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WE KUNNEN 
ALLEMAAL RIJDEN



EEN UNIEKE ERVARING

SPANNING ONDER CONTROLE

ONVERGELIJKBARE STIJL

Niets evenaart de rijervaring op 3 wielen. Geniet van het 
rijden, zonder motorrijbewijs.

Rijden in de open lucht, in alle comfort, stabiliteit en veiligheid.

Maak je klaar om op te vallen! Er is een voertuig die past 
bij jouw persoonlijkheid en lifestyle.

WIE JE OOK BENT, WAAR JE OOK 
VANDAAN KOMT EN WAAR JE OOK 
HEEN WILT, ER IS EEN CAN-AM MET 
JOUW NAAM EROP.

WE KUNNEN 
ALLEMAAL RIJDEN





3 REDENEN OM OP 
3 WIELEN TE RIJDEN
MAKKELIJK RIJDEN

Compleet ontworpen met 
prestaties die vertrouwen en 
gemoedsrust uitstralen, zodat je 
elke centimeter van elke weg kunt 
afleggen en jouw grenzen steeds 
verder kunt verleggen.

Met zijn onovertroffen look, twee 
wielen vooraan en één achteraan, 
is er geen weg die je niet aankunt. 
Elk Can-Am On-Road voertuig 
is ontworpen om de ultieme 
stabiliteit te bieden, waarmee 
je zelfs haarscherpe bochten 
aankunt.

Grijp het leven met beide handen 
vast en beleef eindeloze vrijheid 
met een Can-Am On-Road 
voertuig waarmee rijden zowel 
eenvoudig als spannend wordt. 
Met een snelle leercurve hoef je 
alleen maar te denken aan hoe je 
de volgende bocht wilt nemen.

CRUISECONTROL 
ACHTER HET STUUR

NOG VERDER OP 
VERKENNING GAAN



WELK RIJBEWIJS HEB IK NODIG?
* Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn Belgische rijbewijs haalt, 
zijn de Can-Am On-Road voertuigen te rijden met een A (motor) 
rijbewijs of B (auto) rijbewijs + een 4 uur training (via een rijschool). 
Minimale leeftijd is 21 jaar. Voor iedereen die na 19 januari 2013 
zijn Nederlandse rijbewijs haalt, is een A (motor) rijbewijs vereist 
voor het rijden van een Can-Am On-Road voertuig, minimale leeftijd 
22 jaar. 
Voor alle overige landen: vraag de lokale autoriteiten welk rijbewijs 
je nodig hebt om een Can-Am On-Road voertuig te mogen rijden. 

Ons Responsible Rider-programma maakt 
deel uit van ons engagement om elke rit op 
3 wielen even veilig als spannend te maken.

canamonroad.com/licence

MEER INFORMATIE

RESPONSIBLE RIDER
BIJ CAN-AM STREVEN WE ERNAAR OM MENSEN UIT 
ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING AAN TE MOEDIGEN 
OM VERANTWOORDELIJK TE RIJDEN EN POSITIEVE 
RIJERVARINGEN TE CREËREN VOOR IEDEREEN – 
ZONDER COMPROMISSEN VOOR HET AVONTUUR EN 
DE SPANNING WAAR ZE VAN HOUDEN.



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

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

ERVAAR HOE SPANNEND DE OPEN WEG IS. BEKIJK WAT ONZE 
MODELLEN ALLEMAAL KUNNEN EN VIND JE PERFECTE VOERTUIG!

Can-Am 3-wieliGe 
mOdellen 2023

canamonroad.com



CAN-AM® SPYDER RT™
Droom je van lange roadtrips, of toch 

liever van een luxueuze touringervaring 
op de open weg, start dan maar bij de 

Can-Am Spyder RT voertuigen. Van 
een touringervaring met z'n tweeën 
op de RT Limited, tot een heerlijke, 
comfortabele rit op de elegante RT 

Sea-to-Sky; dit zijn voertuigen voor wie 
graag op ontdekking gaat.

GELUKKIG IS CAN-AM ER OM JE TE HELPEN HET JUISTE VOERTUIG 
TE VINDEN VOOR ELKE BESTUURDER, MET ANTWOORDEN OP AL 
JE VRAGEN. NEEM CONTACT OP MET JE DEALER OF GA VANDAAG 
NOG NAAR DE WEBSITE VAN CAN-AM ON-ROAD!

canamonroad.com

ONTDEKKEN



PLEZIER 
GEGARANDEERD

RYKER FAMILIE

RIJCOMFORT ENKEL PLEZIER OVERAL HEEN
De Can-Am Ryker is er zowel 
voor beginners als voor ervaren 
bestuurders. Met de moeiteloze 
twist-and-go automatische 
transmissie en innovatieve 
technologie voel je je thuis op de 
weg.

