorm.
 · Voorgevormde armen.

 · Twee zakken vooraan met klep, 2 zijzakken & 1 
binnenzak.

 · Action back (meer ruimte onder de schouders om 
armen te kunnen heffen). 

 · Verstelbare sluitende polsbanden.
 · Reflecterende details.
 · Uitneembare slanke, lichte en flexibele beschermers in 
schouders en ellebogen (toegang langs achterzijde 
onderaan).

 · CE-klasse A-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, 
veiligheid en milieu).

Winddichte broek voor dames 441638 • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Winddichte broek voor dames.  

Kenmerken en technologieën:
 · 96% polyester, 4% spandex
 · Winddichte, waterbestendige, zachte buitenlaag.

 · Geborsteld textiel binnenin voor comfort.
 · Ergonomisch ontwerp met hoog achterpand en 
voorgevormde knieën.

 · Met riemlusjes.
 · 2 achterzakken, 2 zijzakken en 1 zijzak met rits zijn 
praktisch en handig.
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NIEUW Can-Am Urban handschoenen CE 446334 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Can-Am urban handschoenen met CE-certificatie. 

Kenmerken en technologieën:
 · 90% polyester, 5% spandex, 3% nylon, 2% geitenleder.
 · Constructie van leder en Ax suède.

 · 2 mm neoprenen polsbanden met verstelbare 
velcrosluiting

 · Harde knokkelbescherming.
 · CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid 
en milieu).H
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NIEUW Can-Am stuurhandschoenen 446329 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Can-Am rijhandschoenen met luchtdoorlatend 
mesh-textiel.

Kenmerken en technologieën:
 · 75% nylon, 15% polyurethaan, 9% chloropreenrubber, 
1% polyester.

 · Voorgevormd neopreen voor aansluitende polsband.

 · Gelede vingers voor meer bewegingsgemak.
 · Spuitgegoten TPR op knokkel ter bescherming.
 · Air mesh-panelen voor ventilatie en beweeglijkheid.
 · Laag Clarino† Nash op handpalm voor duurzaamheid en 
comfort.

 · Touchscreenwijsvinger en -duim.

NIEUW Can-Am mesh-handschoenen CE 446353 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Can-Am mesh-handschoenen met CE-certificatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 66% polyester, 28% geitenleder, 3% polyurethaan, 3% 
nylon.

 · 2 mm neoprenen polsbanden met verstelbare  
velcrosluiting.

 · Mesh-handschoenen met lederen handpalm en 
polsstuk.

 · Touchscreenleder op vingertop en duim.
 · CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid 
en milieu).

 · Vingerstuk vouwt over de rug van de hand zodat de 
vingers flexibeler kunnen bewegen.

 · Harde knokkelbescherming.
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SPORTKLEDING

NIEUW Opvouwbaar vest 454510 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Opvouwbaar vest met synthetische isolatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Synthetische isolatie.

 · Opvouwbaar biker-look vest met drukknoop aan kraag.
 · Lichtgewicht vest met waterafstotende afwerking.
 · Reflecterende details.
 · Voering met reliëfdruk.
 · 2 zijzakken, 1 borstzak & 1 binnenzak.
 · Ontwerp met gelast patroon

NIEUW Opvouwbare jas voor dames 454502 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Opvouwbare jas met synthetische isolatie voor dames.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Synthetische isolatie.
 · Opvouwbare biker-look jas met drukknoop aan kraag.

 · Waterafstotende afwerking.
 · 2 verhulde zijzakken, 1 borstzak en 1 binnenzak
 · Reflecterende details.
 · Voering met reliëfdruk.
 · Ontwerp met gelast patroon
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NIEUW Opvouwbaar vest voor dames 454503 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Opvouwbaar vest met synthetische isolatie voor dames.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Synthetische isolatie.
 · Opvouwbaar biker-look vest met drukknoop aan kraag.

 · Lichtgewicht vest met waterafstotende afwerking.
 · 2 verhulde zijzakken, 1 borstzak en 1 binnenzak
 · Reflecterende details.
 · Voering met reliëfdruk.
 · Ontwerp met gelast patroon

NIEUW Omkeerbaar overhemd 454513 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Army Green (77)

Beschrijvingen:
 · Omkeerbaar overhemd, licht geïsoleerd.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% katoenflanel.

