
DESTAQUES DO PACOTE
·  Confortável Assento Touring

·  Luxuoso estilo Touring

·  Ideal para longas viagens

·  Assento ultra confortável para 2

·  Para-brisa elétrico ajustável

·  Avançado sistema de entretenimento

PARA-BRISA ELÉTRICO AJUSTÁVEL:  Ampla 
proteção contra o vento ajustável ao apertar de   
um botão.

MOSTRADOR DIGITAL: Grande display panorâmico 
de 7.8 pol. colorido em LCD com BRP Connect:™

permitindo a integração de aplicativos de smart-
phones otimizados, como mídia, navegação e 
muitos outros, controlados no guidão.

AMPLO ESPAÇO: Trazendo pouco ou muito,
você tem espaço para tudo, com 155 L (41 gal)

 
esperar na estrada.

ARQUITETURA EM Y:    2 rodas na frente significam 
melhor dirigibilidade e maior estabilidade.

VSS: Sistema de Estabilidade Veicular que utiliza
várias tecnologias incluindo SCS / ABS / TCS, 
para monitorar o veículo e manter o piloto 
seguro e confiante na estrada.

AUDIO PREMIUM BRP: Nosso sistema de som com

 

6 alto-falantes vem equipado com rádio, USB, 
Bluetooth†  e entradas de 3,5 mm (1/8”) para que  
você possa ouvir sua música preferida de  
qualquer dispositivo.
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Para encontrar a concessionária mais próxima, visite nosso site em  www.can-amspyder.com.br  © 2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ® ™ e o logo BRP são marcas registradas da BRP ou suas afiliadas.
Nos E.U.A., os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. †Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. Pilote sempre com responsabilidade e segurança. Leia cuidadosamente  o guia do operador e instruções
de segurança. Observe as leis e regulamentos aplicáveis. Use sempre um capacete, proteção para os olhos e vestuário de proteção adequado. E lembre-se que pilotar e álcool/ drogas não combinam. A BRP se reserva o direito de descontinuar ou
modificar especificações, preços, design, características, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos mostrados podem incluir equipamentos opcionais. O desempenho do veículo pode variar dependendo do clima,
temperatura, altitude, habilidade do piloto e peso do piloto/passageiro. Sempre preste atenção à estrada e não utilize as opções do BRP Connect em circunstâncias que possam afetar sua segurança e a dos outros. Esta tecnologia não é um substituto
para uma condução atenta e requer um dispositivo compatível, sistema operacional e aplicativos móveis.
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MOTOR

Tipo Rotax® 1330 ACE™ com 3 cilindros em linha,  
refrigeração líquida com injeção eletrônica de   
combustível e controle eletrônico de aceleração

Diâmetro e curso 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 pol.)

Potência 115 hp (85,8 kW) @ 7250 RPM

Torque 96 lb-pés (130,1 Nm) @ 5000 RPM

TRANSMISSÃO

Tipo Semi-Automática

Marchas 6 velocidades

Reverso Disponível

CHASSIS

Suspensão dianteira Braço duplo em A com barra estabilizadora

Amortecedores dianteiros / 
curso

Amortecedores SACHS† de grande calibre / 

Suspensão traseira Braço oscilante

Amortecedor traseiro / 
curso

Amortecedor SACHS† com ajuste de pré-carga de ar /  
152 mm (6 pol.)

Sistema eletrônico de   
distribuição de frenagem

Freio hidráulico nas 3 rodas com acionamento

Freios dianteiros Disco de 270 mm com pinças fixas Brembo†

Freio traseiro Disco de 270 mm com pinça flutuante e freio 
de estacionamento integrado

Freio de estacionamento Acionamento eletromecânico

Pneus dianteiros MC165/55R15 55H

Pneu traseiro MC225/50R15 76H

Rodas dianteiras de alumínio 12 raios em preto Carbon, 381 x 127 mm (15 x 5 pol.)

Roda traseira de alumínio Em Preto Profundo, 381 mm x 178 mm (15 x 7 pol.)

CAPACIDADES

Passageiros 2

Carga máxima do veículo 224 kg (494 lb)

Armazenamento 155 L (41 gal)

Capacidade de reboque 182 kg (400 lb)

Tanque de combustível 26 L (6.9 gal)

Tipo de combustível Premium sem chumbo
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DIMENSÕES

C x L x A 2.667 x 1.572 x 1.510 mm (105 x 61,9 x 59,4 pol.)

Entre eixos 1.714 mm (67,5 pol.)

Altura do assento 772 mm (30,4 pol.)

Altura livre do solo 115 mm (4,5 pol.)

Peso seco 459 kg (1.012 lb)

INSTRUMENTAÇÃO

Tipo Grande display panorâmico de 7,8 pol colorido em LCD 
com BRP Connect ™: permitindo a integração de 

aplicativos de smartphones otimizados para  
veículos, como mídia, navegação e muitos outros, 

controlados no guidão.

Principais funções Velocímetro, tacômetro, odômetro, horímetro, 
consumo, consumo médio, posição de marcha,  

assistência inteligente do modo ECO, temperatura, luzes do 
motor, marcador eletrônico de combustível, relógio e mais.

Sistema de Áudio Sistema de som Audio Premium BRP com 6 alto-falantes,
com rádio, USB, Bluetooth† e entradas de 3,5mm (1/8”)

SEGURANÇA & PROTEÇÃO

SCS Sistema de Controle de Estabilidade

TCS Sistema de Controle de Tração

ABS Sistema de Freios Antitravamento

DPS™ Direção Dinâmica Assistida

Sistema Anti-furto Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™)

HHC Sistema de Controle em Rampa

GARANTIA

Fábrica Garantia limitada BRP de 2 anos 

 
CARACTERÍSTICAS

2 faróis halógenos (55-W) / Para-lamas frontais com luzes em LED integradas
Assento ultra confortável com apoio lombar e encosto para o passageiro

Piloto automático eletrônico / Para-brisa elétrico ajustável
Calibrado para reboque / Porta-luvas / Bolsas laterais rígidas integradas

Baú superior integrado com apoio lombar para o passageiro
Manoplas aquecidas / Pedaleiras ajustáveis para o passageiro

BRANCO PEARL

AUDIO PREMIUM 
BRP

BRP  
CONNECT

de capacidade de carga. Você nunca sabe o que

174 mm (6,9 pol.)

por pedal

de 4 pistões