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

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

DE CAN-AM RYKER MODELLEN ZIJN GEMAAKT OM BOCHTEN TE 
VERSLINDEN, VERGETEN PLEKJES TE ONTDEKKEN EN MET NIEUWE 
ENERGIE OP WEG TE GAAN. ZIN OM MEE TE GAAN?

canamryker.com

VERKENNEN

canamonroad.com/demo



ZITPOSITIE AANPASSEN 
ZONDER GEREEDSCHAP
De Ryker is speciaal op jouw maat 
gemaakt, met innovatieve ergonomische 
functies zoals standaard verstelbare 
voetsteunen, rempedaal en stuur. 
Waarom? Zodat meer bestuurders 
kunnen genieten van de open weg.

TWIST & RIDE

De automatische transmissie 
garandeert moeiteloos rijden met 
een zeer laag brandstofverbruik. Zo 
heb je meer tijd om van het uitzicht 
te genieten en avonturen te beleven.

VEILIGHEIDSFUNCTIES GERICHT 
OP BESTUURDERS

WELKE RYKER PAST HET BEST BIJ JOU?
Vergelijk snel elk Ryker model en welke ervaring het best past om het juiste voertuig te vinden voor jouw behoeften.

Antiblokkeersysteem (ABS), tractie- en 
stabiliteitscontrole ontwikkeld samen 
met BOSCH† en technologieën voor 
gemoedsrust die de Ryker stabiel op 
de weg houden.

MODELLEN RYKER
MET ROTAX® 600 MOTOR

RYKER 
met ROTAX® 900 MOTOR RYKER SPORT RYKER RALLY

RIJVAARDIGHEID
Beginners of weinig 

rijervaring
Van beginners

tot ervaren bestuurders
Van beginners tot ervaren bestuurders 

op zoek naar meer speelterreinen

SOLO OF DUO
Upgrade mogelijk met accessoires Klaar om met z'n tweeën te rijden (optioneel passagierszadel vereist)

SPEELTERREIN
Verharde wegen Verharde wegen    Onverharde wegen

RIJDUUR
Dagritten Ritten met overnachting

canamonroad.com/demo

EEN DEMO 
BOEKEN

BELANGRIJKSTE STANDAARDKENMERKEN



RYKER MODELLEN 2023

GEKLEURDE PANELEN

000F1PB00

000F2PB00

000F5PB00
CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER SPORT

000F3PB00
CAN-AM RYKER RALLY

• Rotax® ACE™ 600 in-line 2 cilinders (50 pk, 36.7 kW)
• Automatische transmissie (CVT) met achteruitrijfunctie
• Onderhoudsarme aandrijving met aandrijfastechnologie
• Handschoenenkastje met USB, 7 L

•  Exclusieve styling sportmodel
•  Extra comfort met aangepaste KYB† HPG ophangingen 

met instellingen voor voorbelasting, Sport comfortzadel en 
cruisecontrol

•  MAX structuur houder om bagage en passagier mee te nemen 
op lange ritten

•  Sportmodus voor dynamisch, drift-klaar rijgedrag

• Klaar voor onverhard terrein: banden geschikt voor rally, 
duwstang, skidplate, inlaat met pre-filter, spatborden en 
Rallymodus voor driftvriendelijk bochtenwerk

• Meer bescherming en comfort voor bestuurder: 
handbeschermers, Rally-comfortzadel, volledige KYB† HPG 
schokdempers met externe afstellingen en +2,5 cm veerweg, 
cruisecontrol

• MAX structuur houder om bagage en passagier mee te nemen 
op lange ritten

• Akrapovič uitlaat

canamonroad.com/prices

SCAN VOOR PRIJZEN

CLASSIC SERIES1 EXCLUSIVE SERIES2

Alle kenmerken van de standaard Ryker met Rotax 600 cc, 
plus: 

• Rotax® 900 ACE™ in-line 3 cilinders (80 pk, 58.72 kW)
• Racevriendelijke Sportmodus 
• Brandstofbesparende Ecomodus
• Nieuwe velgen met 10 spaken in Platinum Silver