 · Voering met 100% polyesterwattering.
 · 1 borstzak + 2 zijzakken.

NIEUW Zwaargewicht overhemd 454514 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Charcoal Grey (07)

Beschrijvingen:
 · Zwaargewicht overhemd in katoenen keperstof.

Kenmerken en technologieën:
 · 98% katoen, 2% spandex.

 · 2 borstzakken met klep.
 · Verstevigd aan de schouders.
 · Body gevoerd met micro-sherpa.
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Signature Can-Am pullover hoodie 454516 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Army Green (77),  
Heather Charcoal (29)

Beschrijvingen:
 · Signature Can-Am pullover hoodie.

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester fleece.

 · Zacht materiaal met kangoeroezak.
 · Gebreide ribbel bij polsbanden en zoom onderaan.
 · Trekkoord regelbaar aan de capuchon.

NIEUW Opvouwbare jas 454509 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Opvouwbare jas met synthetische isolatie.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Synthetische isolatie.

 · Opvouwbare biker-look jas met drukknoop aan kraag.
 · Waterafstotende afwerking.
 · Reflecterende details.
 · Voering met reliëfdruk.
 · 2 zijzakken, 1 borstzak & 1 binnenzak.
 · Ontwerp met gelast patroon
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Fleece met typerende Can-Am opdruk 454474 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Heather Grey (27)

Beschrijvingen:
 · Ruimzittende fleece met typerende Can-Am opdruk.

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester fleece.

 · Geribbeld bij polsbanden en zoom onderaan.
 · Ruimzittend.

NIEUW Sweater met ronde hals 454512 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Army Green (77),  
Heather Charcoal (29)

Beschrijvingen:
 · Ruimzittende sweater met ronde hals.

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester french terry (sweaterstof).

 · Gebreide ribbel bij polsbanden en zoom onderaan.
 · Ruimzittend.
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NIEUW Sweater met ronde hals voor dames 454504 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Heather Grey (27), Wine (32)

Beschrijvingen:
 · Ruimzittende sweater met ronde hals voor dames.

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester french terry (sweaterstof).

 · Gebreide ribbel bij polsbanden en zoom onderaan.
 · Ruimzittend.
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NIEUW Sweater gebreid met ronde hals, textuur en lange 
mouwen 454511 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Dark Navy (16), Ivory (97)

Beschrijvingen:
 · T-shirt met lange mouwen met wafelpatroon.

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester.
 · Getextureerde textieltricot.
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NIEUW Performance shirt met lange mouwen 454506 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Heather Grey (27)

Kenmerken en technologieën:
 · 84% kokosvezel polyester, 16% spandex.
 · UV-bescherming.
 · Koolstof-kokosvezelmix.

 · Sneldrogend.
 · Vochtafvoerend.
 · Antibacterieel.

Signature Can-Am T-shirt 454430 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Blauw (80),  
Heather Grey (27), Kaki (05), 
Lava Red (17)

Kenmerken en technologieën:
 · Effen kleuren: 100% katoen jersey.
 · Heidekleuren: 60% katoen, 40% polyester jersey.
 · Ruimzittend.

Camouflage T-shirt met borstzak 454500 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Grijs (09), Navy (89)

Kenmerken en technologieën:
 · Effen kleuren: 100% katoen jersey.
 · Heather Grey: 60% katoen, 40% polyester jersey.
 · Ruimzittend. 
 · 1 borstzak.
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NIEUW Performance shirt met lange mouwen voor 
dames 454505 • XS, S, M, L, XL, 2XL Zwart (90), Heather Grey (27)

Kenmerken en technologieën:
 · 84% kokosvezel polyester, 16% spandex.
 · UV-bescherming.
 · Koolstof-kokosvezelmix.

 · Sneldrogend.
 · Vochtafvoerend.
 · Antibacterieel.

