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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 / Bagageruimte achteraan / 

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 geregistreerd door een erkende BRP-dealer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje of Portugal.



HOOGTEPUNTEN 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.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. TM, ® 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 te allen tijde specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrustingen 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. Lees aandachtig de gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies. In de afgebeelde scènes ziet u ervaren bestuurders die manoeuvres uitvoeren onder ideale 
omstandigheden in een beheerste omgeving. Leef de geldende wet- en regelgeving na. Draag altijd geschikte beschermende kleding, inclusief een helm. Varen en alcohol/drugs gaan niet samen. 

SPORTWINDSCHERM  
Biedt bescherming tegen de wind voor meer 
comfort op de weg.

* 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.