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

Alle kenmerken van de standaard Ryker met Rotax 900 cc, plus:

Alle kenmerken van de standaard Ryker met Rotax 900 cc, plus:

Intense Black Adrenaline Red Liquid TitaniumYellow Shock Liquid Gold

Sand Storm Mint Freeze

Heritage Yellow

Carbon Black Immortal White Liquid Steel

Racer Red

Galactic Blue Pinky Pineapple

EPIC SERIES

NIEUWE PANELEN

Icepop Blue Lemon Twist Silver Lava Gold Rush



ACCESSOIRES

OP MAAT EN 
FUNCTIONEEL

Geef je voertuig een strakke 
afwerking. Met onze stralende 
zilverkleurige panelen val je zeker 
op in de massa.

Dit plug-en-play audiosysteem van 
MTX Audio synchroniseert met 
jouw Bluetooth. Om te genieten van 
je playlist tijdens elke rit!

Spullen opbergen onderweg of 
meenemen tijdens pauzes. Deze tas 
van 40 liter voor zwaar gebruik is 
ook waterbestendig.

EXCLUSIEVE PANELENSET SILVER LAVA

AUDIOSYSTEEM

LINQ STADSTAS

canamonroad.com/configurator

CONFIGUREREN

JOUW EIGEN STIJL

Voeg persoonlijke accenten toe 
die jouw voertuig transformeren, 
dankzij onze uitgebreide collectie 
functionele accessoires. Voeg 
comfort, bescherming of 
opbergruimte toe, voor jou ... en 
je passagier.

ZORG DAT JE CAN-AM RYKER ER PRACHTIG BLIJFT UITZIEN MET UNIEKE 
STIJLVOLLE ACCESSOIRES, ONTWORPEN OM MAKKELIJK TE WISSELEN. 
CREËER EEN UNIEK VOERTUIG DAT ER NET ZO UITZIET ALS JIJ, VAN DE 
VELGEN TOT DE MOTORKAP.



VOEL JE VRIJ  
EN UNIEK

DE CAN-AM SPYDER F3 ZET DE TRADITIE VOORT OM 
ONBEKENDE WEGEN TE VERKENNEN EN OP TE VALLEN. 
MET DIT VOERTUIG IS ELKE RIT UNIEK.

ERGONOMISCH 
VOOR ONTSPANNEN 
CRUISEN

GEDURFDE, 
SPORTIEVE STIJL

ULTIEME 
PRESTATIES

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

Zorg dat je opvalt met 
dit gedurfde 3-wielige 
motorvoertuig.  Met een 
stoer design en zichtbare 
motor, maar ook nieuwe 
sierlijsten en kleuren, rijd 
je nergens onopgemerkt 
voorbij.

Energieke prestaties 
tijdens elke rit. 
Van de superieure 
vermogen/gewicht 
verhouding en optimale 
overbrengingsverhouding, 
KYB schokdempers en 
modellen van 115 pk 
(84.41 kW) gaat je hart 
sneller kloppen..

MODELLEN SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO OF DUO

RIJSTIJL Sportieve voertuigen Sportieve voertuigen die 
opvallen

Voertuigen voor cruising Opvallend voor cruising
Comfortabel voertuig

INFOTAINMENT
4,5 inch digitale meter 7,8 inch lcd-kleurenscherm 

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

6 luidsprekers en radio

RIJDUUR
Ritten met overnachting Meerdaagse ritten

SPYDER F3 FAMILIE

canamspyder.com/f3

VERKENNEN



WELKE SPYDER F3 PAST HET BEST BIJ JOU?

MODELLEN SPYDER F3 SPYDER F3-S 
SPECIAL SERIES

SPYDER F3 
LIMITED

SPYDER F3 LIMITED
SPECIAL SERIES

SOLO OF DUO

RIJSTIJL Sportieve voertuigen Sportieve voertuigen die 
opvallen

Voertuigen voor cruising Opvallend voor cruising
Comfortabel voertuig

INFOTAINMENT
4,5 inch digitale meter 7,8 inch lcd-kleurenscherm 

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

6 luidsprekers en radio

RIJDUUR
Ritten met overnachting Meerdaagse ritten

+ COMFORT

VLOT SCHAKELEN
Schakel gewoon met de bediening 
voor je wijsvinger en duim met de 
semi-automatische transmissie. Een 
hydraulische koppeling biedt het 
perfecte evenwicht tussen comfort 
en zuinig verbruik.