Signature Can-Am T-shirt voor dames 454429 • XS, S, M, L, XL, 2XL Heather Grey (27), Navy (89)

Kenmerken en technologieën:
 · Effen kleuren: 95% katoen, 5% polyester jersey.
 · Heather Grey: 60% katoen, 35% polyester, 5% spandex.
 · Ruimzittend.

Camouflage T-shirt voor dames met borstzak 454508 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90), Denim Blue (79),  
Wijn (32)

Kenmerken en technologieën:
 · Effen kleuren: 100% katoen jersey.
 · Heidekleuren: 60% katoen, 40% polyester jersey.
 · 1 borstzak.
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NIEUW Beyond Flex Fit pet 454496 • S/M, L/XL, 2XL Zwart (90), Grijs (09)

Beschrijvingen:
 · Beyond Flex Fit pet.

Kenmerken en technologieën:
 · 93% polyester, 7% spandex
 · Elastische pasvorm.

Klassieke baseball pet 454497 • Universele maat Army Green (77), Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Klassieke baseball pet.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% katoen.
 · Verstelbare sluiting achteraan.

Klassieke gebogen pet 448683 • Universele maat
Zwart (90), Charcoal Grey (07), 
Navy (89), Roze (36)

Beschrijvingen:
 · Klassieke pet met gebogen zonneklep.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% katoen.
 · Verstelbare sluiting achteraan.
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Go Further vlakke pet 454495 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Go Further pet met vlakke zonneklep. 

Kenmerken en technologieën:
 · 100% katoen.
 · Verstelbare sluiting achteraan.
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Lage truckerpet 454498 • Universele maat Zwart (90), Grijs (09)

Beschrijvingen:
 · Lage truckerpet met mesh-panelen

Kenmerken en technologieën:
 · 60% katoen, 40% polyester.
 · Verstelbare sluiting met mesh achteraan.
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Nekstuk 447841 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Nekstuk met spandex voor een betere pasvorm.

Kenmerken en technologieën:
 · 100% polyester.
 · Pluisvrije fleece.
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Bandana 454499 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Sneldrogende rijhoofdband.

Kenmerken en technologieën:
 · 88% polyester, 12% spandex jersey.
 · Multifunctioneel, elastisch en comfortabel  
kokervormige bandana.

 · 12 verschillende gebruiksmogelijkheden: als bandana, 
hoofdband, bivakmuts en nog veel meer.

 · Beschermt tegen zon, wind en kou.
 · Sneldrogend.
 · Vlakke stiksels voorkomen schuren tegen de huid.

NIEUW Can-Am laptoprugzak 469318 • Universele maat Charcoal Grey (07)

Beschrijvingen:
 · Can-Am laptoprugzak.

Kenmerken en technologieën:
 · Laptop/tabletzak voor laptops tot 15".
 · Regenhoes.
 · Met fleece gevoerd zonnebrilvak.
 · Verstelbare schouder- en borstriemen.

 · In vakken gedeelde zak, met sleutelhanger.
 · Schuimvulling op riemen en rug voor comfort.
 · Schuifregelaar voor handbagage.
 · Zijvak voor waterfles.
 · 900 D polyester.
 · 25 L.
 · 30 cm x 45 cm x 21 cm.
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Can-Am N87 integraalhelm

448592 • DOT  
XS, S, M, L, XL, 2XL
448593 • ECE 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL

Matzwart (93)
 
Matzwart (93)

Beschrijvingen:
 · Can-Am N87 integraalhelm.

Kenmerken en technologieën:
 · Ultrabreed krasbestendig vizier met condenswerend, 
met siliconen afgedicht Pinlock binnenscherm.

 · Multiverstelbaar, condensatiewerend, krasbestendig 
zonnescherm met UV-bescherming.

 · Innovatief ventilatiesysteem op basis van  
exclusieve technologie.

 · Compleet met luchttoevoer aan kinbeschermer en 
luchtuitvoeropeningen achteraan.

 · Gepatenteerd dubbel vergrendelbaar Microlock 
retentiesysteem.

 · Geheel uitneembare en wasbare Clima-Comfort 
binnenvoering met dubbele dichtheid en 
microperforaties.

 · Wasbare wangkussens.
 · Compatibel met Bluetooth communicatiesysteem  
(apart verkrijgbaar).

