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De open weg verwelkomt iedereen op 3 wielen voor een ongeëvenaarde rijervaring. Elke bocht wordt een plezier en geen 
steentje, kiezel of modderkluit blijft onberoerd. De weg roept ons en wij beantwoorden deze oproep met veel plezier. Elk 
Can-Am On-Road voertuig is immers ontworpen voor de ultieme stabiliteit, met prestaties die vertrouwen inboezemen en 
gemoedsrust bieden. Bovendien is de leercurve snel en intuïtief. U kunt dus al snel op weg voor een onvergetelijke ervaring.

IEDEREEN GENIET VAN DE UNIEKE RIJERVARING

Deze wereldwijde catalogus omvat onderdelen, accessoires en kleding die BRP aanbiedt. Sommige 
producten zijn wellicht niet beschikbaar in uw land, door klimaatverschillen, lokale certificering en/of 
wettelijke eisen. Neem contact op met uw BRP dealer voor specifieke lokale informatie.

INTERNATIONALE EDITIE

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn 
handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. † BLUETOOTH is een gedeponeerd handelsmerk 
van Bluetooth SIG. CLARINO is een handelsmerk van Kuraray Co. Ltd. FOX en PODIUM zijn handelsmerken 
van FOX Racing Canada. iPOD en iOS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Android is een 
handelsmerk van Google LLC. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. PANDORA is een 
gedeponeerd handelsmerk van PANDORA MEDIA, LLC. TEFLON is een gedeponeerd handelsmerk van E.I. 
PINLOCK is een gedeponeerd handelsmerk van Pinlock Group BV. BV. N-COM SYSTEMS en NOLAN zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Nolan Helmets S.p.A. NGK is een gedeponeerd handelsmerk van NGK 
Spark Plugs, Ltd. RAM is een gedeponeerd handelsmerk van RAM Mounting Systems Inc. SENA is een 
handelsmerk van Sena Technologies, Inc. SILICONE is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Corning 
Corporation. VELCRO is een gedeponeerd handelsmerk van Velcro Industries. YUASA is een gedeponeerd 
handelsmerk van Yuasa Batteries Inc. Brembo Brake Systems is een gedeponeerd handelsmerk van 
Brembo S.p.A. GARMIN en ZUMO zijn handelsmerken van Garmin Ltd. AKRAPOVIČ EXHAUST SYSTEM 
TECHNOLOGY is een gedeponeerd handelsmerk van Akrapovič d.d. SHAD is een handelsmerk van NAD S.L. 
CYCLOPS is een handelsmerk van CyclopsGear. RoadThunder en MTX zijn gedeponeerde handelsmerken 
van MTX Audio. KYB is een handelsmerk van KYB Corporation. SACHS is een handelsmerk van ZF 
FRIEDRICHSHAFEN AG. Ogio is een gedeponeerd handelsmerken van Madison, een afdeling van H Young 
Ltd. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. BRP behoudt zich het recht 
voor om specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop 
te zetten of te wijzigen. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. De prestaties 
van uw voertuig kunnen afwijken afhankelijk van het weer, de temperatuur, de hoogte, de rijvaardigheid en 
het gewicht van bestuurder en passagier. Let altijd goed op de weg en gebruik de functies van BRP Connect 
niet in omstandigheden die uw veiligheid of de veiligheid van anderen beïnvloeden. Deze technologie vormt 
geen vervanging voor aandachtig rijden en vereist een compatibel apparaat, besturingssysteem en mobiele 
apps. De prijzen, indien afgebeeld, zijn gebaseerd op de door de fabrikant voorgestelde adviesprijzen. 
Dealers kunnen afwijkende prijzen toepassen. Exclusief btw voor Canada en V.S. Afhankelijk van de locatie 
worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP 
European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. of Bombardier Recreational Products 
Motores da Amazonia Ltda. Lees de gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies nauwgezet door. Leef 
de toepasselijke wet- en regelgeving na. Rijden, alcochol en drugs gaan niet samen. Raadpleeg uw erkende 
BRP dealer voor meer informatie en ga naar canamonroad.com.



Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER 
Op een Can-Am Ryker is elke Op een Can-Am Ryker is elke 
rit een spannend avontuur. rit een spannend avontuur. 
Met een lagere zithouding Met een lagere zithouding 
voelt u zich één met de weg voelt u zich één met de weg 
en kunt u elke haarscherpe en kunt u elke haarscherpe 
bocht de baas. Maak u klaar bocht de baas. Maak u klaar 
om uw grenzen te verleggen. om uw grenzen te verleggen. 

CAN-AM SPYDER F3 CAN-AM SPYDER F3 
Verbluffende prestaties, comfort dat u nog Verbluffende prestaties, comfort dat u nog 
verder drijft, stoer ontwerp en de open weg verder drijft, stoer ontwerp en de open weg 
aan uw voeten. Op een Spyder F3 kunt u pas aan uw voeten. Op een Spyder F3 kunt u pas 
echt genieten van ongekende vrijheid op de echt genieten van ongekende vrijheid op de 
open weg. open weg. 

CAN-AM MODELLEN WELK MODEL PAST HET 
BESTE BIJ U?

CAN-AM SPYDER RT CAN-AM SPYDER RT 
Achter elke bocht en achter de horizon valt nieuwe luxe te ontdekken. Dit ultieme Achter elke bocht en achter de horizon valt nieuwe luxe te ontdekken. Dit ultieme 
voertuig voor touring, met comfort van topklasse en opbergruimte voor twee, voertuig voor touring, met comfort van topklasse en opbergruimte voor twee, 
brengt u niet alleen op uw bestemming, maar u zal er niet genoeg van krijgen. brengt u niet alleen op uw bestemming, maar u zal er niet genoeg van krijgen. 

*Upgrade mogelijk via accessoires. 

MODELLEN RYKER RYKER RALLY EDITION™ SPYDER F3 SPYDER F3-S

Rijlengte   

Enkel- of tweezitter * * *  

Bergruimte * *

Audio Geen Geen Geen* Geen*

Motor
Rotax® 600 ACE™ of  

Rotax 900 ACE Rotax 900 ACE Rotax 1330 ACE Rotax 1330 ACE

Transmissie Automatisch Automatisch Semi-automatisch Semi-automatisch

MODELLEN SPYDER F3 LIMITED SPYDER RT SPYDER RT LIMITED

Rijlengte           

Enkel- of tweezitter    COMFORT      COMFORT  

Bergruimte          

Audio              

Motor Rotax 1330 ACE Rotax 1330 ACE Rotax 1330 ACE

Transmissie Semi-automatisch Semi-automatisch Semi-automatisch

* Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn 
Belgische rijbewijs heeft gehaald, zijn 
Can-Am On-Road voertuigen te rijden 
met een A (motor) rijbewijs of B (auto) 
rijbewijs + een 4 uur training (via een 
rijschool). Minimale leeftijd is 21 jaar. 
Voor iedereen die na 19 januari 2013 zijn 
Nederlandse rijbewijs heeft gehaald, is 
een A (motor) rijbewijs vereist voor het 
rijden van een Can-Am On-Road 
voertuig, minimale leeftijd 22 jaar.  Voor 
alle overige landen: vraag de lokale 
autoriteiten welk rijbewijs u nodig heeft 
om een Can-Am On-Road voertuig te 
mogen rijden. 

A L L E E N
AUTORIJBEWIJS 

NODIG*



Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.
Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd.  

Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

RYKER

Belangrijkste 
kenmerken CAN-AM RYKER

Model Ryker Ryker Ryker Rally Edition

Motor

Rotax® 600 ACETM in-line 
2-cilindermotor, vloeistofgekoeld 

met elektronische 
brandstofinjectie en 

elektronische gasregeling

Rotax 900 ACE in-line 
3-cilindermotor, vloeistofgekoeld 

met elektronische 
brandstofinjectie en 

elektronische gasregeling

Rotax 900 ACE in-line 
3-cilindermotor, vloeistofgekoeld 

met elektronische 
brandstofinjectie en 

elektronische gasregeling

Vermogen 50 pk (37,3 kW) @ 7.300 tpm 82 pk (61,1 kW) @ 8.000 tpm 82 pk (61,1 kW) @ 8.000 tpm

Koppel 36,7 ft-lb (49,7 Nm) @ 6.000 tpm 58,3 ft-lb (79,1 Nm) @ 6.500 tpm 58,3 ft-lb (79,1 Nm) @ 6.500 tpm

Transmissie Automatisch (CVT) met achteruit Automatisch (CVT) met achteruit Automatisch (CVT) met achteruit

Voorophanging SACHS† twin-tube coil-over 
schokdempers

SACHS† twin-tube coil-over 
schokdempers

KYB† HPG met instellingen voor 
voorbelasting

Achterophanging
SACHS twin-tube coil-over 

schokdemper met instelbare 
voorbelasting 

SACHS twin-tube coil-over 
schokdemper met instelbare 

voorbelasting 

KYB HPG met extern reservoir, 
instelbare compressiedemping 

met 4 standen en instelbare 
voorbelasting

L x B x H 2.352 x 1.509 x 1.062 mm 2.352 x 1.509 x 1.062 mm 2.352 x 1.509 x 1.062 mm

Drooggewicht 270 kg 280 kg 285 kg

Lading Handschoenenvak – 7 L Handschoenenvak – 7 L Handschoenenvak – 7 L 

Brandstoftank-
inhoud 20 L 20 L 20 L 

Standaard 
kenmerken

Keuze van Classic panelenset
4,5 inch digitale display

Voertuigstabiliteitssysteem 
(VSS)

Dubbele USB-aansluiting
UFit-systeem zonder 

gereedschap

Keuze van Classic panelenset 
4,5 inch digitale display

Voertuigstabiliteitssysteem 
(VSS)

Dubbele USB-aansluiting
UFit-systeem zonder 

gereedschap
Rijmodi: Ecomodus en 

Sportmodus

Keuze van Classic panelenset 
4,5 inch digitale display

Voertuigstabiliteitssysteem 
(VSS)

Dubbele USB-aansluiting
UFit-systeem zonder 

gereedschap
Rijmodi: Ecomodus, 

Sportmodus, Rallymodus
Rally-banden

Versterkte velgen
Bescherming rooster vooraan

Skidplate
Handbeschermers

Draagstructuur achter
Rally-zadel
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1 219400948 VERPLAATSINGSKIT INSTRUMENTENBORD

2 219400800 MAX HOUDER

3 219400813 SPORTIEF STUUR

4 219400965 RYKER LinQ† REK

5 219400964 LinQ THERMOBOX

6 219400920 VELGACCENTEN

7 219400982 VELGSTICKERS

8 219400877 MOTORKAP IN CARBON BLACK

9 219400809 PANELEN IN CARBON BLACK

1 219400947 SIERSTRIPS VOOR ROOSTER VOORAAN

2 219400795 COMFORTZADEL VOOR BESTUURDER

3 219400750 COMFORTZADEL VOOR PASSAGIER

4 219400801 KORTE RAIL PASSAGIER

5 219400894 HANDBESCHERMERS

6 219400923 PANELEN IN LIQUID STEEL

7 219400863 A-ARMBESCHERMER

8 219400999 RADIATORBESCHERMING

9 219400762 TANKTAS

10 219400817 SPATBESCHERMING
(Niet afgebeeld op de bovenstaande foto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Onze aangepaste versies van de Can-Am Ryker vormen de perfecte inspiratiebron 
om uw eigen versie samen te stellen! Hoe zou u uw Ryker samenstellen?

GEÏNSPIREERDE 
LOOK VOOR RYKER

GEÏNSPIREERDE 
LOOK RYKER 
RALLY EDITION

Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

Nieuw  EXCLUSIEVE PANELENSET
·  Opvallend en uitermate origineel. 
·  Innovatieve eenvoudige montage.
·  Passen perfect.
·  Even duurzaam als aantrekkelijk.
·  Limited Edition set inclusief accent voor motorkap.
·  Limited Edition set met accent voor motorkap niet compatibel met extra 
ledverlichting (219400848).

Alle Ryker modellen
  219400946 · Pink Punk – Limited Edition – hoogglans afwerking
 219400987 · Liquid Gold – Limited Edition – satijn afwerking
  219400988 · Heritage Yellow – Limited Edition – hoogglans afwerking
 219400989 · Galactic Blue – Limited Edition – hoogglans afwerking
 219401004 · Acid Yellow – Limited Edition – hoogglans afwerking
  219401002 · Sand Storm – Limited Edition – satijn afwerking
  219401003 · Mint Freeze – Limited Edition – hoogglans afwerking

  219401067 · Ghost Black – Limited Edition – satijn afwerking
 219401071 · Heritage White II – Limited Edition – hoogglans afwerking
 219401070 · Pink Bloom – Limited Edition – hoogglans afwerking 

Vraag uw Can-Am On-Road naar de voorraad en beschikbaarheid 

BEPERKT LEVERBAAR

Panelen en motorkappen / sturen

PANELEN EN MOTORKAPPEN

STUREN

SPORTIEF STUUR
·  Stuur met recht ontwerp, focus op prestaties.
·  Perfect voor de sportievere bestuurder.
Alle Ryker modellen
219400813

CROSS-STUUR
·  Optimale ergonomie voor superieur comfort, 
vertrouwen en besturing, en duurzaamheid.

Alle Ryker modellen
219400847

SPORTIEVE HANDGREPEN
·  Meer grip, voor een betere rit met meer 
vertrouwen.

·  Comfortabele ergonomische textuur.
·  Bieden uitzonderlijk comfort tijdens langere ritten.
Alle Ryker modellen

 219400810 · Zwart  
 219400919 · Adrenaline Red

CLASSIC PANELEN
·  Efficiënte en praktische optie voor 
aanpassing.

·  Gebruiksklaar, duurzaam en te installeren in 
een handomdraai.

·  Passen bij Classic accent voor de motorkap.
·  Bijzonder eenvoudig te installeren of te 
verwijderen.

Alle Ryker modellen
 219400803 ·  Intense Black Gloss 

afwerking
 219400804 ·  Adrenaline Red Gloss 

afwerking
 219400928 ·  Yellow Shock Gloss 

afwerking

EPIC PANELEN
·  Geoptimaliseerde premium aanpassing 
voor een look die bij de rit past.

