
Rotax® 900 ACE™

ДВИГУН

Тип Rotax® 900 АСЕ™, 3-циліндровий з лінійним 
розташуванням циліндрів, з рідинним 

охолодженням, електронним впорскуванням 
пального й електронним керуванням дросельною 

заслінкою
Діаметр циліндра і хід 
поршня

74 х 69,7 мм

Потужність 82 к.с. (61,1 кВт) @ 8000 об./хв.
Крутний момент 79,1 Нм @ 6500 об./хв.
Викиди СО2 143 г/км
Витрата пального 6,08 л/100 км

ТРАНСМІСІЯ

Тип Автоматична коробка передач з функцією 
заднього ходу

ХОДОВА ЧАСТИНА

Передня підвіска Незалежна двоважільна підвіска
Тип/довжина ходу 
передніх амортизаторів

Газонаповнені амортизатори KYB† з регулюванням 
попереднього натягу/ 161 мм

Задня підвіска Багатоланковий маятник
Тип/довжина ходу задніх 
амортизаторів

Газонаповнені амортизатори KYB† з виносним 
резервуаром з 4-позиційним регулюванням 

стиску й регулюванням попереднього натягу/ 169 
мм

Система електронного 
розподілу гальмівного 
зусилля

Ножне гідравлічне гальмо на 3 колеса

Передні гальма Дискові (270 мм), 2-поршневі плаваючі супорти 
Nissin

Заднє гальмо Дискове (220 мм), 1-поршневий плаваючий супорт
Стоянкове гальмо Механічне з блокуванням
Передні шини MC 145/60R16 66Т
Задня шина MC 205/45R16 77Т
Алюмінієві передні 
колісні диски

5-спицеві, глибокого чорного кольору, з 
механічною обробкою, тоновані, 406 х 114 мм

Алюмінієвий задній 
колісний диск

5-спицевий, глибокого чорного кольору, з 
механічною обробкою, тонований, 406 х 165 мм

МІСТКІСТЬ

Кількість місць 1
Максимальна 
вантажопідйомність

199 кг

Місткість багажних 
відділень

7 л

Місткість паливного бака 20 л
Тип палива Високооктановий неетилований бензин

Rotax® 900 ACE™

РОЗМІРИ

Д х Ш х В 2,352 х 1,522 х 1,073 мм
Колісна база 1,709 мм
Висота сидіння 629 мм
Кліренс 101 мм
Суха вага 291 кг

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип 4,5-дюймовий цифровий дисплей
Основні функції Спідометр, тахометр, одометр, лічильники пробігу, 

покажчик запасу ходу по паливу, світлові індикатори 
стану двигуна, покажчик рівня пального, годинник, 

режим економії пального (ECO) та спортивний режим 
(Sport)

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

SСS Система контролю стійкості
TCS Антибуксувальна система
ABS Антиблокувальна система
Протиугінна система Система безпеки з цифровим кодуванням 

(D.E.S.S.)
ННС Система допомоги при зрушенні на підйомі

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія Обмежена гарантія BRP на 2 роки

Технічна допомога на 
дорогах

Дворічна допомога на дорогах, що надається 
Allianz Assistance, світовим лідером у галузі 

технічної допомоги на дорогах та додаткових 
дорожніх послуг, від імені BRP

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
2 галогенові фари (55 Вт)

Передні крила з вбудованими світлодіодними ліхтарями
Два USB-порти / рукавичний ящик 

Повнорозмірне заднє крило
Комфортне сидіння Sport

Кріплення Max Mount
Елементи оздоблення й дизайну в спортивному стилі

Режим круїз-контролю
Спортивний режим

ОСОБЛИВОСТІ 
КОМПЛЕКТАЦІЇ
• Захоплююча їзда, що піднімає 

рівень адреналіну
• Створений для розваг
• Сміливий спортивний стиль
• Підвищений комфорт і зручність

RYKER SPORT

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ З ПАНЕЛЯМИ 
ГУСТОГО ЧОРНОГО КОЛЬОРУ SPORT  

MODE



СЕРІЯ EPICСЕРІЯ CLASSIC1 СЕРІЯ EXCLUSIVE2

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ™, ® та логотип BRP є торговими марками компанії BRP або її афілійованих компаній. Усі інші торгові марки є власністю їх 
відповідних правовласників. Компанія BRP зберігає за собою право відміняти або вносити зміни в технічні характеристики, ціни, конструктивні та інші особливості, моделі або типи обладнання 
у будь-який час і без жодних зобов’язань. Деякі з представлених моделей можуть включати обладнання, що поставляється за додатковим замовленням. Експлуатаційні характеристики 
транспортного засобу можуть варіюватися в залежності від погоди, температури, висоти над рівнем моря, водійських навичок користувача, а також ваги водія/пасажира.

У Великобританії ви можете керувати транспортними засобами Can-Am On-Road, 
маючи водійське посвідчення (В), починаючи з 21 року. У Норвегії та Фінляндії 
керування транспортними засобами Can-Am On-Road дозволено за наявності 
водійського посвідчення (В) за певних умов. Більше про вимоги щодо водійських 
прав категорії А і В дізнайтеся на сайті canamonroad.com/licence. Щодо вимог в 
інших країнах звертайтеся до органів Вашої влади.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ГАЗОНАПОВНЕНІ АМОРТИЗАТОРИ  
KYB HPG 
Передні й задній амортизатори KYB HPG, 
задній амортизатор з дистанційним 
регулюванням для їзди в різних умовах.

КАРДАННИЙ ВАЛ
HВисокоміцний карданний вал дозволить 
вам отримувати від плавності ходу 
протягом усієї поїздки. Регулювання, 
вирівнювання та обслуговування більше 
не потрібні.

РЕЖИМ КРУЇЗ-КОНТРОЛЮ
Немає потреби постійно тримати важіль 
дросельної заслінки – Ви можете увімкнути 
режим круїз-контролю для підтримки 
обраної швидкості.

СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ
Дозволяє отримувати ще більше 
задоволення під час їзди дорогами з 
покриттям. Спортивний режим послаблює 
зчеплення заднього колеса з дорожним 
полотном, дозволяючи виконувати 
керовані дрифти.

КРІПЛЕННЯ MAX MOUNT
Забезпечує можливість установлення 
пасажирського сидіння. Також дає 
можливість перевозити більше багажу.

ОЗДОБЛЕННЯ Й ДИЗАЙН У 
СПОРТИВНОМУ СТИЛІ
Сучасний дизайн та вишуканий зовнішній 
вигляд для любителів спортивного стилю.

Intense Black

Sonic Silver

Adrenaline Red

Liquid Gold

Yellow Shock

Heritage Yellow

Sand Storm Mint Freeze

Heritage
White IV

Galactic Blue

Acid Yellow

Pinky
Pineapple

Nitro Blue

Carbon Black

Immortal White

Liquid Steel

НОВІ
ПАНЕЛІ

1Один комплект панелей Classic на ваш вибір входить у вартість транспортного засобу. 
2Комплекти панелей Exclusive доступні в обмеженій кількості.