 · Compatibel met bril.
 · ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

Can-Am N40-5 jethelm

448572 • DOT 
XS, S, M, L, XL, 2XL
448591 • ECE 
XS, S, M, L, XL, 2XL

Magnesium(24), Matzwart (93), 
Wit (01)
 
Matzwart (93)

  

Beschrijvingen:
 · Can-Am N40-5 jethelm.

Kenmerken en technologieën:
 · Uiterst breed krasbestendig vizier.
 · Multiverstelbaar, condensatiewerend, krasbestendig 
zonnescherm met UV-bescherming.

 · Innovatief ventilatiesysteem.
 · Geïntegreerde kinriemen.
 · Compatibel met Bluetooth communicatiesysteem  
(apart verkrijgbaar).

 · ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

Can-Am N21 open helm (DOT)

448481 • DOT 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
448482 • ECE 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Matzwart (93)
 
Matzwart (93)

Beschrijvingen:
 · Can-Am N21 open helm.

Kenmerken en technologieën:
 · Supersterke, lichtgewicht buitenschaal van Lexan 
polycarbonaat.

 · Vervangbaar, krasbestendig binnenscherm.
 · Volledig uitneembare, wasbare voering.
 · Kinriem met snel ontgrendelbaar Microlock.
 · ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

NIEUW Can-Am N70-2-X crossover helm

448707 • DOT 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
448748 • ECE 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Matzwart (93)
 
Matzwart (93)

Beschrijvingen:
 · Can-Am N70-2-X crossover helm.

Kenmerken en technologieën:
 · Uiterst breed Pinlock vizier biedt de bestuurder een 
ruimer gezichtsveld.

 · Doorzichtige condensatiewerende Pinlock-lens 
meegeleverd.

 · Intern zonnescherm van VPS, verstelbaar in 
verschillende standen.

 · UV400, krasbestendig en tegen condensatie behandeld 
Lexan met automatische snelle retractie.

 · 2 schaalmaten (XS–M in de kleine schaal, L–XXXL in de 
grote schaal).

 · Verwijderbare kinbeschermer.
 · Airbooster luchtcirculatiesysteem met luchtafvoer 
achteraan en luchttoevoeropening aan het vizier.

 · Vernieuwd ontwerp met comfortabele schuimvoering 
binnenin, inclusief afneembare nekrol.

 · ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

Can-Am N40-5 GT crossover helm

448569 • DOT 
XS, S, M, L, XL, 2XL
448570 • ECE 
XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Magnesium(24),  
NIEUW Matzwart (93), Wit (01)
Magnesium(24),  
Matzwart (93), Wit (01)

  

Beschrijvingen:
 · Can-Am N40-5 GT crossover helm.

Kenmerken en technologieën:
 · Supersterke, lichtgewicht, aerodynamisch 
gestroomlijnde buitenschaal van polycarbonaat met 
geïntegreerde spoiler.

 · Optisch correct scherm beschermt het volledige gelaat  
en biedt een grote kijkopening, en kan in luttele 
seconden gewijzigd worden.

 · Krasbestendig en condensatiewerend UV 
zonnescherm.

 · Innovatief luchtcirculatiesysteem met meerdere 
luchtopeningen.

 · Geheel verwijderbare, wasbare voering, verstelbare 
wangkussens.

 · Met velours gevoerde kinband met snel ontgrendelbaar 
Microlock retentiesysteem.

 · Compleet met kinbeschermers, zijkappen en opbergtas 
voor de helm.

 · Compatibel met Bluetooth communicatiesysteem  
(apart verkrijgbaar).

 · ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika. 

HELMEN
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NIEUW Sena† 50R Bluetooth communicatiesysteem 
(enkel) 448753 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Sena 50R Bluetooth communicatiesysteem (enkel)  
met superieure audiokwaliteit.

Kenmerken en technologieën:
 · Mesh 2.0: Robuuste betrouwbaarheid.
 · Eenvoudig met één klik te verbinden.
 · Mesh Intercom™ met superieure audiokwaliteit.
 · Het meerkanaalsprotocol in Open Mesh biedt 
gebruikers de mogelijkheid om tussen 9 
communicatiekanalen te schakelen.