·  Eenvoudig te plaatsen, te verwijderen en te 
bewonderen!

·  Totale flexibiliteit, perfect afgewerkt en 
passend bij het voertuig.

· Vullen de Epic motorkap aan.
·  Gelakte kleur voor uitzonderlijke lichtinval 
en een premium look.

Alle Ryker modellen
 219400805 ·  Immortal White 

hoogglans afwerking
 219400809 ·  Carbon Black satijn 

afwerking
 219400923 ·  Liquid Steel hoogglans 

afwerking

CLASSIS ACCENT VOOR 
MOTORKAP
·  Maakt de voorzijde nog mooier!
·  In slechts enkele minuten over standaard 
motorkap te installeren.

·  Duurzaam ontwerp.
·  Past bij Classic panelen.
·  Niet compatibel met extra ledverlichting 
(219400848).

Alle Ryker modellen
 219400873 ·  Intense Black Gloss 

afwerking
 219400874 ·  Adrenaline Red Gloss 

afwerking
 219400875 ·  Yellow Shock Gloss 

afwerking

EPIC MOTORKAP
·  Opvallende stijlverbetering van de 
motorkap.

·  In slechts enkele minuten te installeren en 
te verwijderen.

·  Past bij Epic panelen.
·  Gelakte kleur voor uitzonderlijke lichtinval 
en een premium look.

Alle Ryker modellen
 219400876 ·  Immortal White 

hoogglans afwerking
 219400877 ·  Carbon Black satijn 

afwerking

R
YK

ER

R
YK

ER
Pa

ne
le

n 
en

 m
ot

or
ka

pp
en

Pa
ne

le
n 

en
 m

ot
or

ka
pp

en
 /

 s
tu

re
n 

8 9



Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

ZADELS EN RUGSTEUNEN

RYKER LinQ REK
·  Ontworpen voor een ruim aantal BRP 
LinQ accessoires van 40,6 cm.

·  Bevestigingssysteem voor snelle en 
eenvoudige installatie op de MAX 
houder.

·  MAX houder (219400800) is vereist 
voor de installatie.

Alle Ryker modellen
219400965

1-UP BESTUURDERSRUGSTEUN
·  In een handomdraai te installeren of te verwijderen. 
·  Ontworpen voor een betere essentiële lendensteun. 
·  MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie. 
·  Compatibel met LinQ topkoffer (219400764).
·  Niet compatibel met Ryker LinQ rek (219400965), 
passagierszadel (219400842), comfortzadel voor passagier 
(219400750).

Alle Ryker modellen
219400960

MAX HOUDER
·  Eenvoudig te monteren en te verwijderen,  
duurzame gegoten aluminium constructie  
uit één stuk.

·  Compatibel met LinQ topkoffer (219400764).
·  Vereist voor installatie van passagierszadel  
(219400842), comfortzadel voor passagier (219400750), 
LinQ topkoffer (219400764) of Ryker LinQ rek 
(219400965). 

·  Standaard uitrusting op Rally Edition model.
Alle Ryker modellen
219400800

AFWERKING VOOR MAX HOUDER
(Niet afgebeeld)
·  Stijlvolle manier om de look te verbeteren wanneer er geen passagierszadel 
(219400842) of comfortzadel voor passagier (219400750) is geïnstalleerd.

·  Robuuste constructie van gespuitgiet polypropyleen.
·  Past perfect bij de stijl van de carrosserie en de afwerking van het voertuig.
·  MAX houder (219400800) is vereist voor de installatie.
·  Standaard uitrusting op Rally Edition model.
Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition
219400939

LinQ GEREEDSCHAPSHOUDERS
·  Innovatief draaiende vergrendeling om voorwerpen 
zoals gereedschap of hengels stevig te bevestigen 
in verschillende posities! 

·  Ryker LinQ rek (219400965) is vereist voor installatie. 
·  Verkocht per paar.
Alle Ryker modellen
715003059

INKLAPBARE 
PASSAGIERSRUGSTEUN
·  Gegoten aluminium constructie voor extra stevigheid.
·  Lendensteun biedt extra comfort voor de passagier.
·  Handig inklapbaar, voor een fraaier uiterlijk wanneer de 
rugsteun niet wordt gebruikt.

·  Passagierszadel (219400842) of comfortzadel  
voor passagier (219400750) vereist voor  
installatie.

Alle Ryker modellen
219400843

KORTE RAIL 
PASSAGIER
·  Verbetert de essentiële lendensteun.
·  Kan in enkele minuten in een vaste 
positie worden geïnstalleerd.

·  Passagierszadel (219400842) of 
comfortzadel voor passagier 
(219400750) vereist voor installatie.

Alle Ryker modellen
219400801

COMFORTZADEL VOOR 
PASSAGIER
·  Gestikte stoffering over vulling voor 
extra comfort.

·  Breder en langer dan passagierszadel 
(219400842).

·  Complete kit inclusief inklapbare 
handgrepen en voetsteunen.

·  MAX houder (219400800) is vereist 
voor de installatie.

·  Vult het comfortzadel voor bestuurder 
(219400795) aan.

Alle Ryker modellen
219400750

PASSAGIERSZADEL
·  Ontworpen om opstelling als 1-zitter 
om te vormen tot 2-zitter in slechts 
enkele minuten.

·  Complete kit inclusief inklapbare 
handgrepen en voetsteunen.

·  MAX houder (219400800) is vereist 
voor de installatie.

·  Met uitgeklapte voetsteunen is 
VSS-kalibratie passagier mogelijk.

·  Hetzelfde materiaal als het 
standaard zadel.

Alle Ryker modellen
219400842

COMFORTZADEL 
VOOR 
BESTUURDER
·  Gestikte stoffering over vulling 
voor extra comfort voor 
bestuurder.

·  Breder en hoger dan 
standaard zadel.

Alle Ryker modellen
219400795

COMFORTZADEL VOOR 
BESTUURDER ZONDER 
PASSAGIER
·  Polyurethaan comfortzadel voor bestuurder 
zonder passagier in twee kleuren. 

·  Volledig waterdicht, bestuurder zit  
2,5 cm hoger, zadel is 5 cm breder  
en langer, voor extra beenruimte. 

·  Niet compatibel met MAX houder  
(219400800) en spoiler achteraan  
(219400869, 219400870, 219400871).

Alle Ryker modellen, behalve Rally  
Edition (extra onderdelen vereist voor  
Rally Edition, zie instructieblad)
219400962

HANDBESCHERMERS
·  Extra bescherming van de handen in alle 
omstandigheden op de weg.

·  Gemaakt voor schokbestendigheid en 
duurzaamheid.

·  Meer comfort betekent meer duurzaamheid.
·  Aluminium handbeschermers (219400998) 
vereist voor installatie.

Alle Ryker modellen
219400894

REGELBAAR SPORTWINDSCHERM
·  Extra bescherming van het bovenlichaam tegen windstoten.
·  Extra comfort en verbeterde aerodynamica.
·  Innovatief ontwerp met hendel, eenvoudig verstelbaar in 
elke positie over een afstand van 7,5 cm.

·  Inclusief geïntegreerde onderste deflector en bijpassende 
aluminium steun.

Alle Ryker modellen
219401023

ALUMINIUM 
HANDBESCHERMERS
·  Extra bescherming voor de handen.
·  Geeft een spannende, avontuurlijke look.
·  Aantrekkelijke aluminium constructie rondom.
·  Vereist voor installatie van handbeschermers 
(219400894) en accentverlichting voor 
handbeschermers (219400820).

·  Standaard uitrusting op Rally Edition model.
Alle Ryker modellen
219400998

Nieuw  ADVENTURE VERSTELBAAR 
WINDSCHERM
·  Klaar voor elk avontuur met een windscherm dat 150% 
groter is dan het regelbaar sportwindscherm (219401023).

·  Biedt extra bescherming tegen weer en wind voor het 
bovenlichaam.

·  Het verbeterd comfort en de aerodynamica, het innovatieve 
ontwerp met hendel en de ingebouwde onderste deflector 
garanderen een ongeëvenaarde  
rijervaring.

Alle Ryker modellen
219401032

Nieuw  ADVENTURE 
VERSTELBAAR 
WINDSCHERM (ALLEEN 
SCHERM)
·  Scherm van het Adventure verstelbaar 
windscherm (219401032).

·  Zonder steun. 
Alle Ryker modellen
219401030

WINDBESCHERMING
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

LinQ SPORTTAS
·  Berg al uw spullen op in onze LinQ sporttas 
van 17 liter, beschermd tegen weer en 
wind! 

·  De perfecte plek om portefeuilles, 
waterflessen, smartphones en jassen veilig 
op te bergen. 

·  Gemaakt met een stevige harde bodem en 
semi-harde bovenkant.

·  Ryker LinQ rek (219400965) is vereist voor 
installatie.

Alle Ryker modellen
860201678 

LinQ SR21 TUNNELTAS
·  Semi-harde, uitbreidbare LinQ tunneltas biedt 
maar liefst 21 L bergruimte.

·  Handig, snel en zonder gereedschap te 
installeren en te verwijderen via LinQ.

·  Ryker LinQ rek (219400965) is vereist voor 
installatie.

Alle Ryker modellen
860201740 

LinQ WATERDICHTE TAS
·  LinQ waterdichte tas biedt 40 L volledig 
waterdichte, verstelbare bergruimte voor uw 
spullen.

·  Het waterdichte ontwerp beschermt uw  
spullen, terwijl de harde kunststof basis  
voor zwaar gebruik en bodem met  
schuimlaag extra bescherming bieden  
tijdens lange ritten. 

·  Makkelijk op of naast het voertuig te 
transporteren met de geïntegreerde draaggreep.

·  Inclusief 2 LinQ basissen voor bagage.
·  Ryker LinQ rek (219400965) is vereist voor 
installatie.

Alle Ryker modellen
715002875 

LinQ THERMOBOX
·  De veelzijdige, via rotatiegieten gevormde 
LinQ thermobox houdt uw eten of drank 
onderweg warm of koud en is altijd klaar 
voor gebruik.

·  Met de ruime inhoud van 16 L bent u klaar 
voor de kleine of grote honger of dorst, 
tijdens korte of lange ritten. 

·  Ryker LinQ rek (219400965) is vereist voor 
installatie. 

Alle Ryker modellen
219400964 

SHAD† HARDE ZADELTAS
·  Schokbestendige opbergruimte met voldoende ruimte 
voor een 2XL integraalhelm uitgerust met 
communicatiesysteem (Inhoud: 36 L).

·  Robuuste 3-puntssteun voor extra stabiliteit, veiligheid 
en gemoedsrust.

·  Tas gemakkelijk te installeren aan rechterzijde.
·  Rack zadeltas (219400856) is  
vereist voor installatie.

Alle Ryker modellen
219400844

RACK ZADELTAS
·  Uitermate stevige duurzame aluminium 
constructie voor lange afstanden.

·  Vereist voor installatie van SHAD harde 
zadeltas (219400844).

·  Geïntegreerde, strakke look wanneer SHAD 
harde zadeltas niet is geïnstalleerd.

Alle Ryker modellen
219400856

TANKTAS
·  Om sleutels, portefeuille, identiteitskaart 
enz. veilig op te bergen (Inhoud: 3 L).

·  Geïntegreerde houder voor mobiele 
telefoon.

·  Handige, makkelijk toegankelijke 
opbergruimte binnen handbereik.

·  Veilig magnetisch  
bevestigingssysteem met  
extra veiligheidsgespen

Alle Ryker modellen
219400762

HELMTAS
·  Geïntegreerde opslagruimte voor de helm.
·  De helm kan aan het zadel worden 
vergrendeld.

·  Antidiefstalinrichting voor extra 
gemoedsrust (hangslot niet inbegrepen).

·  Dient ook als handige regenbescherming 
voor zadel.

·  Kan op passagierszadel (219400842) worden 
gemonteerd. 

·  Handig geplaatst in de bagageruimte 
vooraan.

Alle Ryker modellen
219400765

LinQ TOPKOFFER
·  16 L robuuste, veilig gemonteerde, waterdichte 
bergruimte.

·  Snel en eenvoudig LinQ systeem zonder gereedschap 
- moeiteloos te verwijderen en te installeren.

·  MAX houder (219400800) is vereist  
voor de installatie.

·  Niet compatibel met  
passagierszadel (219400842)  
of comfortzadel voor  
passagier (219400750).

Alle Ryker modellen
219400764

SHAD VOERING VOOR 
ZADELTAS
·  Exclusief ontworpen voor SHAD harde 
zadeltas (219400844), voor nog meer 
gebruiksgemak.

·  Inclusief geïntegreerde draaggreep en een 
schouderriem.

Alle Ryker modellen
219401074

Nieuw  LINQ SEMI-HARDE TAS
·  Biedt 40 L bergruimte voor avontuur met een volle lading.
·  Semi-hard design en ingebouwde regenhoes beschermen 
uw spullen in alle omstandigheden.

·  Dankzij de gele binnenkant vindt u snel wat u zoekt.
·  Uitneembare mesh organizer en draagzak voor nog meer 
aanpassing

·  Ryker LinQ 219400965 is vereist voor installatie.
Alle Ryker modellen
219401039
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

ACHTERSPOILER
·  Prachtige achterspoiler die uw voertuig nog stijlvoller maakt.
·  Eenvoudig te monteren.
·  Niet compatibel met MAX houder (219400800) (opstelling  
als 2-zitter).

·  Hoogglans afwerking.
·  Past bij Classic panelen.
Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition

 219400869 · Intense Black 
 219400870 · Adrenaline Red  
 219400871 · Yellow Shock

SIERSTRIPS VOOR ROOSTER VOORAAN
·  Sierstrips voor het rooster vooraan zijn geweldig om de ultieme 
spannende rit een ultieme avontuurlijke look te geven! 

·  Worden aan elke zijde van het rooster vooraan gemonteerd, voor 
een stijlvolle manier om een stoere look te creëren die perfect past 
bij onze andere Rally-accessoires. 

