
SPORT
MODE

TLMIČE KYB†
Športovo ladené, plynové predné tlmiče vám 
poskytnú citlivú, športovú odozvu a skvelý 
výkon na tých najnáročnejších cestách.

MOTOR
SPYDER F3-S

Typ Radový 3-valec Rotax® 1330 ACE™, chladený 
kvapalinou s elektronickým vstrekovaním paliva 

a elektronickou reguláciou plynu

 
 

Vŕtanie a zdvih 84 x 80 mm (3,31 x 3,14 palca)

Výkon 115 k (85,8 kW) pri 7250 ot./min.

Krútiaci moment 130,1 Nm (96 Ib-ft) pri 5000 ot./min.

Emisie CO2 155 g/km

Spotreba paliva 6,3 L/100 km (37,3 mpg)

PREVODOVKA

Typ Poloautomatická s funkciou spätného chodu

Prevody 6 rýchlostných stupňov

PODVOZOK

Predné zavesenie Dvojité priečne ramená so stabilizačnou tyčou

Typ/zdvih predných 
tlmičov

Plynové tlmiče KYB† / 129 mm (5,1 palca)

Zadné zavesenie Výkyvné rameno

Typ/zdvih zadného 
tlmiča

Tlmiče SACHS† so samovyrovnávacím nastavením 
vzduchového predpätia / 132 mm (5,2 palca)

Elektronický rozdeľovač 
bŕzd

 3-kolesová brzda ovládaná nohou

Predné brzdy 270 mm kotúče s pevnými 4-piestovými strmeňmi Brembo

Zadná brzda  270 mm kotúč, 1-piestový plávajúci strmeň s 
integrovanou parkovacou brzdou

Parkovacia brzda Elektricky ovládaná

Predné pneumatiky MC165/55R15 55H

Zadná pneumatika MC225/50R15 76H

Hliníkové predné disky 12-lúčové, karbónová čierna, 381 x 127 mm (15 x 5 palcov)

Hliníkový zadný disk Karbónová čierna, 381 x 178 mm (15 x 7 palcov)

NOSNOSŤ

Počet pasažierov 2

Maximálne zaťaženie vozidla 199 kg (439 lb)

Kapacita úložného priestoru 24,4 L (6,5 gal)

Objem palivovej nádrže 27 L (7,1 gal)

Typ paliva Prémiový bezolovnatý benzín

ROZMERY
SPYDER F3-S

D x Š x V 2 642 x 1 497 x 1 099 mm (104 x 58,9 x 43,3 palca)

Rázvor 1709 mm (67,3 palca)

Výška sedadla 675 mm (26,6 palca)

Svetlá výška 115 mm (4,5 palca)

Čistá hmotnosť 408 kg (899 lb)

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Typ 7,6" široký digitálny displej  
 
 

 
Hlavné funkcie Rýchlomer, otáčkomer, tachometer, počítadlo prejdenej 

vzdialenosti, prevodový stupeň, vzdialenosť do 
prázdnej nádrže, indikátory motora, ukazovateľ 

paliva, hodiny, režim ECO a športový režim

 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

SCS Systém riadenia stability

TCS Systém riadenia trakcie

ABS Systém proti zablokovaniu bŕzd

DPS ™ Dynamický posilňovač riadenia

Ochrana proti odcudzeniu Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

HHC Kontrola zadržania v kopci

KRYTIE

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

Cestné asistenčné služby 2-ročná cestná asistenčná služba poskytovaná spoločnosťou 
Allianz Assistance, svetovým lídrom v oblasti automobilových 

a cestovných asistenčných služieb, v mene spoločnosti BRP.

VÝBAVA

 2 halogénové svetlomety (55/60 W) 
Predné blatníky s integrovanými LED svetlami 

Čierne perforované sedadlo 
Tempomat

Oktánovo modré farebné akcenty

 
 

 
 

 

DIGITÁLNY UKAZOVATEĽ  
Veľký panoramatický 7,6" široký digitálny 
ukazovateľ.

 
SYSTÉM UFIT
V krátkom čase je možné prispôsobiť výšku 
a štýl jazdca.

Motor s výkonom 115 k – Viac výkonu môže 
znamenať len jednu vec – lepší výkon. Náš 
najvýkonnejší motor vám umožní vydať sa na 
cestu s vedomím, že máte k dispozícii požadovaný 
výkon vždy, keď ho potrebujete.

VSS
Systém stability vozidla, ktorý využíva rôzne 
technológie vrátane SCS / ABS / TCS na 
monitorovanie vozidla a bezpečné udržanie 
jazdca na ceste.

POLOAUTOMATICKÁ PREVODOVKA  
Jednoduché radenie prevodových stupňov 
stlačením tlačidla.

®2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Všetky práva vyhradené. Logo ® a BRP sú obchodnými značkami spoločnosti BRP alebo jej dcérskych spoločností. 
Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť BRP si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špeci�kácie, cenu, dizajn, 
funkcie, modely alebo výbavu bez toho, aby jej vznikli akékoľvek záväzky. Niektoré zobrazené modely môžu zahŕňať voliteľnú výbavu. Výkon vozidla sa môže líšiť v 
závislosti od počasia, teploty, nadmorskej výšky, schopností jazdca a hmotnosti jazdca/spolujazdca.

VLASTNOSTI  VÝBAVY 

SPYDER F3-S

VLASTNOSTI 
VÝBAVY

 

•  Sloboda pod holým nebom
•  Uvoľnená ergonómia cruisera s technológiou U�t
•  Odvážny robustný dizajn  

Jazda so športovým duchom
 

* V Spojenom kráľovstve môžete jazdiť na vozidlách Can-Am On-Road s vodičským 
oprávnením (B) od veku 21 rokov. V Nórsku a Fínsku môžete jazdiť na vozidlách 
Can-Am On-Road s vodičským oprávnením na osobné vozidlo (B) za určitých podmienok. 
Viac informácií o kategóriách A a B vodičských oprávnení nájdete na stránke 
canamonroad.com/licence. Pre všetky ostatné krajiny sa informujte na miestnom úrade.

JEDNOLIATA HODVÁBNA ČIERNA

MOTOR ROTAX 1330 ACE
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