ZELFVERZEKERDE BESTURING 
VOOR IEDEREEN

Met de elektronisch geregelde 
stuurbekrachtiging wordt de 
besturing van de Spyder F3 een 
plezier, reagerend op meer of minder 
bekrachtiging afhankelijk van je 
snelheid.

MACHTIGE MOTOR

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

De Spyder F3 reageert op elk 
commando! Leg je tot 406 km af met 
een enkele tank* of gebruik je de 
Rotax 3-cilindermotor voor maximaal 
koppel op bochtige wegen?
 
*Gebaseerd op interne tests van BRP

canamonroad.com/demo

EEN DEMO BOEKEN

canamspyder.com/f3

BELANGRIJKSTE STANDAARDKENMERKEN



000H8PB00 000H7PB00

000E6PG00

• 115 Rotax 1330 cc motor, semi-automatische transmissie, 
ECO-modus en voertuigstabiliteitscontrole

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

• Meer comfort met extra windbescherming, verstelbare 
luchtvering achter, verwarmde handgrepen, geïntegreerde 
ruggensteun voor passagier, voetsteunen en cruisecontrol 

• 138 Liter bergruimte met harde zijtassen, topcase en 
handschoenenvak

• Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers, met 
toetsenpaneel voor audiobediening en BRP Connect

• Nieuwe elegante kleur Mineral Blue Satin
• Klaar voor roadtrips: comfortzadel, kort stuur en extra 

verlichting
• Meer stijl en gebruiksgemak met velgen met 12 spaken, rek 

voor topcase en Super Sport rooster

•  KYB† schokdempers voor hoge prestaties
• Sportmodus voor meer rijplezier op verharde wegen en 

cruisecontrol
• Sportievere look met levendige kleuren, Super Sport rooster, 

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

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

canamonroad.com/prices

CAN-AM SPYDER F3 

CAN-AM SPYDER F3 LIMITED CAN-AM SPYDER F3 LIMITED SPECIALE SERIE

CAN-AM SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

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

Alle kenmerken van de Spyder F3, plus:

MANTA GREEN
MONOLITH BLACK SATIN

000E5PB00 STEEL BLACK METALLIC

000E6PK00

SPYDER F3 MODELLEN 2023

SCAN VOOR 
PRIJZEN

MONOLITH BLACK SATIN MINERAL BLUE SATIN



canamonroad.com/configurator

Het sportieve windscherm 
van 39 cm beschermt het 
onderlichaam beter tegen 
weer en wind.

De passagiersruggensteun 
is een uitstekende manier 
om je passagier in alle 
comfort te laten genieten van 
een spannende rit. Eerste 
installatie in enkele minuten, 
zonder gereedschap in enkele 
seconden te verwijderen.

Vind de juiste hoes voor 
je Spyder, zodat je je geen 
zorgen hoeft te maken dat 
het voertuig zou worden 
blootgesteld aan schade en de 
weersomstandigheden.

ROAD 129 WINDSCHERM AFNEEMBARE 
PASSAGIERSRUGGENSTEUN

HOES VOOR BUITEN

canamonroad.com/prices

ACCESSOIRESGA NOG EEN STAP 
VERDER

CONFIGUREREN

POWER CRUISER SPYDER F3-S SPECIAL SERIES



CRUISEN IN 
ALLE LUXE

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

MODERN ONTWERP COMFORT VAN 
TOPKLASSE

NOG MEER 
GEBRUIKSGEMAKInnovatie zit tot in de 

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

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

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

SPYDER RT FAMILIE

canamspyder.com/rt

VERKENNEN
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canamonroad.com/demo

LUXUEUS TOUREN MET Z’N TWEEËN
Verbeter je rit met geïntegreerde, 
voor het voertuig geoptimaliseerde 
smartphone apps, en nog meer 
kenmerken voor het ultieme avontuur 
met z’n tweeën.

TIJDLOZE STIJL
Zorg voor jaloerse blikken met de moderne look 
van de onlangs herontworpen Spyder RT modellen. 
Kies uit elegante kleuren en afwerkingen voor een 
ongeëvenaarde stijl op de weg.