Alle Ryker modellen
 219400947 · Aluminium

Nieuw  ACCENTEN VOOR 
LUCHTINLAAT MET VOORFILTER
·  Onderhoud wordt kinderspel met de makkelijk 
schoon te maken voorfilter voor inlaat aan 
motorzijde.

·  Voor nog betere bescherming van uw motorinlaat.
·  Naadloze integratie met het Rally model met twee 
esthetische klemmen voor de luchtinlaat.

Alle Ryker modellen
219401025

VERLICHTING VOOR HANDBESCHERMERS
·  Pas uw ritten ‘s nachts aan met een uniek persoonlijk accent.
·  Voegt een onmiskenbare flair en stijl toe aan de aluminium handbeschermers.
·  Aluminium handbeschermers (219400998) vereist voor installatie.
·  Niet EC-conform.
Alle Ryker modellen
219400820

EXTRA LEDVERLICHTING
·  Levert 2.500 lumen extra.
·  Profiteer van meer zicht in het donker.
·  Volledig geïntegreerd ontwerp past naadloos bij uw voertuig.
·  Niet compatibel met Classic accent voor motorkap en Limited Edition set met 
accent voor motorkap.

·  Niet EC-conform.
Alle Ryker modellen
219400848

KIT MET GPS-HOUDER
·  Steun voor gps Garmin† Zumo† 590.
·  Wordt rechts op het stuur geïnstalleerd via het RAM 
bevestigingssysteem en is hoog geplaatst, voor een optimaal 
zicht.

·  Eenvoudig af te stellen langs beide assen, voor minimale 
spiegeling en lichtreflectie.

·  Niet compatibel met  
smartphonehouder  
(219400841).

·  Inclusief elektrische  
kabelset.

Alle Ryker modellen
219400796

GPS-HOUDER 
(ZONDER 
KABELBOOM)
(Niet afgebeeld)
·  Steun voor gps Garmin Zumo 590.
·  Wordt rechts op het stuur 
geïnstalleerd via het RAM 
bevestigingssysteem en is hoog 
geplaatst, voor een optimaal zicht.

·  Eenvoudig af te stellen langs beide 
assen, voor minimale spiegeling en 
lichtreflectie.

·  Niet compatibel met 
smartphonehouder (219400841).

·  Elektrische kabelset niet 
inbegrepen.

Alle Ryker modellen
219400940

SMARTPHONEHOUDER
·  RAM† X-grip bevestigingssysteem garandeert stevige 
bevestiging van de smartphone.

·  Zachte rubberen eindpunten beschermen de afwerking 
van het apparaat.

·  Praktisch, handig en gemaakt voor ritten op elke 
ondergrond.

·  Geschikt voor elk formaat  
telefoon.

·  Niet compatibel met de  
gps-houder (219400796/ 
219400940).

Alle Ryker modellen
219400841

RALLY SPATBORD
·  Geef uw voertuig die specifieke 
look van avontuur met het Rally 
spatbord. 

·  Standaard op Rally Edition model.
Alle Ryker modellen
219400963

VELGACCENTEN
·  Eenvoudig vast te klikken accenten voor velgen, voor 
moeiteloze aanpassing.

·  Geven uw voertuig een unieke, frisse nieuwe look.
·  Nog indrukwekkender in combinatie met velgstickers.
·  15 velgaccenten per kit.
Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition

 219400825 · Intense Black  
 219400920 · Adrenaline Red

VELGSTICKERS
·  De perfecte, gebruiksklare, aantrekkelijke sticker om uw voertuig nu nog mooier te maken.
·  Eenvoudig aan te brengen sticker, gemaakt voor elk avontuur.
·  Nog meer effect in combinatie met de velgaccenten.
·  3 velgstickers per kit.

Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition
 219400861 · Immortal White  
 219400921 · Adrenaline Red  
 219400922 · Army Green  
 219400933 · Haze Blue  
 219400934 · Orange Blaze  
 219400935 · Electric Yellow  
 219400982 · Urban Camo  
 219401010 · Supersonic Green  
 219401017 · Liquid Titanium  
  219400986 · Pink Punk 

STICKER VOOR COCKPITSPOILER
·  Eenvoudig via kleefsysteem aan te brengen aanpassing voor 
cockpitspoiler (219400818).

·  Geeft uw voertuig een mooiere look.

Alle Ryker modellen
 219400916 · Immortal White  
 219400917 · Adrenaline Red  
 219400918 · Army Green  
 219400936 · Haze Blue  
 219400937 · Orange Blaze  
 219400938 · Electric Yellow  
 219400977 · Urban Camo  
 219401009 · Supersonic Green  
 219401016 · Liquid Titanium  
  219400980 · Pink Punk 

COCKPITSPOILER
·  Eenvoudige, doeltreffende 
aerodynamische aanpassing.

·  Geeft een sportieve look die 
gemakkelijk aan te passen is met 
stickers voor de cockpitspoiler.

·  Met kliksysteem zonder gereedschap, 
voor een snelle, handige installatie.

Alle Ryker modellen
219400818

VERPLAATSINGSKIT 
INSTRUMENTENPANEEL
·  Verplaatst het instrumentenbord voorwaarts, 
vervangt het handschoenkastje, met 
geïntegreerde spoiler, voor een strakke, 
sportieve look die het zicht op het 
instrumentenbord niet hindert.

·  Niet compatibel met regelbaar sportwindscherm 
(219401023) en cockpitspoiler (219400818).

Alle Ryker modellen
219400948 

ZADELKAP IN MONO-UITVOERING
·  Stijlvol zadelkap in mono-uitvoering transformeert uw 
voertuig in een 1-up en voegt extra bescherming toe aan de 
achterkant van onze MAX houder (219400800). 

·  Gespuitgiete krasbestendige constructie van topkwaliteit, 
gebouwd voor de weg en gemaakt voor urenlang rijplezier.

·  Niet compatibel met Ryker LinQ rek (219400965), 
passagierszadel (219400842), comfortzadel voor passagier 
(219400750) en LinQ topkoffer (219400764).

Alle Ryker modellen
219401001 

VERLICHTING & ELEKTRISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES OP MAAT
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

OPHANGINGRIJBESCHERMING

FOX† PERFORMANCE SERIES 
ACHTERWIELOPHANGING
·  Met QS3 (Quick Switch) afstelling van compressie kunt u uw rit nauwkeurig 
afstemmen voor nog meer comfort en betere besturing.

·  Werkt met een druk op de knop.
·  Keuze uit vooraf gekalibreerde zachte, gemiddelde en harde instellingen op basis 
van rijomstandigheden, passagiers en individuele eisen voor prestaties.

·  Met afregeling van de veervoorbelasting.
·  Zwarte geanodiseerde behuizing van 6061 aluminiumlegering met extern 
reservoir.

·  Perfect voor frequent gebruik als 2-zitter  
of sportief rijden

Alle Ryker modellen,  
behalve Rally Edition
219400799

FOX PERFORMANCE SERIES 
VOORWIELOPHANGING
·  Met QS3 (Quick Switch) afstelling van terugvering kunt u uw rit nauwkeurig 
afstemmen voor nog meer comfort en betere besturing.

·  Werkt met een druk op de knop.
·  Keuze uit vooraf gekalibreerde zachte, gemiddelde en harde instellingen voor 
terugvering op basis van rijomstandigheden en  
individuele eisen voor prestaties.

·  Met afregeling van de veervoorbelasting.
·  Zwarte geanodiseerde behuizing van 6061  
aluminiumlegering.

Alle Ryker modellen,  
behalve Rally Edition
219400798

STABILISATORSTANG
·  Helpt kantelen tegen te gaan, met meer controle en snellere respons in bochten.
·  Geniet van een sportievere rit met meer vertrouwen.
·  33% stijver dan standaard equivalent.
Alle Ryker modellen
219400819

VEER ACHTER VOOR 2-ZITTER
(Niet afgebeeld)
·  Stijvere veren achter.
·  Aanbevolen voor occasioneel en frequent gebruik als 2-zitter.
·  Niet compatibel met FOX Performance Series achterwielophanging 
(219400799).

Alle Ryker modellen, behalve Rally Edition
219400974

KNIEBESCHERMERS
·  Zachte polyurethaan constructie met 
gesloten-celschuim, ontworpen voor meer 
comfort van de knieën.

·  Snelle, handige installatie zonder 
gereedschap.

·  Voor extra grip.
Alle Ryker modellen
219400833

RADIATEURBESCHERMING
·  Ontworpen om steentjes en ander vuil op de weg 
uit de radiateur te houden, ter bescherming tegen 
kleine gevaren op de weg die een grote impact 
kunnen hebben op hoe uw voertuig eruit ziet. 

·  Volledig compatibel met A-armbeschermers 
(219400863). 

Alle Ryker modellen
 219400999 · Aluminium

RYKER LEARNING KEY
·  De Learning Key, specifiek ontworpen voor de Can-Am Ryker 900, is 
een uitstekende manier om nieuwe bestuurders vertrouwd te maken 
met onze 3-wielers. 

·  De topsnelheid is beperkt tot 90 km/u, maar u kunt nog steeds 
gebruikmaken van de Eco-, Sport- en Rally-modus.

Alleen Ryker modellen met Rotax 900 ACE motor
219401020 

PARKEERREMHENDEL MET 
VERGRENDELING
·  Onze veilige parkeerremhendel met vergrendeling, een 
van de weinige accessoires die ontworpen zijn om uw 
voertuig stationair te houden, houdt uw voertuig op zijn 
plaats, voor meer gemoedsrust. 

·  Standaard op alle Ryker modellen in Europa.
Alle Ryker modellen
219401021

SPATBESCHERMING
·  Eenvoudig, innovatief design dat het onderlichaam 
beschermt tegen spatten.

·  Volledig compatibel met A-armbeschermers 
(219400863).

Alle Ryker modellen
 219400817 · Zwart

A-ARMBESCHERMERS
·  Bieden uitstekende bescherming op elke ondergrond.
·  Geanodiseerd aluminium voor superieure 
corrosiebestendigheid.

· Volledig compatibel met spatbescherming (219400817).
Alle Ryker modellen

 219400863 · Aluminium

Nieuw  SKIDPLATE
·  Beschermt uw voertuig met een stevige constructie 
van geperst aluminium in twee delen.

·  Beschermt uw CVT- en slingersensoren tegen 
steenslag.

Alle Ryker modellen
219401028

HOEZEN
HOES VOOR BUITEN
·  Duurzame bescherming voor elk weertype, 
perfect voor tijdelijke stalling van het voertuig.

·  Uiterst duurzame, geverfde, schimmelwerende 
100-denier polyester constructie.

·  Eenvoudig in onderhoud.
·  Uitgerust met voering die geen krassen maakt.
·  Ruim genoeg voor voorruit en eventuele 
accessoires.

Alle Ryker modellen
 219400797 · Zwart

HOES VOOR BINNEN
·  Onze ruime polyester hoes voor binnen is de 
perfecte oplossing om uw voertuig schoon te 
houden totdat u klaar bent om de weg op te gaan. 

·  Geschikt voor alle accessoires van Can-Am. 
·  Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Alle Ryker modellen 

 219400961 · Zwart 

Nieuw  GEÏNTEGREERDE HOES
·  Met de gebruiksvriendelijke halve hoes voor onderweg 
bent u voorbereid op alle omstandigheden tijdens de 
rit.

·  Deze ongelofelijk handige hoes wordt rechtstreeks aan 
het handschoenenvak bevestigd voor snelle toegang.

·  Te plaatsen in minder dan 30 seconden om uw cockpit 
te beschermen in een handomdraai.

Alle Ryker modellen
 219401027 · Zwart 
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie. Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

SPYDER F3

Belangrijkste 
kenmerken CAN-AM SPYDER F3

Beschikbare 
kleuren Steel Black Metallic

 

Monolith Black Satin Gravity Grey Glacial Blue Metallic

Model Spyder F3 Spyder F3-S Spyder F3 Limited

Motor
Rotax 1330® ACETM in-line 3-cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie 
en elektronische gasregeling

Rotax 1330 ACE in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie 

en elektronische gasregeling

Rotax 1330 ACE in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie 

en elektronische gasregeling

Vermogen 105 pk (78 kW) @ 6.000 tpm 115 pk (86 kW) @ 7.250 tpm 115 pk (86 kW) @ 7.250 tpm

Koppel 96 lb-ft. (130 Nm) @ 5.000 tpm 96 lb-ft. (130 Nm) @ 5.000 tpm 96 lb-ft. (130 Nm) @ 5.000 tpm

Transmissie
Semi-automatische 6-versnellingen met achteruit 

(SE6) 
Semi-automatische 6-versnellingen met achteruit 

(SE6)
Semi-automatische 6-versnellingen met achteruit 

(SE6)

Voorophanging SACHS† Big-Bore schokdempers Gasgevulde FOX† PODIUM SACHS Big-Bore schokdempers

Achterophanging SACHS schokdemper SACHS schokdemper SACHS schokdemper met automatische
instellingen voor veervoorbelasting

L x B x H 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.642 x 1.497 x 1.099 mm 2.596 x 1.497 x 1.241 mm

Wielbasis 1.709 mm 1.709 mm 1.709 mm

Zithoogte 675 mm 675 mm 675 mm

Brandstoftank-
inhoud 27 L 27 L 27 L

Lading 24,4 L 24,4 L 138 L

Standaard 
kenmerken

4,5 inch (11,4 cm) digitale display, 
2 halogeen koplampen (55/60 W), 

Voorspatborden met geïntegreerde led-verlichting, 
zwart geperforeerd zadel, zadelkap in 

mono-uitvoering  

7,6 inch (19,3 cm) brede digitale display, 
2 halogeen koplampen (55/60 W), voorspatborden 

met geïntegreerde led-verlichting, 
Zwart geperforeerd zadel, elektronische cruisecontrol, 

De F3-S Speciale serie* omvat alle standaard 
kenmerken van de F3-S plus: Groot panoramisch 

lcd-kleurenscherm van 7,8 inch (19,8 cm) met BRP 
Connect, zadelkap in mono-uitvoering en 

cockpitspoiler
Passagierszadel wordt ook standaard geleverd als 

apart onderdeel.