 · Bluetooth® 5 functionaliteit.
 · Sena’s nieuwe maatstaf voor HD luisprekers.
 · Handige spraakgestuurde toegang tot digitale 
assistenten ("Hey Google"/"Hey Siri").

 · 30% sneller snelladen.
 · Met WiFi-adapter die automatisch updates ophaalt en 
installeert.

 · Een elegante, handschoenvriendelijke interface met 
drie knoppen.

 · Herkent spraakcommando's in 8 talen.

NIEUW Sena 50R Bluetooth communicatiesysteem 
(dubbel) 448754 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Sena 5S Bluetooth communicatiesysteem (dubbel)  
met superieure audiokwaliteit.

Kenmerken en technologieën:
 · Mesh 2.0: Robuuste betrouwbaarheid.
 · Eenvoudig met één klik te verbinden.
 · Mesh Intercom™ met superieure audiokwaliteit.
 · Het meerkanaalsprotocol in Open Mesh biedt 
gebruikers de mogelijkheid om tussen 9 
communicatiekanalen te schakelen.

 · Bluetooth® 5 functionaliteit.
 · Sena’s nieuwe maatstaf voor HD luisprekers.
 · Handige spraakgestuurde toegang tot digitale 
assistenten ("Hey Google"/"Hey Siri").

 · 30% sneller snelladen.
 · Met WiFi-adapter die automatisch updates ophaalt en 
installeert.

 · Een elegante, handschoenvriendelijke interface met 
drie knoppen.

 · Herkent spraakcommando's in 8 talen.

NIEUW Sena 5S Bluetooth communicatiesysteem 
(enkel) 448755 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Sena 5S Bluetooth communicatiesysteem (enkel).

Kenmerken en technologieën:
 · Bluetooth 5.
 · HD luidsprekers.
 · HD intercom.

 · Intercom 700m.
 · Tweewegs intercom.
 · Meertalige spraakcommando's.
 · Audio multitasking™.
 · Lcd-display.
 · Smartphone app.
 · FM-radio.

NIEUW Nolan† B902-R Bluetooth 
communicatiesysteem (enkel) 448722 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Nolan B902-R Bluetooth communicatiesysteem (enkel).

Kenmerken en technologieën:
 · 700 m bereik voor communicatie tussen bestuurder en 
passagier of tussen voertuigen.

 · Conference calls mogelijk.
 · Volledige Bluetooth compatibiliteit op verschillende 
platformen.

 · Spraakbesturing. 
 · Bluetooth-verbinding met iOS en Android smartphones 
en A2DP mp3-speler met automatische geluidsdemping 
tijdens binnenkomende oproepen.

 · Geïntegreerde FM-radio met zes stationpresets en 
automatisch zoeken en afstemmen.

 · Integratie met satellietnavigatie via Bluetooth  
(alleen compatibele modellen).

 · Compatibel met Windows† en OS X†.

NIEUW Sena 5S Bluetooth communicatiesysteem 
(dubbel) 448756 • Universele maat Zwart (90)

Beschrijvingen:
 · Sena 5S Bluetooth communicatiesysteem (dubbel).

Kenmerken en technologieën:
 · Bluetooth 5.
 · HD luidsprekers.
 · HD intercom.

 · Intercom 700m.
 · Tweewegs intercom.
 · Meertalige spraakcommando's.
 · Audio multitasking™.
 · Lcd-display.
 · Smartphone app.
 · FM-radio.
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VERVANGINGSONDERDELEN

NIEUW N40-5 – DOT Chrome vizier 448750 • Universele maat Chrome (99)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.

NIEUW N40/N40-5 – DOT vizier 448452 • Universele maat Helder (00), Smoke 80% (20)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.
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NIEUW N70-2-X – DOT vizier 448749 • S, L Helder (00), Smoke 80% (20)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.
 · Krasbestendige coating.
 · Pinlock-ready.
 · Extra breed.
 · Vervaardigd van Lexan®.

NIEUW N87 – DOT Chrome vizier 448758 • Universele maat Chrome (99)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.

NIEUW N87 – DOT vizier 448633 • Universele maat Helder (00), Smoke 80% (20)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.

