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Strieborné diely a lišty

VLASTNOSTI 
VÝBAVY
·  Dokonale luxusné cestovné vozidlo pre dvoch
·  Moderný dizajn
·  Maximálny komfort a pohodlie pre dvoch
·  Exkluzívny štýl a označenie

SPYDER RT SEA-TO-SKY VLASTNOSTI  VÝBAVY
3 FAREBNÝ ZADNÝ PANEL

Vymeňte horný kryt za zadný panel a získajte 
športovejší vzhľad.

2 MIMORIADNE POHODLNÉ SEDADLÁ

Jazdite na dlhé vzdialenosti v pohodlí s 
mimoriadne pohodlnými sedadlami z adaptívnej 
peny, štylizovanými výšivkou Sea-to-Sky. V 
chladnejších dňoch sa môžete zahriať pomocou 
vyhrievania.

1 NASTAVITEĽNÉ OPERADLO VODIČA

Naše sklápateľné nastaviteľné operadlo 
vodiča, ktoré ponúka pohodlie na dlhé 
vzdialenosti alebo krátke výlety, je možné 
sklopiť a vyklopiť pre ľahší prístup do vozidla. 
Navyše je uzamykateľné, takže bude vždy 
poruke, keď ho budete potrebovať.

5

Dvanásťlúčové obrábané kolesá striebornej farby 
so zamatovým povrchom.

6 MODERNÉ STRIEBORNÉ LIŠTY A ZNAKY
Strieborne sfarbené lišty a jedinečné označenie 
Sea-to-Sky pridávajú na noblese a vyzdvihujú 
moderný štýl Spyder RT Sea-to-Sky.

4 NASTAVITEĽNÉ BOČNÉ DEFLEKTORY
Regulujú prúdenie vzduchu v dolnej časti 
tela vodiča a spolujazdca. Zmena do 
zatvorenej, otvorenej alebo paralelnej 
polohy pre optimálny komfort. Jednoduché 
nastavenie bez použitia náradia, takže 
môžete stráviť viac času jazdou.

MOTOR

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 hp (85,8 kW) pri 7250 ot./min.

Krútiaci moment 130,1 Nm (96 lb-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 Tlmiče SACHS† Big-Bore / 174 mm (6,9 palca)

Zadné zavesenie Výkyvné rameno

Typ/zdvih zadného tlmiča Tlmiče SACHS† so samovyrovnávacím nastavením 
vzduchového predpätia / 152 mm (6 palcov)

 

Elektronický rozdeľovač 
bŕzd

 3-kolesová brzda ovládaná nohou

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

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

Parkovacia brzda Elektricky ovládané

Predné pneumatiky MC165/55R15 55H

Zadná pneumatika MC225/50R15 76H

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

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

NOSNOSŤ

Počet pasažierov 2

Maximálne zaťaženie vozidla 224 kg (494 lb)

Kapacita úložného priestoru 177 L (47 gal)

Objem palivovej nádrže 26.5 L (7 gal)

Typ paliva Prémiový bezolovnatý benzín

ROZMERY

D x Š x V 2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 palca)

Rázvor 1714 mm (67,5 palca)

Výška sedadla 755 mm (29,7 palca)

Svetlá výška 115 mm (4,5 palca)

Čistá hmotnosť 464 kg (1,021 lb)

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Typ Veľký panoramatický 7,8" široký farebný LCD displej s BRP 
Connect, ktorý umožňuje integráciu aplikácií smartfónu 
optimalizovaných pre vozidlo, ako sú médiá, navigácia a 

mnohé ďalšie, ovládané prostredníctvom riadidiel
 

Hlavné funkcie Rýchlomer, otáčkomer, tachometer, počítadlo prejdenej 
vzdialenosti a hodín, priemerná spotreba paliva, ukazovateľ 

prevodového stupňa, inteligentný asistent režimu ECO, teplota, 
indikátory motora, elektronický palivomer, hodiny a ďalšie

 
 

Audio systém BRP Audio Premium 6-reproduktorový systém s rádiom, USB, 
Bluetooth†, 1/8" (3,5 mm) audio vstupmi a klávesnicou na ovládanie zvuku

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

Prémiové LED svetlomety / Cestovné podlahové plochy pre jazdcov / Nastaviteľné stúpačky 
pre spolujazdca / Mimoriadne pohodlné adaptívne penové sedadlá s bedrovou opierkou 

a výšivkou Sea-to-Sky / Klávesnica na ovládanie audia / Odkladacia schránka s USB / Tempomat / 
Integrovaný pevný batožinový priestor / Nastaviteľné elektrické čelné sklo s pamäťou / 

LED obrysové svetlá / Vyhrievané rukoväte vodiča a spolujazdca / Vyhrievané sedadlá vodiča 
a spolujazdca / Horný kufor kompatibilný s LinQ s pántami a operadlom spolujazdca / Farebný 

zadný panel / Nastaviteľné operadlo vodiča / Nastaviteľné bočné veterné de�ektory – dolný a horný 
 

ZÁHADNÁ MODRÁ

BRP AUDIO 
PREMIUM

BRP 
CONNECT

* V Spojenom kráľovstve môžete jazdiť na vozidlách Can-Am On-Road s vodičským 
oprávnením (B) od veku 21 rokov. V Nórsku a vo Fínsku môžete jazdiť na vozidlách 
Can-Am On-Road s vodičským oprávnením (B) za určitých podmienok. Viac informácií 
o požiadavkách na vodičské oprávnenie nájdete na canamonroad.com/licence. 
V prípade všetkých ostatných krajín sa obráťte na miestne úrady.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Všetky práva vyhradené. ™,® a logo BRP sú ochranné známky spoločnosti BRP alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné 
ochranné známky sú majetkom 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 obsahovať prvky voliteľnej výbavy. Výkon vozidla sa môže líšiť v závislosti od počasia, teploty, 
nadmorskej výšky, schopností jazdca a hmotnosti jazdca/spolujazdca.

JEDINEČNÉ 12-LÚČOVÉ KOLESÁ

LIŠTY V TITÁNOVEJ FARBE