Groot panoramisch lcd-kleurenscherm van 7,8 inch 
(19,8 cm) 

Groot lcd-kleurendisplay met BRP Connect voor 
integratie van apps die geoptimaliseerd zijn voor het 

voertuig,
2 halogeen koplampen (55/60 W), voorspatborden 

met geïntegreerde led-verlichting, 
Zwart zadel met reliëfdruk en “Limited” sierstrook, 

elektronische cruise control, 
Sportwindscherm, handschoenenvak met USB-poort,
 Geïntegreerde zijkoffers, afneembare topkoffer met 

geïntegreerde rugsteun voor passagier, 
Verwarmde handgrepen voor bestuurder en 

passagier, voetplanken voor bestuurder en passagier, 
Toetsenpaneel voor audiobediening 
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

1 219400840 ROADTHUNDER GELUIDSBALK VAN MTX†

2 219400701 AKRAPOVIČ SINISTER GELUIDDEMPER

3 219400595 SUPER SPORT ROOSTER

4 219400713 STICKERSET STREPEN MOTORKAP

5 219400721 SHAD† ZADELTASSEN

6 219400747 ROUTE 129 WINDSCHERM

7 219400911 ATTITUDE STUUR

8 219401073 SHAD VOERING VOOR ZADELTASSEN  
(Niet zichtbaar op de bovenstaande foto)

1 219400547 CHROOM STANDAARD STUUR

2 219400904 CHROOM VOETPLANK BESTUURDER

3 219400902 CHROOM VOETPLANK PASSAGIER

4 219400498 AFNEEMBARE BESTUURDERSRUGSTEUN

5 219400606  DELUXE VOERING VOOR ZADELTASSEN  
(Niet zichtbaar op de bovenstaande foto)

6 219400726 ARMSTEUNEN PASSAGIER

7 219400596 TALL BOY WINDSCHERM

8 219400602 VINYL COAST-TO-COAST ZADEL

9 219400748  BINNENTAS VOOR TOPKOFFER  
(Niet afgebeeld op de bovenstaande foto)

1

2
3

4

5

6

7
1

2

3

4 6

7

8

Onze aangepaste versies van de Can-Am Spyder vormen de perfecte inspiratiebron 
om uw eigen versie samen te stellen! Hoe zou u uw Spyder samenstellen?

GEÏNSPIREERDE LOOK 
VOOR SPYDER F3-S

GEÏNSPIREERDE LOOK 
VOOR SPYDER F3 LIMITED
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie. Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

POSITIE A

KORT STUUR
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Perfect voor kleinere bestuurders met voetsteunen 
in positie 1 of 2.

Alle Spyder F3 modellen
 219400909 · Carbon Black

Alle Spyder F3 modellen zijn uitgerust 
met ons exclusieve UFit-systeem zodat 
u een perfecte rijpositie kunt vinden 
volgens uw hoogte of favoriete rijstijl. 

KIES UIT 5 OPTIES VOOR HET STUUR

KIES UIT VIJF OPTIES VOOR DE VOETSTEUNEN

UW  
CAN-AM  
SPYDER.  
UNIEK NET ALS U.

BESTUURDER 
1,52 m

BESTUURDER 
1,73 m

BESTUURDER 
1,90 m

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A B C D E A B C D E A B C D E

STUREN

REMMEN EN SCHAKELSTANGEN
REMMEN EN SCHAKELSTANGEN
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Om de beste rijpositie voor u te vinden.
·  Vervangen standaard schakelstangen om voetsteunen in verschillende posities te 
plaatsen.

Alle F3 SE6 modellen
–2 · Positie 1 · 219400561  
–1 · Positie 2 · 219400563  
+1 · Positie 4 · 219400566  
+2 · Positie 5 · 219400571

Alle F3 SM6 modellen
+1 · Positie 4 · 219400564  
+2 · Positie 5 · 219400565

POSITIE C

LANG STUUR 
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Door de langere reikwijdte leunt het bovenlichaam voorwaarts, zodat de 
rijpositie dichter bij de console komt.

·  Perfect voor grotere bestuurders met voetsteunen in positie 4 of 5.
Alle Spyder F3 modellen

 219400910 · Carbon Black

POSITIE D

ATTITUDE STUUR 
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  De vorm is van invloed op de rijpositie, waarbij het bovenlichaam naar 
de console toe leunt en de armen en polsen worden gekanteld.

·  Perfect voor grotere bestuurders met voetsteunen in positie 4 of 5.
Alle Spyder F3 modellen

 219400911 · Carbon Black

POSITIE E

DRAG BAR 
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Dit racebeproefde rechte stuur is breed en meer 
naar voren gericht voor een agressievere rijspositie 
of voor grote bestuurders.

·  Perfect voor grotere bestuurders met voetsteunen 
in positie 5.

Alle Spyder F3 modellen
 219400594 · Carbon Black
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VOETPLANKEN

GELEIDEROL

ZADELS EN RUGSTEUNEN

ONDERHOUDSSET GELEIDINGSROL F3
(Niet afgebeeld)
· Verbetert uw comfort onderweg door de trillingen van de riem af te zwakken.
Alle Spyder F3 modellen
219800431

VOETPLANKEN BESTUURDER
·  Vervangen standaard voetsteunen voor nog meer comfort.
·  Worden geleverd met rubberkussentjes en onderdelen voor installatie.
·  Kunnen via het UFit-systeem worden geplaatst.
Alle Spyder F3 modellen

 219400903 · Carbon Black

VOETPLANKEN PASSAGIER
·  Vervangen standaard voetsteunen voor nog meer comfort.
·  Worden geleverd met rubberkussentjes en onderdelen voor installatie.
Alle Spyder F3 modellen

 219400902 · Chroom  219400901 · Carbon Black

VINYL COAST-TO-COAST ZADEL
·  Breed, goed gevormd en zacht gevoerd zadel voor bestuurder en 
passagier waarmee u lange afstanden kunt afleggen. 

·  Installatie duurt slechts enkele seconden en compatibel met rugsteun 
voor zowel bestuurder als passagier.

Alle Spyder F3 modellen
219400602

LEREN COAST-TO-COAST ZADEL
·  Zadel met echt gestikt leer.
·  Inclusief regenhoes voor zadel van bestuurder en passagier.
·  Installatie duurt slechts enkele seconden en compatibel met rugsteun 
voor zowel bestuurder als passagier.

·  Breed, goed gevormd en zacht gevoerd zadel voor bestuurder en 
passagier waarmee u lange afstanden kunt afleggen. 

Alle Spyder F3 modellen
 219400656 · Lichtbruin

OMBOUWSET VOOR 
2-ZITTER
(Niet afgebeeld)
·  Complete passagierskit voor rijden 
met 2 personen op F3 basis vanaf 
2019.

·  Inclusief passagierszadel, 
voetsteunen en handgrepen. 

F3 basismodellen vanaf 2019
219400975

CANNONBALL ZADEL
·  Bestuurders- en passagierszadel in 2 delen.
·  In enkele minuten te installeren.
·  Ontworpen met extra vulling, grotere 
steungebieden en geïntegreerd comfortabel 
kussen achteraan.

·  Typerend kwalitatief stikstelpatroon.
·  Gereed voor bestuurdersrugsteun.
Alle Spyder F3 modellen
219400497
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

WINDSCHERMEN EN WINDBESCHERMING

VERSTELBARE RUGSTEUN VOOR DE 
PASSAGIER
·  De rugsteun en het kussen zijn in twee richtingen verstelbaar 
voor extra comfort en de mogelijkheid om de passagier 50 mm 
meer ruimte te geven.

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400794

AFNEEMBARE 
BESTUURDERSRUGSTEUN
·  Ruime breedte en hoogte voor superieure lendensteun.
·  In enkele minuten te installeren of te verwijderen.
·  Kantelbaar en verstelbaar.
·  Past op standaard, Cannonball, Vinyl Coast-to-Coast en 
Leren Coast-to-Coast zadels.

·  Antidiefstalsysteem.
Alle Spyder F3 modellen
219400498

AFNEEMBARE PASSAGIERSRUGSTEUN
·  Ruime breedte en hoogte voor superieure lendensteun.
·  Eerste installatie in slechts enkele minuten, zonder gereedschap te verwijderen in 
slechts enkele seconden. 

·  Antidiefstalsysteem.
·  Past op standaard, Cannonball, Vinyl Coast-to-Coast en Leren Coast-to-Coast zadels.
·  Onzichtbaar montagesysteem, onherkenbaar indien niet geïnstalleerd.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400703

KORTE RAIL PASSAGIER
·  Sportieve korte, comfortabele rail achteraan voor passagier.
·  In enkele minuten te installeren.
·  Past op standaard zadels. 
·  Past niet wanneer topkoffer met geïntegreerde passagiersrugsteun 
(219400897) is geïnstalleerd.

Spyder F3, F3-S, F3-T
219400580

BLUE RIDGE WINDSCHERM
·  Vervaardigd van doorzichtig 4,5 mm dik polycarbonaat.
·  Wordt geleverd met steunen en onderdelen voor installatie.
Spyder F3, F3-S
219400746

TALL BOY 
WINDSCHERM
·  Middelhoog windscherm.
·  Kras- en UV-bestendige harde laag op 
een scherm van 5 mm uit 
polycarbonaat.

·  Inclusief windschermhouders.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400596

ARMSTEUNEN PASSAGIER
·  Verstelbaar in alle richtingen.
·  Tot 20 mm verticale afregeling voor de armhoogte.
·  Met grip voor extra veiligheid voor de passagier.
·  Topkoffer (219400897) niet vereist voor installatie of gebruik, 
maar wel aanbevolen.

·  Passagiersrugsteun (219400794 of 219400703) eveneens 
aanbevolen voor installatie.

Alle Spyder F3 modellen
219400726

COCKPITSPOILER
·  Verbetert de sportieve look 
van de Can-Am Spyder F3.

·  Vervaardigd van gespuitgiet 
getint polycarbonaat.

Spyder F3, F3-S
 219400531 · Rookgrijs

KIT MET SIERSTRIP 
VOOR WINDSCHERM
·  Kleedt uw windschermkits als 
accessoire aan met een verchroomd 
accent in het midden.

Past bij Blue Ridge windscherm 
(219400746) en Route 129 
windscherm (219400747)

 219400698 · Chroom

ROUTE 129 WINDSCHERM
·  Sportwindscherm.
·  Vervaardigd van 4,5 mm dik polycarbonaat.
·  Biedt bescherming voor het onderlichaam.
·  Wordt geleverd met steunen en 
onderdelen voor installatie.

Spyder F3, F3-S
219400747

HOOGTE 54 CM

HOOGTE 39 CM
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

BAGAGE EN BERGRUIMTE

DELUXE BINNENTAS VOOR ZADELTASSEN
·  Maak uw standaard zadeltassen compleet met een deluxe voering voor 
zadeltassen.

·  De makkelijkste manier om de bagage in uw Can-Am Spyder zadeltassen 
mee te nemen.

·  Met geïntegreerde draaggreep.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400606

BAGAGETAS VOORAAN
·  Eenvoudige manier om uw spullen op te bergen en te vervoeren 
in de opbergruimte vooraan.

·  Schuift erin en eruit.
· Inclusief geïntegreerde draaggreep en schouderriem. 
Alle Spyder F3 modellen
219400631

REK VOOR TOPKOFFER
·  Om extra externe opbergcapaciteit toe te 
voegen indien gecombineerd met netten of 
snelbinders.

·  Stevige constructie uit geperst aluminium.
·  Inclusief geïntegreerde bevestigingspunten.
Spyder F3-T met topkoffer, 
F3 Limited vanaf 2017, RT vanaf 2020
219400743

TOPKOFFER MET GEÏNTEGREERDE 
PASSAGIERSRUGSTEUN
·  Ruimte voor twee 2XL integraalhelmen met een communicatiesysteem.
·  Geïntegreerde passagiersrugsteun.
·  Beschermende rubberen bodem met tapijtvoering.
·  Zijpanelen in bijpassende kleuren vereist om de samenbouw van de topkoffer te voltooien 
- afzonderlijk verkocht.

Spyder F3-T 2019 en ouder
219400897  
219400898 · Europa · EC-gecertificeerd

Spyder F3-T 2020 en recenter
·  Snel en eenvoudig LinQ systeem zonder 
gereedschap - moeiteloos te verwijderen en 
te installeren.

219401080  
219401081 · Europa · EC-gecertificeerd

SET PANELEN VOOR 
TOPKOFFER
·  Bij het voertuig passende zijpanelen voor topkoffer.
Spyder F3-T met topkoffer

 219400758 · Steel Black Metallic  
 219400759 · Pearl White  
 219400760 · Intense Pearl Red  
 219400761 · Pure Magnesium  
 219400859 · Oxford Blue Metallic

F3 ZADELKAP IN MONO-
UITVOERING
·  Kwalitatief gespuitgiet onderdeel.
·  In slechts enkele seconden aan te brengen over het 
passagierszadel.

·  Transformeert uw voertuig in een sportieve 1-zitter.
·  Voegt 4,73 liter vergrendelbare, waterbestendige 
opbergruimte toe.

Spyder F3, F3-S
219400494

URBAN REK
·  Stevige aluminium constructie voor 3,37 liter 
waterbestendige opbergruimte.

·  Wordt geleverd met een net waarmee gebruikers extra 
bagage bovenop kunnen bevestigen.

·  In slechts enkele seconden aan te brengen over het 
passagierszadel.

·  Antidiefstalsysteem.
Spyder F3, F3-S
219400493

BAGAGEREK ACHTERAAN
·  Robuuste constructie uit één stuk gegoten 
aluminium.

·  Ideaal om zachte tassen, tenten of slaapzakken 
op te bergen.

·  Inclusief handige geïntegreerde 
bevestigingspunten.

·  Wordt stevig vastgemaakt met bouten aan het 
chassis van het voertuig.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
219400645

BINNENTAS VOOR TOPKOFFER
·  Optimaal gebruik van volume topkoffer.
·  Inclusief geïntegreerde draaggreep en 
schouderriem voor optimaal vervoersgemak.