ALLES IN EEN OOGOPSLAG
Groot, panoramisch 7,8 inch (19,8 cm) lcd-
scherm voor alle RT modellen om te heersen 
over de weg. Leesbaar in alle omstandigheden, 
met intuïtief weergavesysteem ontworpen 
door bestuurders, voor bestuurders.

DE SPYDER RT SEA-TO-SKY 2023

EEN DEMO BOEKEN

BELANGRIJKSTE STANDAARDKENMERKEN

1

5
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3

2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

 DIGITALE METER

 ULTRACOMFORTABEL ZADEL

UNIEKE VELGEN MET 16 SPAKEN

 MODERNE SIERLIJSTEN EN BADGES IN PROSECCO

 VERSTELBARE WINDBESCHERMERS AAN DE ZIJKANT

GREEN SHADOW



Alle kenmerken van de Spyder RT Limited, plus:

CAN-AM SPYDER RT LIMITED 

CAN-AM SPYDER RT
SEA-TO-SKY 

• Nieuwe luxueuze lak in Green Shadow, met topcase in 
bijpassende kleur 

• Nieuwe velgen met 16 spaken in de kleur Prosecco met 
sierstrips in bijpassende kleur

• Exclusieve Sea-to-Sky zadels met stiksels en Sea-to-Sky 
logo’s

• Uiterst comfortabele zadels met aanpasbaar schuim en 
lendensteun en verstelbare zijwindschermen 

• Gekleurd achterpaneel voor een sportievere look wanneer de 
topcase is verwijderd

canamonroad.com/prices

000G1PL00

000G2PB00

000G1PE00
000G1PB00

• Semi-automatische transmissie, voertuigstabiliteitssysteem en 
Ecomodus

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

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

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

PETROL METALLIC
CARBON BLACK
HYPER SILVER

GREEN SHADOW

SPYDER RT MODELLEN 2023

SCAN VOOR PRIJZEN



LEG DE LAT HOGER 
VOOR AVONTUREN

canamonroad.com/configurator

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

Bevestig LinQ bagage op je voertuig. Het LinQ slot 
past op de meeste LinQ accessoires en kan verplaatst 
worden.

LINQ THERMOBOX

LINQ SLOT

Verhoog de treeplanken 1,6 cm voor meer comfort en 
toegankelijkheid voor kleinere bestuurders.

TREEPLANKVERHOGERS

ACCESSOIRES

CONFIGUREREN



WE KUNNEN 
ALLEMAAL RIJDEN





BEREID JE GOED VOOR
Voor je bezoek kun je een lijstje maken met 
vragen over 3-wielige voertuigen waar je 
benieuwd naar bent. Een goede plek om te 
starten is de website canamonroad.com, 
waar je kunt scrollen door verschillende 
modellen, beschikbare kleuren, prijzen, 
accessoires en nog veel meer. Zorg dat je 
ook snel kunt samenvatten wat je precies 
zoekt tijdens dit bezoek, in slechts enkele 
zinnen. Wil je alleen wat rondkijken of kom 
je voor een demorit? Ben je klaar om een 
voertuig te kopen? Hoe past dit voertuig 
in jouw levensstijl? Is het alleen voor road 
trips tijdens het weekend of voor dagelijks 
gebruik? Deze info zorgt ervoor dat het 
personeel je beter zal kunnen helpen.

Wat je tijdens het rijden draagt, is een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar enkele beschermingsmiddelen 
zijn verplicht voor je eigen welzijn en gezondheid. Bestuurder en passagiers moeten verplicht een helm 
dragen, en oogbescherming opzetten is altijd een goed idee. Beschermende rijkleding is stellig aanbevolen 
en in sommige landen zelfs verplicht, met name handschoenen, want blote handen op een stuur kunnen 
getroffen worden door keien. De meeste bestuurders dragen daarnaast ook een beschermende broek en 
jas en beschermende rijlaarzen – niet alleen om zich te beschermen, maar ook om  warm en/of droog te 
blijven, afhankelijk van de rijomstandigheden. Bij koud weer kies je beter voor warmere kleding, terwijl de 
luchtdoorstroming van luchtdoorlatende kleding je op warme dagen koel en droog zal houden. Met een goede 
regenjas en -broek kun je op regendagen nog altijd rijden. 

