
2023 SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES

BRP AUDIO 
PREMIUM

BRP 
CONNECT

MOTOR
SPYDER F3 LIMITED

Typ Rotax® 1330 ACE™ in-line, 3-cylindrig, vätskekyld med 
elektronisk bränsleinsprutning och elektroniskt styrt 

gasspjäll
Borrning × slaglängd 84 x 80 mm
Effekt 115 hk (85,8 kW) vid 7250 V/min
Vridmoment 130,1 Nm vid 5000 V/min
CO2-utsläpp 155 g/km
Bränsleförbrukning 6,3 l/100 km

TRANSMISSION

Typ Semiautomatisk med backningsfunktion
Växlar 6 hastigheter

CHASSI

Fjädring fram Dubbla a-armar med krängningshämmare
Typ av främre 
stötdämpare/
fjädringsväg

SACHS† Storcylindriga dämpare/129 mm

Fjädring bak Svingarm
Typ av bakre 
stötdämpare/
fjädringsväg

SACHS† stötdämpare med självreglerande 
luftförspänning/ 132 mm

Elektroniskt  
bromsfördelningssystem

Hydraulisk 3-hjuls fotbroms

Främre bromsar 270 mm skivor med Brembo† fasta 4-kolvsok
Bakre broms 270 mm skiva, flytande 1-kolvsok  

med integrerad parkeringsbroms
Parkeringsbroms Elektriskt aktiverad
Framdäck MC165/55R15 55H
Bakdäck MC225/50R15 76H
Aluminiumfälgar fram 12 ekrar Carbon Black, 381 x 127 mm (15 x 5 tum)
Aluminiumfälg bak Carbon Black, 381 x 178 mm (15 x 7 tum)

KAPACITET

Sittplatser 2
Fordonets maxlast 199 kg
Förvaringsvolym 138 L 
Tankvolym 27 L
Bränsletyp Blyfri premium

MÅTT
SPYDER F3 LIMITED

L x B x H 2 820 x 1 497 x 1 241 mm
Hjulbas 1 709 mm
Sätets höjd 675 mm
Markfrigång 115 mm
Torrvikt 448 kg

INSTRUMENT

Typ Stor 7,8 tums LCD-panoramafärgdisplay med BRP 
Connect™: för integrering av fordonsoptimerade 

smarttelefonappar för media, navigering och mycket 
mer som kontrolleras via styret

Huvudfunktioner Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och 
timräknare, medelbränsleförbrukning, växelläge, Smart 
assist ECO-läge, temperatur, motorlampor, elektronisk 

bränslemätare, klocka och mer
Ljudsystem  BRP Audio Premium 6-högtalars ljudsystem med radio, 

USB, Bluetooth†, 3,5 mm (1/8") ljudingångar och 
knappsats för ljudkontroll

SKYDD OCH SÄKERHET

SCS System för stabilitetskontroll
TCS Antispinnsystem
ABS Låsningsfria bromsar
DPS™ Dynamisk servostyrning
Stöldskyddssystem Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
HHC Motlutsassistans

GARANTI

Fabriksgaranti 2 år BRP:s begränsade garanti

Vägassistans* 2 års vägassistans tillhandahållen av Allianz Assistance, 
världsledande inom fordons- och vägassistans, för BRP.

EGENSKAPER

 2 halogenstrålkastare (55/60-W)/ Främre stänkskärmar 
med inbyggda LED-lampor / Svart präglat säte med 
”Limited” metalldekal / Farthållare/ Sportvindruta/ 

Handskfack med USB-port/ Inbyggda hårda 
bagageväskor/ Toppväska med inbyggt ryggstöd för 

passagerare/ Handtagsvärmare för förare och 
passagerare/ Fotplattor för förare och passagerare/ 

Knappsats för ljudkontroll/ Super Sport-grill/ Styre med 
kort räckvidd/ Toppboxräcke/ Komfortsäte

PAKETETS HÖJDPUNKTER
•  De öppna vägarnas frihet
•  Tillbakalutad ergonomi med Ufit
•   Djärv muskulös design och sportig design  

premiumfinish och färger
•  Högsta komfort och bekvämlighet  

för två

Carbon Black-tonade
delar och detaljer

*Finns på fordon registrerade av en auktoriserad BRP-återförsäljare i Storbritannien, Irland, 
Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien 
eller Portugal.

 MINERAL BLUE

Bo Strandberg
LCD-panoramafärginstrumentering



DJÄRV MUSKULÖS OCH SPORTIG DESIGN
Ett specialpaket som ger extra komfort och 
stil med tillbehörsutrustning, premiumfinish 
och unika färgsättningar. *

DIGITAL MÄTARE  
Stor 7,8 tums LCD-panoramafärgdisplay med 
BRP Connect™ och knappsats för ljudkontroll, 
för integrering av fordonsoptimerade 
smarttelefonappar för media, navigering och 
mycket mer som kontrolleras via styret.

ULTIMAT KOMFORT OCH 
FUNKTIONALITET
Njut av oöverträffad komfort tack vare det nya
styret med kortare räckvidd och komfortsätet. *

SJÄLVREGLERANDE LUFTFJÄDRING
De bakre luftstötdämparna justeras 
automatiskt till passagerare och lastvikt för att 
aldrig kompromissa med komforten.

RÄCKE TILL TOPPBOX 
Ger ett extra yttre förvaringsutrymme när det 
används tillsammans med nät eller elastiska 
band. Kraftig konstruktion i stansad 
aluminium med inbyggda fästpunkter. *

BRP AUDIO PREMIUM  
Ljudsystemet med 6 högtalare har radio, 
USB, Bluetooth† och 1/8 tum (3,5 mm) 
ljudingångar så att du kan lyssna på din 
favoritmusik från vilken enhet du vill.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla andra varumärken tillhör respektive 
ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, pris, konstruktion, funktioner, modeller eller utrustning. Vissa av de modeller 
som visas kan ha tillvalsutrustning. Fordonens prestanda kan variera beroende på bland annat väder, temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. Läs instruktionsboken 
och säkerhetsanvisningarna noga. Scener som visas inkluderar professionella förare som utför manövrer under idealiska förhållanden i en kontrollerad miljö. Följ tillämpliga lokala lagar och bestämmelser. 
Använd alltid lämplig skyddande klädsel och hjälm. Körning och alkohol/droger går inte ihop. 

EGENSKAPER – HÖJDPUNKTER

* Avtagbart förarryggstöd finns inte tillgängligt för denna modell.

*  I Sverige får man köra Can-Am On-Road-fordon med bilkörkort (B) från 21 års ålder. 
Fler detaljer om krav på A- och B-körkort finns på canamonroad.com/licence.
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