Spyder F3-T met topkoffer, F3 Limited vanaf 2017, 
RT vanaf 2020
219400748

GEÏNTEGREERDE HELMTAS
·  Echt geïntegreerde, gebruiksvriendelijke oplossing om de 
helm op te bergen. 

·  Stevige, waterdichte constructie. 
·  Inclusief elastische riemen om de helmtas aan het zadel 
vast te maken. 

·  Met antidiefstalkabel voor extra veiligheid.
Spyder RT 2019 en ouder, alle Spyder F3 modellen
219400850

SHAD ZADELTASSEN VOOR CAN-AM
·  Gepatenteerd, licht ontwerp, speciaal ontworpen voor het 
voertuig.

·  Driepuntsmontage.
·  Waterdicht, schokbestendig.
·  Capaciteit van 36 L.
·  Voldoende ruimte voor een 2XL integraalhelm uitgerust met 
communicatiesysteem.

·  Unieke Can-Am reflector.
·  Vereiste montagesteun en onderdelen voor installatie 
worden apart verkocht (219400728 voor  
Noord-Amerika, 219400727 voor Europa).

Spyder F3, F3-S
219400721

SHAD BINNENTAS VOOR 
ZADELTASSEN
·  Specifiek ontworpen voor SHAD zadeltassen 
(219400721) voor extra gebruiksgemak.

·  Inclusief geïntegreerde draaggreep en een 
schouderriem.

·  Verkocht per paar.
Spyder F3, F3-S
219401073

SHAD ZADELTASSEN F3 RACK
(Niet afgebeeld)
·  Aangepast rek, speciaal ontworpen voor SHAD 
zadeltassen (219400721).

·  Geïntegreerde rode reflectoren en vereiste 
montageonderdelen voor SHAD zadeltassen.

Spyder F3, F3-S
219400728 
219400727 · Europa (oranje reflectoren)  
EC-conform

BRP werkt samen met SHAD, een gerenommeerde, toonaangevende fabrikant van  
geavanceerde tassen en opbergaccessoires voor de motorsport. Hun innovatieve 
ontwerpen worden alom geprezen, zijn volledig functioneel en van topkwaliteit. Geen 
wonder dus dat ze in 2015 de prestigieuze internationale "Red Dot: Best of the Best" 
award in ontvangst mochten nemen.

Nieuw  SHAD WATERDICHTE 
TAS ACHTEROP
·  Maximale toegankelijke bescherming voor 
uw spullen met een waterdicht hoofdvak en 
met handschoenen te bedienen ritsen.

·  Reflecterende stukken zorgen voor optimale 
veiligheid onderweg.

·  Veelzijdig dankzij de vele zakken en gemaakt 
van handig, duurzaam, makkelijk schoon te 
maken materiaal.

Alle Spyder modellen
219401099
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VERLICHTING EN ELEKTRISCHE ACCESSOIRES 

VERWARMDE HANDGREPEN 
VOOR DE BESTUURDER
·  Complete verwarmingsset met één intensiteitsinstelling.
·  Gemakkelijk te monteren.
·  Geïntegreerde AAN/UIT-schakelaar.
Spyder F3, F3-S, F3-T
219400509

EXTRA VERLICHTING
·  Halogeen mistlampen.
·  Verbeteren het dimlicht, voor een nog 
beter zicht.

·  Plug-and-play met standaard kabelboom.
·  Geïntegreerde AAN/UIT-schakelaar.
· Niet EC-conform.
Alle Spyder F3 modellen
219400511

GARMIN† ZUMO† 590 GPS
·  Aanraakscherm van 5" (12,7 cm), bruikbaar in twee 
richtingen, met handschoenen te bedienen en 
leesbaar in het zonlicht.

·  Biedt handenvrije bediening van uw telefoon en 
gesproken instructies te horen in de helm via 
Bluetooth† 5-technologie.

·  Inclusief MP3-speler. 
·  Compatibel met iPod† en Pandora†.
·  Bediening van muziek op het scherm.
·  Robuust en duurzaam, bestand tegen 
brandstofspatten, UV-stalen en slecht weer.

·  Biedt toegang tot actuele weer- en verkeersinformatie 
via de gekoppelde smartphone-app.

·  Gratis levenslange kaartupdates.
·  Met Curvy Roads Routing kan de bestuurder wegen 
met veel bochten vinden.

·  Gps-houder (219400912) apart verkrijgbaar.
·  Niet compatibel met 2018 RT en F3 modellen met het 
VIP instrumentenbord.

Alle Spyder modellen
219400512  
219400699 · Europa

ROADTHUNDER GELUIDSBALK VAN MTX†

·  Bluetooth† luidspreker met het onklopbare gebruiksgemak van bediening 
met de vingertoppen. 

·  Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, ontworpen voor 
gebruik buitenshuis. 

·  Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen. 
·  Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met Bluetooth. 
·  Inclusief: ingangs-, massa- en contactkabels, plus extra poort en 
aansluitkabel van 3,5 inch.

Opmerking: We raden aan dat u 320 Kbps MP3 / 192-256 Kbps AAC / AIFF / 
WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel van de 
luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen waarschijnlijk leiden tot 
gedegradeerde geluidskwaliteit.
Spyder F3, F3-S
219400840 GPS-HOUDER

·  Wordt hoog rechts op het stuur 
gemonteerd voor optimale 
zichtbaarheid.

·  Verstelbaar in verschillende 
richtingen om weerkaatsing van 
de zon te voorkomen en 
aanpasbaar aan elke bestuurder.

·  Kabels inbegrepen.
Alle Spyder F3 modellen
219400749

GPS-HOUDER 
(ZONDER KABEL)
(Niet afgebeeld)
Alle Spyder F3 modellen
219400717

GARMIN ZUMO GPS-
HOUDER
·  Plaatst Garmin Zumo gps in het midden van 
alle sturen met UFit-systeem.

·  Inclusief kabelset/lader.
·  Niet compatibel met de Roadthunder 
geluidsbalk van MTX (219400840).

Alle Spyder F3 modellen
219400912

SET BOUTEN 
VOOR GPS-
HOUDER
(Niet afgebeeld)
·  Vereist om de Garmin Zumo 
gps-houder (219400913) op 
de Drag Bars (219400594) te 
monteren.

Alle Spyder F3 modellen
219400655

GARMIN ZUMO 
GPS-HOUDER 
(ZONDER KABEL)
(Niet afgebeeld)
Alle Spyder F3 modellen
219400913 

CGX3 CAMERA
·  Groothoeklens van 160°. 
·  Opties voor resolutie: 3 MP tot 20 MP en VGA. 
·  Beschikbare videoresoluties: 2,7 K bij 30 frames per seconde (FPS), 
720 P bij 120/60/30 FPS, 1080 P bij 60/30 FPS en VGA bij 240 FPS.

·  Geheugen: Klasse 10 micro-SD-kaart van 32 GB.
·  Capacitief aanraakscherm van 2 inch (5 cm). 
·  Li-ionbatterij met een capaciteit van 1050 mAh, 1/1,5 uur werktijd 
en 3 uur oplaadtijd (2 batterijen inbegrepen).

·  Wifi-functie werkt tot 15 m ver met mobiele apparaten en 
CYCLOPS-app voor Android en iOS.

·  Waterdicht tot 10 m zonder behuizing.
·  Met verschillende modi zoals omkeren, time lapse, opname tegen 
hoge snelheid en loop, bewegingsdetectie, opslag (bij opname van 
een video), burst en anti-sharing.

·  Wordt geleverd met 8 accessoires voor bevestiging.
·  Niet beschikbaar in Europa.
9700130090

Zumo 590 gps kan draadloos verbinding maken met 
de optionele Garmin bandenspanningssensoren en 
de Garmin Virb videocamera voor nog betere 
werking van de gps.

SET VOOR VOEDINGSUITGANG
·  Laadt uw elektronische apparaten op tijdens het rijden* (smartphone, 
mp3, verwarming, enz.).

·  Twee USB-aansluitingen.
·  Plug-and-play set.
·  Gewoon aansluiten onder het bestuurderszadel en gebruiken.
* De voedingsuitgang is niet in staat alle soorten apparaten op te laden 
tijdens het rijden.

Spyder RT modellen 2019 en ouder, RS, ST, F3, F3-S
219400510 · USB 

·  Voegt een extra 12V-stopcontact toe aan uw voertuig.
·  Handig geplaatst in de bagageruimte vooraan.
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder, alle Spyder F3 modellen
219400366 · 12 V
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VELGEN

SPATBORDEN

ACCESSOIRES OP MAAT

Een "bobber", ooit een 
"bob-job" genoemd, is een 
soort aangepaste 
motorfiets. Doorgaans 
worden alle overbodige 
elementen van de 
carrosserie verwijderd en 
wordt het achterspatbord 
ingekort (zoals vroeger de 
staart van een bobtail).

15" SHAMROCK 
VELGEN
·  Voegen persoonlijkheid toe 
aan uw Can-Am Spyder.

·  Gegoten, gelakte en 
machinaal bewerkte velgen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400500 · Deep Black

15" FAT 6 
VERCHROOMDE 
VELGEN
·  Zelfde ontwerp als standaard 
Spyder F3 velgen met 
afwerking in PVD.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT modellen, 
RS, ST vanaf 2013

 219400589 · Chroom

15" BONNEVILLE 
VELGEN
·  Geef uw Can-Am Spyder een 
retro look met deze 15 inch 
velgen geïnspireerd op de 
racers van de gelijknamige 
zoutvlakte.

·  De wielmoeren zitten 
verborgen achter de 
middendop.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400501 · Zwart

ACHTERWIEL IN 
CHROOM
·  6-spaaks PVD 
(poedercoating met 
chroom-look, sterker dan 
gewoon chroom) achterwiel 
uit één stuk (naaf en wiel in 
één stuk).

Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400574 · Chroom

ONDERHOUDSSET 15" BLADE 
MAGNESIUM VELGEN
(Niet afgebeeld)
·  Vervangende “Blade” voor velgen.

 219400542 · Links · Geborsteld aluminium  
 219400543 · Rechts · Geborsteld aluminium

15" BLADE 
MAGNESIUM 
VELGEN
·  Eenzijdig ontwerp (een linker- en 
een rechtervelg)

·  Het gepatenteerd gietproces 
levert een gewichtsvermindering 
van 1 kg per velg op vergeleken 
bij standaardvelgen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT modellen, 
RS, ST vanaf 2013

 219400465 · Zwart

VERKORT 
ACHTERSPATBORD
·  Gestroomlijnd, kort spatbord om 
de indrukwekkende Spyder F3 
achterband te benadrukken.

·  Wettelijk in orde voor gebruik op 
de openbare weg, inclusief 
houder voor kentekenplaat, 
ledverlichting en alle nodige 
hardware.

·  Kentekenplaathouder niet 
conform buiten Noord-Amerika.

Spyder F3, F3-S
 219400597 · Carbon Black

LOW BROW 
VOORSPATBORDEN
·  Extreem gestroomlijnde stalen 
spatborden met led-standlichten 
geïntegreerd in de voorste rand.

·  Inclusief kabelboom en alle 
nodige hardware.

·  Verkocht per paar.
·  Led-standlichten niet 

EC-conform.
Alle Spyder RT modellen 2019 
en ouder, RS, ST vanaf 2013, alle 
Spyder F3 modellen 2018 en 
ouder

 219400502 · Carbon Black

SET VOOR BOBBER*
·  Alles wat u nodig hebt om van een 2-up een 1-up te 
maken.

·  Inclusief achterspatbord, set met achterlicht, pakket 
met voetsteun, bevestiging voor kentekenplaat en alle 
vereiste montageonderdelen.

·  Geschikt voor alle standaard- en accessoirezadels.
*  Een ingekort spatbord houdt minder opspattend 

materiaal tegen dan een traditioneel spatbord. De 
wettelijk verplichte lengte van het achterspatbord kan 
afhankelijk zijn van lokale wetgeving. Respecteer alle 
toepasselijke wetten en voorschriften.

Spyder F3, F3-S
 219400640 · Zwart  
 219400745 · Zwart · Europa · EC-conform  

(Zonder achterspatbord en bevestiging voor 
kentekenplaat) 

KAP POELIE
·  Vervangt de standaard kunststof PTO-kap 
(aandrijfpoelie) door een originele kap in 
chroom.

Alle Spyder F3 modellen
 219400557 · Chroom

TMC-KAP
·  Vervangt de standaard kunststof TMC-kap 
(hoofdcilinder) door een originele kap in 
chroom.

Alle Spyder F3 modellen
 219400559 · Chroom

SUPER SPORT ROOSTER
·  Rooster vooraan voor een nog robuustere look 
dankzij het honingraatmotief en geïntegreerde front 
splitter.

Alle Spyder F3 modellen
 219400595 · Zwart / Can-Am Red

CHASSISDOPPEN
·  Voor wat meer bling aan de voorkant van uw 
voertuig.

·  4 chassisdoppen per pakket.
Alle Spyder F3 modellen

 219400555 · Chroom

EINDDOPPEN STUUR
·  Verkocht per paar.
Alle Spyder modellen

 219400702 · Chroom
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

SCHOKDEMPERS

STICKERS

SIGNATURE VERLICHTING
·  Creëert een onmiskenbare, unieke look.
·  Geen schakelaar, gaat automatisch branden.
·  Inclusief vereiste bedrading en hardware voor Spyder F3 modellen vanaf 
2016.

·  Niet EC-conform.
Alle Spyder F3 modellen

 219400895 · Wit

SIGNATURE VERLICHTING - 2015 
ADAPTERKIT
(Niet afgebeeld)
·  Kabelboom voor installatie van Signature verlichting (219400895) op 
modellen van 2015. 

·  De verlichting wordt automatisch ingeschakeld als de motor draait.
·  Led-lichten.
Spyder F3 2015, F3-S 2015
219400636

STICKERSET STREPEN 
MOTORKAP
·  Voegt persoonlijkheid toe aan uw Can-Am 
Spyder F3.