NIEUW N70-2-X – DOT Chrome vizier 448752 • S, L Chrome (99)

Kenmerken en technologieën:
 · Optioneel vervangingsonderdeel.
 · Krasbestendige coating.
 · Pinlock†-ready.
 · Extra breed.
 · Vervaardigd van Lexan®.
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WELKE CODE HOORT BIJ JOUW MAAT? 
1. Neem je maat.
2.  Vul het bestelnummer in met de overeenstemmende CODE in onderstaande tabel om het 

juiste kledingstuk te bestellen. Voorbeeld: 440227__90 Maat: M = Code "06", dus 
4402270690

1  HOOFD Meet rond je hoofd, van het midden van het voorhoofd, boven de oren en 
over de natuurlijke bult op het achterhoofd.

2  ARMLENGTE Laat de handen in een licht gebogen houding naast het lichaam hangen. 
Meet vanaf het midden van de achterkant van je nek, langs de lengte van 
je arm, tot aan de pols.

3  BORSTKAS/BUSTE Neem de maat onder je oksels en over de volledige omtrek van je borstkas. 

4  TAILLE Neem de maat van je taille en houd daarbij één vinger tussen meetlint en 
lichaam.

5  HEUPEN Over het breedste gedeelte van het zitvlak.

6  BINNENBEENLENGTE Doe je schoenen uit en meet de afstand van het kruis tot de vloer.

 · Het is aanbevolen jouw maat door iemand anders te laten opnemen.
 · Draag alleen onderkleding wanneer je je maat laat opnemen.
 · Houd het meetlint dicht op het lichaam, zonder dit echter te strak aan te halen.
 · Bestel de grotere maat als jouw afmetingen tussen twee maten vallen.

HANDSCHOENEN (meet handpalmbreedte)

HEREN DAMES 
XS S M L XL 2XL 3XL XS S M L XL 2XL

Palm (inches) 3 3 1/4 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 2 ½ 2 ¾ 3 3 ½ 4 4 1/2
Palm (cm) 7,5 8 9 1/2 10 11,5 13 14 6 7 8 9 10 11,5

HELMEN
HEREN & DAMES 

2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Hoofd (inches) 20 7/8-21 1/4 21 5/8-22 22 3/8-22 3/4 23 1/8-23 5/8 24-24 3/8 24 3/4-25 1/8 25 ½-25 7/8 25 ½-25 7/8
Hoofd (cm) 53–54 55–56 57–58 59–60 61–62 63–64 65–66 65–66

KLEDING & SPORTKLEDING
HEREN–5'7"- 6'0" 

XS S M L XL 2XL 3XL
Borstomtrek 34-37 37-40 40-42 42-44 44-48 48-51 51-54
Taille 28-31 31-34 34-36 36-38 38-42 42-46 46-49
Heupen (zitvlak) 34-37 37-40 40-42 42-44 44-48 48-51 51-54
Armlengte 30 31 32 33 34 35 35
Binnenbeenlengte 31 31 ½ 32 32 32 32 32

VOOR DAMES – 5'3"- 5'8" 
XS S M L XL 2XL

Borstomtrek 32-34 34-36 36-38 38-40 40-43 43-46
Taille 26-28 28-30 30-32 32-34 34-37 37-40
Heupen (zitvlak) 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46 46-49
Armlengte 30 30 30 1/2 31 31 ½ 32
Binnenbeenlengte 30 30 30 30 30 30

MAAT CODE
Eén maat 00

XS 02
S 04
M 06

MT 07
L 09

LT 10

MAAT CODE
XL 12

XLT 13
2XL 14

2XLT 15
3XL 16

3XLT 17
4XL 18

MAAT CODE
4XLT 19
5XL 88

1 20
2 21
3 22
4 23
5 24

MAAT CODE
6 25
7 27
8 28
9 29

10 30
11 31
12 32

MAAT CODE
13 33
14 34
16 35
18 78
3-4 79
5-6 52
6-8 48

MAAT CODE
7-8 54

10-12 49
14-16 50
S/M 72
M/L 91
L/XL 73

HOE NEEM JE JOUW MAAT OP?
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM
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