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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
Handschoenenvak

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

RYKER SPORT

1Keuze uit één set Classic-panelen inbegrepen bij aankoop van het voertuig. 2Exclusive-panelensets zijn verkrijgbaar in beperkte hoeveelheden.
©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™,® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. †Alle andere 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen te allen tijde stop te 
zetten of te wijzigen zonder enige verplichting. 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.     

HOOGTEPUNTEN 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.

AFGEBEELD MET  
PANELEN IN INTENSE BLACK

Sonic Silver

Liquid Gold Heritage Yellow

Sand Storm Mint Freeze

Heritage
White IV

Galactic Blue

Acid Yellow

Pinky
Pineapple

Nitro Blue

NIEUWE
PANELEN

Intense Black

Adrenaline Red

Yellow Shock

Carbon Black

Immortal White

Liquid Steel

* 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.

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