Alle Spyder F3 modellen
 219400711 · Can-Am Red  
 219400714 · Gloss White  
 219400713 · Matte Black  
 219400712 · Satin Silver

STICKERSET STREPEN VOOR 
F3 ZADELKAP IN MONO-
UITVOERING
·  Premium stickers als aanvulling op de stickerset 
strepen voor de motorkap.

Spyder F3, F3-S
 219400661 · Can-Am Red  
 219400662 · Gloss White  
 219400663 · Matte Black  
 219400664 · Satin Silver

STICKERSET STREPEN 
ACHTERKANT
·  Premium stickers als aanvulling op de stickerset 
strepen voor de motorkap.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
 219400665 · Can-Am Red  
 219400666 · Gloss White  
 219400667 · Matte Black  
 219400668 · Satin Silver

FOX VERSTELBARE SCHOKDEMPERS VOORAAN
·  Voorzien van verstelbare voorbelasting via veren en extern afstelbare terugvering 
met groot bereik, voor eindeloos afstellen om perfect te passen bij uw rijstijl.

·  Een zachte rit op kruissnelheid of heen en weer op een bochtige weg: ze leveren 
altijd uitzonderlijke prestaties, comfort en een rit van superieure kwaliteit.

Spyder F3-T, F3 Limited
219400733

FOX VERSTELBARE SCHOKDEMPER 
ACHTERAAN
·  FOX Factory Series schokdempers achteraan bieden een eindeloos 
bereik aan instelopties.

·  Lichte behuizing uit geanodiseerd 6061-T6 aluminium voor een betere 
betrouwbaarheid en uitstekende prestaties.

Spyder F3, F3-S
219400734

FOX FACTORY SERIES 1.5 PODIUM R SCHOKDEMPERS 
VOORAAN
·  De PODIUM R schokdempers zijn voorzien van verstelbare voorbelasting via veren en 
bieden een ruim aantal mogelijkheden voor extern afstelbare terugvering, voor eindeloze 
opties voor afstellen die perfect passen bij uw rijstijl.

·  Gaat u voor een lange rit of geniet u liever van uw favoriete bochtige wegen? De PODIUM R 
schokdempers leveren steeds uitstekende prestaties, geweldig comfort en over het 
algemeen een kwalitatieve rit.

Spyder F3, F3-S
219400515

SCHOKDEMPER ACHTERAAN 
VOOR OCCASIONEEL 2-UP
·  Draagvermogen ontworpen voor occasioneel gebruik als 
2-up.

Spyder F3, F3-S
219400739

AUTOMATISCHE UITBREIDINGSSET 
VOOR LUCHTVERING ACHTER
·  Automatische ophanging zorgt voor een vlotte, comfortabele rit.
· Inclusief luchtcompressor en alle nodige montageonderdelen.
Spyder F3-T, F3 Limited
219400738

FOX FACTORY SERIES 2.0 PODIUM RC2 
SCHOKDEMPER ACHTERAAN
·  Met eindeloze opties voor de perfecte opstelling.
·  Met de geanodiseerde 6061-T6 aluminium behuizing en extern aluminium reservoir levert 
de lichte PODIUM RC2 schokdemper betrouwbare en verbluffende prestaties.

Spyder F3, F3-S
219400577

Fox† schokdempers zijn 
reeds meer dan 30 jaar 
toonaangevend in de 
sector en staan garant 
voor performante 
schokdempers en 
ophangingen voor 
racing.
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN AKRAPOVIČ 
GELUIDDEMPERS

AkrapoviČ† werd opgericht in 1990 door de Sloveense racepiloot Igor AkrapoviČ die 
tijdens zijn loopbaan een tekort aan kwalitatieve uitlaatsystemen had opgemerkt.

·  Dieper, voller geluid dan standaard geluiddemper.
·  Voldoen aan de strengste normen: gecertificeerd volgens EPA, CARB en EC.
·  Blijven binnen de garantievoorwaarden.
·  Gemakkelijk te monteren.
·  Ontwerp uitlaat compatibel met alle originele onderdelen van BRP.

HOEZENGELUIDDEMPERS

HOES VOOR BUITEN
·  Vervaardigd uit duurzaam UV- en schimmelbestendig gekleurd polyester van 100 
denier.

·  De binnenvoering beschermt het windscherm.
·  Gemakkelijk te onderhouden.
Spyder F3, F3-S

 219400495 · Zwart

HOES VOOR BUITEN
·  Vervaardigd uit duurzaam UV- en schimmelbestendig gekleurd polyester van 100 
denier.

·  De zachte binnenvulling beschermt windschermen tot en met het Tall Boy 
windscherm (219400596).

·  Compatibel met F3-T met of zonder passagiers- of bestuurdersrugsteunen.
·  Ook compatibel met alle F3 windschermen.
·  Niet compatibel met armsteunen  
passagier (219400726).

Spyder F3-T,  
F3 Limited 2016

 219400603 · Zwart

F3 LIMITED TRANSPORTHOES
·  Gemaakt van duurzaam, 100% waterdicht, volledig ademend 300-denier polyester.
·  Dankzij het systeem voor makkelijk installeren/verwijderen blijft de hoes in alle 
omstandigheden zitten.

·  Uitgerust met geïntegreerd uitlaatpaneel en krasvrije flanellen windschermvoering.
·  Compatibel met alle standaard- en accessoirezadels, ongeacht de passagiers- of 
bestuurdersrugsteunen, de armsteunen voor de passagier, het windscherm of de 
topkoffer.

F3-T (met optionele  
topkoffer),  
F3 Limited vanaf 2017

 219400768 · Zwart

REISHOES
·  Beschermt de bovenste delen van het voertuig.
·  Eenvoudig op te bergen in de bagageruimte vooraan. 
Neemt weinig plaats in.

·  Eenvoudig te monteren en te  
demonteren.

Spyder F3, F3-S
 219400496 · Zwart

REISHOES
·  Start uw ochtendrit op een droog, schoon zadel.
·  Beschermt de bovenkant van uw voertuig en kan makkelijk 
worden opgeborgen in de bagageruimte vooraan – ideaal om 
overal mee naartoe te nemen.

Spyder F3-T, F3 Limited 2016
 219400604 · Zwart

REGENHOES VOOR BESTUURDERSZADEL
·  100% waterdichte bescherming voor het bestuurderszadel.
·  Past op alle standaard- of accessoirezadels.
·  Compatibel met bestuurdersrugsteun.
·  Snel aan te brengen en te verwijderen.
Alle Spyder F3 modellen

 219400648 · Zwart

REGENHOES VOOR PASSAGIERSZADEL
·  100% waterdichte bescherming voor het passagierszadel.
·  Past op alle standaard- of accessoirezadels.
·  Compatibel met passagiersrugsteun en korte rail.
·  Snel aan te brengen en te verwijderen.
Spyder F3, F3-S en F3-T standaardzadel,  
Coast-to-Coast zadel,  
Cannonball zadel

 219400649 · Zwart

F3-T TRANSPORTHOES
·  Gemaakt van duurzaam, 100% waterdicht, volledig ademend 300-denier polyester.
·  Dankzij het systeem voor makkelijk installeren/verwijderen blijft de hoes in alle 
omstandigheden zitten.

·  Uitgerust met geïntegreerd uitlaatpaneel en krasvrije flanellen windschermvoering.
·  Compatibel met alle standaard en optionele zadels, ongeacht de passagiers- of 
bestuurdersrugsteunen, de armsteunen voor de passagier of het windscherm.

·  Niet compatibel met topkoffer.
Spyder F3-T, F3 Limited 2016

 219400751 · Zwart

VERVANGENDE SET VOOR HITTESCHILD AKRAPOVIČ SINISTER 
GELUIDDEMPER
(Niet afgebeeld)
Spyder F3, F3-S (onderhoudsset)
219400766

AKRAPOVIČ SPORT-TOURING 3C GELUIDDEMPER
·  Geniet van een unieke rit met het dynamische, diep resonerende geluid van een 
Akrapovič geluidsdemper.

·  Zijn constructie uit premium titanium en koolstofvezel is 55% lichter dan het 
standaardmodel en hij werd getest om te voldoen aan de strengste voorschriften.

· Niet AS-gecertificeerd.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT vanaf 2015

 219400650 · Titanium · Canada / VS  
 219400838 · Titanium · Andere landen 

AKRAPOVIČ STRAIGHT SHOT 
GELUIDDEMPER
·  Premium verchroomde roestvrijstalen buitenkant, eindkap en 
hitteschilden.

· Niet AS-gecertificeerd.
Spyder F3, F3-S vanaf 2015 (Europa: alleen 2015-2017)

 219400514 · Chroom

AKRAPOVIČ SINISTER GELUIDDEMPER
·  Ontwerp met 3 uitlaatopeningen, exclusief voor Can-Am.
·  Afgewerkt met robuust zwart koolstof- en roestvrij staal.
·  Uniek Akrapovič geluid.
·  Vervangende set voor hitteschild Akrapovič Sinister geluiddemper 
beschikbaar (219400766).

·  Niet AS-gecertificeerd.
Spyder F3, F3-S

 219400701 · Zwart
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie. Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

Belangrijkste 
kenmerken CAN-AM SPYDER RT CAN-AM SPYDER RT 

SEA-TO-SKY

Beschikbare 
kleuren

 
Deep Marsala Metallic

Petrol Metallic

   
Highland Green

Model Spyder RT Limited Spyder RT Sea-to-Sky

Motor
Rotax 1330 ACE in-line 3-cilindermotor, 

vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie 
en elektronische gasregeling

Rotax 1330 ACE in-line 3-cilindermotor, 
vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinjectie 

en elektronische gasregeling

Vermogen 115 pk (86 kW) @ 7.250 tpm 115 pk (86 kW) @ 7.250 tpm

Koppel 96 lb-ft. (130 Nm) @ 5.000 tpm 96 lb-ft. (130 Nm) @ 5.000 tpm

Transmissie Semi-automatisch met 6 versnellingen
met achteruit (SE6)

Semi-automatisch met 6 versnellingen
met achteruit (SE6)

Voorophanging SACHS Big-Bore schokdempers SACHS Big-Bore schokdempers

Achterophanging SACHS schokdemper met  pneumatisch  
geregelde automatische voorbelasting

SACHS schokdemper met  pneumatisch  
geregelde automatische voorbelasting

L x B x H 2.833 x 1.554 x 1.464 mm 2.833 x 1.554 x 1.464 mm

Wielbasis 1.714 mm 1.714 mm

Zithoogte 755 mm 755 mm

Brandstoftank-
inhoud 26,5 L 26,5 L

Lading 177 L 177 L

Standaard 
kenmerken

Premium led-koplampen 
Treeplanken voor bestuurder voor touring 

Verstelbare voetplanken voor passagier 
Uiterst comfortabel Limited zadel met lendensteun 
Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers 
Groot panoramisch 7,8 inch lcd-kleurenscherm met 

BRP Connect 
Toetsenpaneel voor audiobediening 

Handschoenenvak met USB 
Elektronische cruisecontrol 

Geïntegreerde zijkoffers 
Elektrisch verstelbaar windscherm met 

geheugenfunctie 
Onderdelen en afwerking beschikbaar in Chrome of 
Dark Edition (alleen met de kleur Deep Marsala Red) 

Opbergtas vooraan met verlichting 
Verwarmde handgrepen en zadel voor bestuurder 

en passagier
Topkoffer compatibel met LinQ met 

passagiersrugsteun
Automatisch zelfnivellerende luchtvering achter 

Premium led-koplampen, 
Treeplanken voor bestuurder voor touring, 

Verstelbare voetplanken voor passagier, 
Uiterst comfortabele zadels met aanpasbaar schuim, 

lendensteun en Sea-to-Sky borduursel, 
Toetsenpaneel voor audiobediening, 

handschoenenvak met USB, elektronische cruise 
control,

Geïntegreerde zijkoffers, 
Elektrisch verstelbaar windscherm met 

geheugenfunctie,
 Signature led-verlichting, 

Verwarmde handgrepen voor bestuurder en 
passagier, 

Verwarmde zadels voor bestuurder en passagier, 
Volledig gelakte topkoffer compatibel met LinQ met 

passagiersrugsteun, 
Premium audiosysteem van BRP met 6 luidsprekers, 
groot panoramisch 7,8 inch lcd-kleurenscherm met 
BRP Connect, gekleurd achterpaneel inbegrepen, 

Semi-harde reistassen voor de opbergruimtes voor 
en achter met Sea-to-Sky look, 

Velgen in Liquid Titanium met 6 spaken met 
gefreesde satijnen afwerking, 

Moderne afwerking en emblemen in de kleur Liquid 
Titanium 

SPYDER RT
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

1 219400973 RT LinQ REK

2 219400964 LinQ THERMOBOX

3 219400956 VERSTELBAAR SPORTWINDSCHERM

4 219400972 VERWARMD COMFORTZADEL

5 219400500 SHAMROCK VELGEN

1 219400993
VERSTELBAAR WINDSCHERM VOOR TOURING 
MET VENTILATIE

2 219400957 VERSTELBARE BESTUURDERSRUGSTEUN

3 219400743 REK VOOR TOPKOFFER

4 219400958 ARMSTEUNEN PASSAGIER

5 219400167
SEMI-HARDE REISTAS VOOR BAGAGERUIMTE 
VOORAAN
(Niet afgebeeld op de bovenstaande foto)

6 219400172 ZACHTE REISTASSEN VOOR ZIJKOFFERS
(Niet afgebeeld op de bovenstaande foto)

7 219400748 BINNENTAS VOOR TOPKOFFER
(Niet afgebeeld op de bovenstaande foto)

1

2

3

4

5

1

2
3

4

Onze aangepaste versies van de Can-Am Spyder vormen de perfecte inspiratiebron 
om uw eigen versie samen te stellen! Hoe zou u uw Spyder samenstellen?

GEÏNSPIREERDE 
LOOK VOOR 
SPYDER RT

GEÏNSPIREERDE 
LOOK VOOR SPYDER 
RT LIMITED
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

Nieuw  VERSTELBAAR STUUR
·  Dit verstelbare stuur voegt max. 5cm toe voor ongeëvenaarde ergonomie.
·  Verstellen gebeurt in een handomdraai: gewoon met de hendel, geen 
gereedschap nodig.