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

HULP VRAGEN
Zelfs als je veel hebt opgezocht voor je 
bezoek aan de dealer, is het oké dat je niet 
elk aspect van de productinfo begrijpt. 
Aarzel nooit om iets te vernoemen 
waaraan je twijfelt: veel vragen stellen 
betekent niet dat je onervaren bent, 
het betekent juist dat je nieuwsgierig 
en enthousiast bent! Sta open voor 
professionele begeleiding en denk eraan 
dat het personeel van de dealervestiging 
er is om jou te helpen.

BINNENSTAPPEN VOL VERTROUWEN
Vol vertrouwen rondwandelen in een 
ruimte is veel makkelijker als je je weg 
kent. Voor je bezoek aan een dealer van 
3-wielige motorfietsen kun je al ontdekken 
wat jou te wachten staat in de showroom. 
De klassieke showroom van BRP is een 
moderne open ruimte, met plaats om 
rond te kijken en de Can-Am Ryker of 
Spyder naar hartenlust te ontdekken. In de 
showroom vind je demovoertuigen, een 
specifiek gedeelte voor rijkleding en nog 
een ander voor accessoires. Je vindt er 
ook het Ryker Design Lab, een interactieve 
display waar je jouw toekomstige Can-Am 
Ryker gewoon kunt aanpassen via een tv 
met aanraakscherm in de showroom.

Bij een dealer binnenstappen kan een beetje intimiderend aanvoelen voor nieuwe fans van sportvoertuigen... Laten we 
kijken hoe je een Can-Am Ryker of Spyder kunt kopen en de ervaring bij de dealer vol vertrouwen tegemoet kunt gaan.

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

EEN GIDS OVER DEALERS

WELKE KLEDING IS GESCHIKT VOOR EEN CAN-AM?

PRAKTISCHE TIPS

canamonroad.com/get-started

MEER TIPS



ENKELE VAN ONZE MEEST GEPASSIONEERDE CAN-AM 
EIGENAREN HALEN HERINNERINGEN OP AAN HUN 
EERSTE RIT OP EEN CAN-AM. ZORG DAT JOUW EERSTE RIT 
AL EVEN ONVERGETELIJK WORDT...

BREHANNA DANIELS,
EIGENAAR VAN EEN CAN-AM SINDS 2021

TOM DORCEY, EIGENAAR VAN 
EEN CAN-AM SINDS 2011

JOSH WRIGHT, EIGENAAR VAN 
EEN CAN-AM SINDS 2020

“Toen ik voor het eerst vertrok, waren 
er veel bochten en afslagen. Ik voelde 
me net als een actrice in een actiefilm! 
Ik voelde me meteen al op mijn gemak. 
Daar reed ik dan, ik geloofde en wist 
gewoon dat ik het kon.”

“Op de Spyder kon ik genieten van het uitzicht, 
genieten van de rit. Ik hoefde me geen zorgen te 
maken zoals wanneer ik op 2 wielen reed, zoals de 
wind door een voorbijrijdende truck, of het natte 
asfalt bij een lentebui. Op de Spyder konden ik en 
mijn vrouw ontspannen en genieten van de rit, en 
voelden we ons comfortabel bij aankomst”

“Bestuurders claxonneerden naar mij, en stelden 
vragen zoals - Wat is dat ding? Hoeveel kost die? Ik 
herinner me dat ik me even een ster voelde.”

“We reden [...] door de regen en wind op koude 
ochtenden en de Spyder presteerde moeiteloos.”

“Het leek zelfs alsof ik in een videogame reed. Eerlijk 
gezegd voelde me nog nooit zo springlevend.”

“Wat ik iemand vertel die voor het eerst 
wil vertrekken met zijn of haar Can-Am 
Ryker is, maak je geen zorgen, ontspan je 
en geniet ervan. Je hoeft niet te veel na te 
denken, je zal het geweldig vinden.”

GETUIGENISSEN

canamonroad.com/get-started



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

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en 
het BRP logo zijn merken van Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) of verbonden 
ondernemingen. Foto’s zijn niet contractueel bindend. Sommige afgebeelde kenmerken, 

modellen en accessoires op foto’s zijn wellicht niet beschikbaar in jouw land, door 
klimaatverschillen, lokale certificaten en/of wettelijke eisen. Bezoek jouw lokale Can-Am 

On-Road dealer of ga naar canamonroad.com voor meer info.

@canamonroad
canamonroad
#WECANALLRIDE #CANAMRYKER #CANAMSPYDER

CANAMONROAD.COM

WE KUNNEN 
ALLEMAAL 
RIJDEN