·  Gemaakt van geanodiseerd zwart aluminium voor gestroomlijnde 
duurzaamheid.

Spyder RT vanaf 2020
219401046 

ZADELS EN RUGSTEUNEN

GELEIDINGSROL

STUREN

Dankzij de drie stelrichtingen 
kunt u de hoogte, breedte 
en armafstand van het stuur 
aanpassen.

De linker- en rechterkant van het 
stuur zijn met elkaar verbonden 
zodat ze altijd samen bewegen.

Door de 
bestuurderszadel 
slechts 50 mm 
naar achteren te 
verplaatsen, zijn 
de knieën en het 
bovenlichaam 
meer ontspannen.

STUUR MET DRIE STELRICHTINGEN
·  Hoogstaand technologisch verstelbaar stuur vermindert vermoeidheid 
en biedt comfort voor alle bestuurders, dankzij de onbeperkte 
verstelmogelijkheden.

·  Het stuur is in drie richtingen verstelbaar: hoogte, breedte en 
armafstand.

·  Linker- en rechterhelft zijn met elkaar verbonden en draaien simultaan 
wanneer het stuur wordt versteld.

·  Eenvoudig te verstellen met inbussleutel.
·  Stuur maakt gebruik van bestaande handgrepen, 
bedieningsschakelaar, elektrische kabel en kabel van de koppeling, en 
wordt rechtstreeks op de standaard stuurkolom geplaatst.

Spyder RT 2019 en ouder
219400344

COMFORTZADEL
·  Met extra vulling op de juiste plekken en een laag traagschuim 
doet ons comfortzadel zijn naam alle eer aan.

·  Met dit stijlvolle hogere passagierszadel krijgt iedereen die 
meerijdt een mooie manier om te genieten van prachtige 
landschappen.

Spyder RT vanaf 2020
219400971

VERWARMD COMFORTZADEL
·  Alle kenmerken van het geliefde comfortzadel met geïntegreerde 
verwarming.

·  Compleet met individuele bedieningselementen met twee standen voor 
bestuurder en passagier, voor verwarming op maat bij koud weer.

Spyder RT vanaf 2020
219400972

VERWARMD ZADEL VOOR BESTUURDER
·  Ons verwarmde bestuurderszadel ziet eruit als ons kwalitatief standaard zadel, 
met het voordeel van geïntegreerde verwarming om u warm en comfortabel te 
houden wanneer de temperatuur daalt. 

·  Standaarduitrusting op de RT Limited. 
Spyder RT vanaf 2020 
219401044

VERWARMD ZADEL VOOR PASSAGIER
·  Ons verwarmde passagierszadel gaat nog een stapje verder in comfort met 
geïntegreerde verwarming, voor absolute warmte op koude dagen wanneer 
de open weg u roept. 

·  Standaarduitrusting op de RT Limited. 
Spyder RT vanaf 2020 
219401045

ONDERHOUDSSET GELEIDINGSROL RT
(Niet afgebeeld)
·  Verbetert uw comfort onderweg door de trillingen van de riem af te zwakken.
Spyder RT 2014 tot 2019
219800419

COMFORTZADEL
·  Zeer comfortabel zadel met 
lendensteun.

·  Meer ruimte voor de bestuurder voor 
een beter comfort tijdens langere ritten.

·  Gereed voor bestuurdersrugsteun.
·  Perfect voor langere bestuurders.

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219400457

VERWARMD COMFORTZADEL
·  Verwarmd comfortzadel, geschikt voor 
plaatsing van de bestuurdersrugsteun.

·  De bestuurder en de passagier 
kunnen hun eigen verwarmingsniveau 
kiezen.

·  Tweeledig bereik hoog/laag 
temperatuurinstellingen.

·  Te activeren via de standaard, 
verwarmde handgrepen voor de 
passagier en de bestuurder.

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219400398

TUUR VOOR KORTE ARMAFSTAND
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Perfect voor kleinere bestuurders met voetsteunen in positie 1 of 2.
Spyder RT vanaf 2020

 219400909 · Carbon Black

STUUR VOOR LANGE ARMAFSTAND 
·  Onderdeel van het UFit-systeem.
·  Door de langere reikwijdte leunt het 
bovenlichaam voorwaarts, zodat de 

rijpositie dichter bij de console komt.
·  Perfect voor grotere bestuurders met 
voetsteunen in positie 4 of 5.

Spyder RT vanaf 2020
 219400910 · Carbon Black
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

WINDSCHERMEN EN WINDBESCHERMING

ARMSTEUNEN PASSAGIER
·  Het ultieme comfort voor passagiers tijdens korte of lange afstanden. 
·  Draaien omhoog en uit de weg zodat de passagier vlot kan op- en afstappen. 
·  Stijlvol, passen perfect bij uw Can-Am Spyder. 
·  Vlotte toegang tot de handgrepen voor de passagier, voor nog meer veiligheid.
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219400839

ARMSTEUNEN PASSAGIER
·  Deze horizontaal en verticaal verstelbare armsteunen voor 
passagiers garanderen optimaal comfort voor uw gezelschap 
tijdens elke rit, in de buurt of over lange afstanden.

·  Te installeren in een handomdraai, draaien naar buiten toe voor 
vlotte toegang tot het voertuig.

·  Niet compatibel met RT achterpaneel.
Spyder RT vanaf 2020
219400958

VERSTELBARE BESTUURDERSRUGSTEUN
·  Onze verstelbare bestuurdersrugsteun, die comfort biedt tijdens lange afstanden of korte ritjes, 
klapt omlaag en opzij, voor vlottere toegang tot het voertuig.

·  Het smalle ontwerp biedt meer ruimte voor de passagier achteraan.
·  Bovendien kan de rugsteun vergrendeld worden, zodat hij er altijd is als je hem nodig hebt.
·  Past bij comfortzadel (219400971) verwarmd comfortzadel (219400972) en verwarmd 
bestuurderszadel (219401044).

Spyder RT vanaf 2020
219400957

LinQ PASSAGIERSRUGSTEUN
·  De passagiersrugsteun wordt snel en vlot geïnstalleerd op het LinQ rek, voor 
een uitstekende manier om uw partner te laten genieten van een spannende 
en comfortabele rit.

·  Volledig compatibel met optionele armsteunen passagier (219400958).
·  RT LinQ rek (219400973) is vereist voor installatie.
Spyder RT vanaf 2020
219400967

VERSTELBAAR SPORTWINDSCHERM
·  Rust uw Can-Am Spyder uit zodat iedereen kan zien dat u er klaar 
voor bent!

·  Ons robuuste polycarbonaat sportwindscherm met laag profiel is 
zowel klaar om de weg op te gaan als om spannende avonturen 
te beleven.

·  Sportieve look, sportief gevoel, onvergetelijke rit.
·  Getint en 75% lichtdoorlatend.
·  Afmetingen: 35 cm hoog.
Spyder RT vanaf 2020
219400956

VERSTELBAAR ELEKTRISCH WINDSCHERM VOOR 
TOURING
·  Perfect voor langere bestuurders maar ontworpen voor iedereen die graag rijdt met minder wind 
en meer plezier.

·  Robuust 4,5 mm dik krasbestendig, kristalhelder polycarbonaat komt 7,5 cm hoger dan ons 
standaard windscherm, duwt de luchtstroom over het hoofd van de bestuurder en creëert 
aanzienlijk minder schokken, voor een aangename, stillere rit.

·  Handig geïntegreerde ventilatieopeningen vooraan voor verstelbare regeling van de 
luchtstroom.

· Getint en 75% lichtdoorlatend.
·  Afmetingen: 68 cm hoog.
Spyder RT vanaf 2020
219400993

VERSTELBARE BESTUURDERSRUGSTEUN
·  Aanpassing van de kantelhoek, afgestemd op uw rijstijl.
·  Klapt naar voren voor makkelijke toegang tot het passagierszadel.
Voor standaardzadels
·  Uniek plug-and-go-ontwerp kan in enkele seconden 
worden geïnstalleerd en werkt met alle standaard 
RT bestuurderszadels zonder wijzigingen.

Spyder RT 2014 - 2019, RT 2013 en ouder met 
standaardzadel vanaf 2014
219400679

Voor comfortzadels
·  Uniek plug-and-go-ontwerp kan in enkele seconden 
worden geïnstalleerd en werkt met Spyder RT 
comfortzadels zonder wijzigingen.

Past bij comfortzadel (219400457) past bij 
verwarmd comfortzadel (219400398)
219400689
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VERSTELBAAR ELEKTRISCH 
WINDSCHERM 
·  Regelt de frontale luchtstroom naar de bestuurder.
·  Geïntegreerde verstelbare ventilatie biedt een 
eenvoudig en eindeloos beheer van de luchtstroom 
doorheen de horizontale openingen: van dicht tot 
volledig open.

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
64 cm  

 219400435 · Doorzichtig met chroom

58 cm  
 219400360 · Doorzichtig met chroom

TOURING WINDSCHERM
·  Lager en smaller ontwerp voor bestuurders die 
minder bescherming tegen de wind willen dan het 
standaardmodel van de Spyder RT biedt.

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
64 cm  
219800199

58 cm  
219400243

VERSTELBARE ZIJWINDSCHERMEN
·  Regelen de luchtstroom naar passagier en bestuurder.
·  3 vooraf ingestelde standen (gesloten, parallel en omgekeerd).
·  Eenvoudige klikbevestiging zonder gereedschap.
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder

 219400362 · Doorzichtig

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
 219400413 · Chroom

HOOGTE 64 CM HOOGTE 64 CM

HOOGTE 58 CM HOOGTE 58 CM

3 VOORINSTELLINGEN VOOR 
VERSTELBAAR ZIJWINDSCHERM

Nieuw  VERSTELBARE 
ZIJWINDSCHERMEN 
– ONDER
·  Regelen de luchtstroom naar het 
onderlichaam van passagier en 
bestuurder.

·  Dicht, geopend of parallel plaatsen 
voor optimaal comfort.

·  Eenvoudig verstellen zonder 
gereedschap, zodat u langer kunt 
rijden.

Spyder RT vanaf 2020
219401088

Nieuw  VERSTELBARE 
ZIJWINDSCHERMEN 
– BOVEN
·  Regelen de luchtstroom naar het 
bovenlichaam van passagier en 
bestuurder.

·  Dicht, geopend of parallel plaatsen 
voor optimaal comfort.

·  Eenvoudig verstellen zonder 
gereedschap, zodat u langer kunt 
rijden.

Spyder RT vanaf 2020
219401040

OMGEKEERD

PARALLEL

DICHT

Windschermen en windbescherming

RT LinQ REK
·  Maak uw Can-Am Spyder RT nog flexibeler met het 
handige, ongeëvenaarde RT LinQ rek.

·  Multifunctioneel voor accessoires, met veilige 
vergrendeling om tal van BRP LinQ accessoires van 
40,6 cm te bevestigen. 

·  In enkele minuten te installeren zonder gereedschap.
·  Vervangt de standaard topkoffer op RT Limited 
modellen.

Spyder RT vanaf 2020
219400973

RT TOPKOFFER 
·  Denk aan de handige bergruimte van 177 L om al uw 
spullen mee te nemen voor een onvergetelijke rit. 

·  Onze gloednieuwe topkoffer voegt 22 liter extra 
bergruimte toe en is nu bovendien nog handiger met een 
grotere opening en ruimte voor 2 helmen! 

·  Inclusief een specifieke USB-poort om apparaten op te 
laden. 

·  Standaarduitrusting op de RT Limited. 
Spyder RT vanaf 2020 
219401011  
219401079 · Europa 

LinQ GEREEDSCHAPSHOUDERS
·  Onze gereedschapshouders scoren nog een punt voor de 
modulaire flexibiliteit van LinQ! 

·  Innovatief draaiende vergrendeling om voorwerpen zoals 
gereedschap of hengels stevig te bevestigen in verschillende 
posities!

·  Verkocht per paar. 
·  RT LinQ rek (219400973) is vereist voor installatie. 
Spyder RT vanaf 2020 
715003059 

LinQ THERMOBOX
·  De veelzijdige, via rotatiegieten gevormde LinQ 
thermobox houdt uw eten of drank onderweg 
warm of koud en is altijd klaar voor gebruik.

·  Met de ruime inhoud van 16 L bent u klaar voor 
de kleine of grote honger of dorst, tijdens korte 
of lange ritten. 

·  RT LinQ rek (219400973) is vereist voor 
installatie. 

Spyder RT vanaf 2020 
219400964 

LinQ SPORTTAS
·  Berg al uw spullen op in onze LinQ sporttas van 17 liter, 
beschermd tegen weer en wind! 

·  De perfecte plek om portefeuilles, waterflessen, 
smartphones en jassen veilig op te bergen. 

·  Gemaakt met een stevige harde bodem en semi-harde 
bovenkant.

·  RT LinQ rek (219400973) vereist voor installatie.
Spyder RT vanaf 2020 
860201678 

LinQ SR21 TUNNELTAS
·  Semi-harde, uitbreidbare LinQ tunneltas biedt 
maar liefst 21 L bergruimte en is handig, snel en 
zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen via LinQ.

·  RT LinQ rek (219400973) vereist voor installatie.
Spyder RT vanaf 2020 
860201740 

LinQ WATERDICHTE TAS
·  LinQ waterdichte tas biedt 40 L volledig waterdichte, 
verstelbare bergruimte voor uw spullen. 

·  Het waterdichte ontwerp beschermt uw spullen, 
terwijl de harde kunststof basis voor zwaar gebruik 
en bodem met schuimlaag extra bescherming 
bieden tijdens lange ritten. 

·  Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren 
met de geïntegreerde draaggreep.

·  Inclusief 2 LinQ basissen voor bagage.
·  RT LinQ rek (219400973) vereist voor installatie.
Spyder RT vanaf 2020 
715002875 

BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

RT ACHTERPANEEL
·  Het achterpaneel bovenaan sluit het gebied van de 
topkoffer af wanneer deze niet wordt gebruikt, en 
behoudt de strakke lijnen en de sportieve look. 

·  Niet compatibel met armsteunen passagier (219400958).
·  Standaard uitrusting op het basismodel.
Spyder RT Limited vanaf 2020

 219401014 · Deep Marsala
 219401076 · Asphalt Grey  
 219401012 · Chalk Metallic  
 219401013 · Petrol Metallic

Nieuw  LINQ SEMI-HARDE TAS
·  Biedt 40 L bergruimte voor avontuur met een volle 
lading.

·  Semi-hard design en ingebouwde regenhoes 
beschermen uw spullen in alle omstandigheden.

·  Dankzij de gele binnenkant vindt u snel wat u zoekt.
·  Uitneembare mesh organizer en draagzak voor nog 
meer aanpassing

·  RT LinQ rek (219400973) is vereist voor installatie. 
Spyder RT vanaf 2020
219401039
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

SEMI-HARDE REISTAS 
VOOR ZIJKOFFER
·  Stijlvolle reistassen speciaal ontworpen 
voor de zijkoffers.

·  Inschuifbare handgreep en 
schouderriemen om handig mee te 
nemen.

·  Geïntegreerde lipjes om de tas eenvoudig 
uit de koffer te halen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder RT modellen
219400169

ZACHTE REISTASSEN 
VOOR ZIJKOFFERS
·  Zachte reistassen waarmee de zijkoffer van 
de Spyder RT optimaal kan worden 
gebruikt.

·  Geïntegreerde handgreep om handig mee 
te nemen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder RT modellen
219400172

SEMI-HARDE REISTAS 
VOOR TOPKOFFER
·  Stijlvolle reistas speciaal ontworpen 
voor de topkoffer.

·  Intrekbare handgreep om handig mee 
te nemen.

·  Geïntegreerde lipjes om de tas 
eenvoudig uit de bagageruimte te 
halen.

Alle Spyder RT modellen 2019 en 
ouder
219400168

SPIEGEL VOOR 
TOPKOFFER
·  Voor de topkoffer.
·  Klapt open en wordt gesloten 
wanneer niet in gebruik.

·  Met kleine bergruimte in het 
deksel van de topkoffer.

Alle Spyder RT modellen 2019 
en ouder
219400321

PLANK VOOR TOPKOFFER
·  Om de topkoffer te ondersteunen en in te delen.
·  Twee uitgespaarde opbergvakken voor elektronische accessoires.
·  Kan worden gekanteld om de toegang tot de onderkant van de bergruimte te 
vereenvoudigen.

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219400232

SEMI-HARDE REISTAS VOOR 
DE BAGAGERUIMTE 
VOORAAN
·  Reistas op wieltjes, ontworpen om de 
beschikbare bagageruimte vooraan optimaal te 
benutten.

·  Kan ook dienst doen als handbagage in het 
vliegtuig.

Alle Spyder RT modellen
219400167

GEÏNTEGREERDE HELMTAS
·  Echt geïntegreerde, gebruiksvriendelijke 
oplossing om de helm op te bergen. 

·  Stevige, waterdichte constructie. 
·  Inclusief elastische riemen om de helmtas aan 
het zadel vast te maken. 

·  Met antidiefstalkabel voor extra veiligheid.
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder en 
alle Spyder F3 modellen
219400850

BINNENTAS VOOR 
TOPKOFFER
·  Optimaal gebruik van volume topkoffer.
·  Inclusief geïntegreerde draaggreep en 
schouderriem voor optimaal 
vervoersgemak.

Spyder F3-T met topkoffer, 
F3 Limited vanaf 2017, RT vanaf 2020
219400748

GPS-HOUDER VOOR STUUR MET DRIE 
STELRICHTINGEN (ZONDER KABEL)
(Niet afgebeeld)
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219800382

VERSTELBARE MONTAGEKIT VOOR GPS 
(VOOR STANDAARD STUUR)
(Niet afgebeeld)
·  Montagekit voor Garmin Zumo 590 gps (219400512, 219400699 EC) met 
verstelbare houder die past op elk standaardstuur.

·  Inclusief behuizing, kabels, rubberen manchet en montageonderdelen.
·  De houder kan worden gedraaid, zodat de gps steeds in de juiste positie staat 
voor grote of kleine bestuurders of naargelang de lichtinval.

·  Gps apart verkocht.
Alle Spyder RT 2019 en ouder, ST, RS vanaf 2013
219400615

EXTRA VERLICHTING
·  Onze extra ledverlichting garandeert een 
schitterende rijervaring ‘s nachts.

·  Rijd vol vertrouwen met een beter zicht op de 
weg, omlaag en in de breedte.

·  In enkele minuten te installeren!
·  Niet EC-conform.
Spyder RT vanaf 2020
219400991

SIGNATURE VERLICHTING 
VOORAAN
·  Omdat de eerste indruk belangrijk is, 
garandeert onze Signature verlichting vooraan 
dat niemand ooit vergeet dat u er was, of u nu 
komt of gaat. 

·  Standaard uitrusting op het Limited Edition 
model.

·  Niet EC-conform.
Spyder RT vanaf 2020
219401024

GARMIN ZUMO 590 GPS
·  Aanraakscherm van 5" (12,7 cm), bruikbaar in twee richtingen, 
met handschoenen te bedienen en leesbaar in het zonlicht.

·  Biedt handenvrije bediening van uw telefoon en gesproken 
instructies te horen in de helm via Bluetooth 5-technologie.

·  Inclusief MP3-speler. 
·  Compatibel met iPod en Pandora.
·  Bediening van muziek op het scherm.
·  Robuust en duurzaam, bestand tegen brandstofspatten, UV-stalen 
en slecht weer.

·  Biedt toegang tot actuele weer- en verkeersinformatie via de 
gekoppelde smartphone-app.

·  Gratis levenslange kaartupdates.
·  Met Curvy Roads Routing kan de bestuurder wegen met veel 
bochten vinden.

·  Gps-houder (219400615) apart verkocht.
·  Niet compatibel met 2018 RT en F3 modellen met het VIP 
instrumentenbord.

Alle Spyder modellen
219400512  
219400699 · Europa

GPS-HOUDER
·  Plaatst Garmin Zumo gps in het 
midden van alle UFit-sturen.

·  Inclusief kabelset/lader.
·  Niet compatibel met de 
Roadthunder geluidsbalk van MTX 
(219400840).

Spyder RT vanaf 2020
219400992

VERLICHTING & ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Zumo 590 gps kan draadloos verbinding maken met de optionele Garmin 
bandenspanningssensoren en de Garmin Virb videocamera voor nog 
betere werking van de gps.

Nieuw  LED-VERLICHTING VOOR 
TREEPLANKEN
·  Maak uw rit echt opvallend met typische accenten van 
topklasse.

·  Integreert moeiteloos en naadloos in de treeplanken.
·  Levert 1.600 lumen extra helder wit licht.
·  Geniet van een beter zichtbare rijervaring ‘s nachts.
·  Niet EC-conform
219401038

SP
YD

ER
 R

T

SP
YD

ER
 R

T
Ba

ga
ge

 e
n 

op
be

rg
ru

im
te

Ve
rli

ch
tin

g 
en

 e
le

kt
ris

ch
e 

ac
ce

ss
oi

re
s

48 Bagage en opbergruimte 49



Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VELGEN

SPATBORDEN
STEUNEN VOORSPATBORD
·  Steunen voor voorspatborden, inclusief 
standlichten, reflectoren en 
montageonderdelen.

·  Voorspatborden apart verkocht.
·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3, RS, ST en  
RT modellen 2019 en ouder
219400359

15" SHAMROCK 
VELGEN
·  Voegen persoonlijkheid toe 
aan uw Can-Am Spyder.

·  Gegoten, gelakte en 
machinaal bewerkte velgen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400500 · Deep Black

15" FAT 6 
VERCHROOMDE 
VELGEN
·  Zelfde ontwerp als standaard 
Spyder F3 velgen met 
afwerking in PVD.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT modellen, 
RS, ST vanaf 2013

 219400589 · Chroom

15" BONNEVILLE 
VELGEN
·  Geef uw Can-Am Spyder een 
retro look met deze 15 inch 
velgen geïnspireerd op de 
racers van de gelijknamige 
zoutvlakte.

·  De wielmoeren zitten 
verborgen achter de 
middendop.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400501 · Zwart

ACHTERWIEL IN 
CHROOM
·  6-spaaks PVD 
(poedercoating met 
chroom-look, sterker dan 
gewoon chroom) achterwiel 
uit één stuk (naaf en wiel in 
één stuk).

Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400574 · Chroom

ONDERHOUDSSET 15" BLADE 
MAGNESIUM VELGEN
(Niet afgebeeld)
·  Vervangende “Blade” voor velgen.

 219400542 · Links · Geborsteld aluminium  
 219400543 · Rechts · Geborsteld aluminium

15" BLADE 
MAGNESIUM 
VELGEN
·  Eenzijdig ontwerp (een 
linker- en een rechtervelg)

·  Het gepatenteerd gietproces 
levert een 
gewichtsvermindering van 1 
kg per velg op vergeleken bij 
standaardvelgen.

·  Verkocht per paar.
Alle Spyder F3 en RT 
modellen, RS, ST vanaf 2013

 219400465 · Zwart

LOW BROW 
VOORSPATBORDEN
·  Extreem gestroomlijnde stalen 
spatborden met led-standlichten 
geïntegreerd in de voorste rand.

·  Inclusief kabelboom en alle 
nodige hardware.

·  Verkocht per paar.
·  Led-standlichten niet 

EC-conform.
Spyder RT modellen 2019 en 
ouder, RS, ST vanaf 2013, alle 
Spyder F3 modellen 2018 en 
ouder

 219400502 · Carbon Black

IPOD-AANSLUITKABEL
·  Kabel om een iPod (connector met 30 pennen voor 
Apple-toestellen) aan te sluiten op de DIN-connector van de 
bagageruimte bovenaan.

·  Inclusief 5V-transformator.
·  Volledige bediening via het stuur.
·  Visuele DOT-Matrix-interface.
·  Handige volumeregeling en browser voor de afspeellijst via het 
instrumentenpaneel van het voertuig.

·  Er is mogelijk een adapter nodig voor de meest recente iPod of 
iPhone.

·  Standaard op de Spyder RT en ST Limited pakketten.
·  Bevindt zich in het voorste compartiment op de Spyder ST en in 
het achterste compartiment op de Spyder RT.

·  Raadpleeg uw dealer voor compatibiliteit.
Spyder RT 2014 - 2019, ST
710002676

SET VOOR VOEDINGSUITGANG
·  Laadt uw elektronische apparaten op tijdens het rijden* 
(smartphone, mp3, verwarming, enz.).

·  Twee USB-aansluitingen.
·  Plug-and-play set.
·  Gewoon aansluiten onder het bestuurderszadel en 
gebruiken.

* De voedingsuitgang is niet in staat alle soorten apparaten 
op te laden tijdens het rijden.

Alle Spyder RT modellen 
2019 en ouder, RS, ST, F3, 
F3-S
219400510 · USB

·  Voegt een extra 
12V-stopcontact toe aan 
uw voertuig.

·  Handig geplaatst in de 
bagageruimte vooraan.

Alle Spyder modellen
219400366 · 12 V

3,5 MM AUDIOSPELER-INGANG
·  3,5 mm kabel om een MP3-speler aan te sluiten op de 
DIN-connector van de bagageruimte.

·  Handige volumeregeling voor de bestuurder via het 
instrumentenbord van het voertuig.

Spyder RT 2014-2019, ST
710001406

ENTERTAINMENT-KABELKIT
(Niet afgebeeld)
·  Vereist voor installatie van CB en 
communicatiesysteem (219400611).

· Niet beschikbaar in Europa.
Spyder RT 2010-2017
219400610

CB- & COMMUNICATIESYSTEEM
·  Blijf in contact met vrienden via 40 kanalen.
·  Push-to-talk en aanpassing ruisblokkering is 
mogelijk via de bediening op het stuur voor 
maximale prestaties en ontvangstkwaliteit.

·  In zend- of ontvangstmodus dempt het volledig 
geïntegreerde systeem ook het radiogeluid.

·  Plug-and-play-systeem, te bedienen via het 
instrumentenpaneel van het voertuig.

·  Werkt samen met de hoofdtelefoon voor 
communicatie met snoer (4474380090).

·  Entertainment-kabelkit (219400610) vereist voor 
installatie.

·  Geïntegreerd AM/FM-audiosysteem (219400464) 
ook vereist voor Spyder RT 2012 en ouder.

· Niet beschikbaar in Europa.
Spyder RT 2010-2017
219400611

HOOFDTELEFOON VOOR 
COMMUNICATIE (MET SNOER)
·  Voor bestuurder en passagier.
·  Inclusief headset en microfoon. 
·  Werkt samen met het CB- en communicatiesysteem 
(219400611).

·  Verkrijgbaar als optie op Can-Am Spyder RT  
modellen.

· Niet beschikbaar in Europa.
Spyder RT 2010-2017
4474380090

VERVANGKIT CB-ANTENNE
(Niet afgebeeld)
·  Inclusief antenne, antennevoet, aardingsstrip en kabels.
· Niet beschikbaar in Europa.
Alle Spyder RT modellen 2010-2017 (onderhoudsset)
219400317

CGX3 CAMERA
·  Groothoeklens van 160°. 
·  Opties voor resolutie: 3 MP tot 20 MP en VGA. 
·  Beschikbare videoresoluties: 2,7 K bij 30 frames per 
seconde (FPS), 720 P bij 120/60/30 FPS, 1080 P bij 
60/30 FPS en VGA bij 240 FPS.

·  Video’s opnemen in 4K UHD at 24 FPS, 2,7 K QHD bij 
30 FPS en 720 P bij 120 FPS.

·  Geheugen: Klasse 10 micro-SD-kaart van 32 GB.
·  Capacitief aanraakscherm van 2 inch (5 cm). 
9700130090

·  Waterdicht tot 10 meter zonder behuizing.
·  Li-ionbatterij met een capaciteit van 1050 mAh, 1/1,5 uur 
werktijd en 3 uur oplaadtijd (2 batterijen inbegrepen).

·  Wifi-functie werkt tot 15 meter ver met mobiele apparaten 
en CYCLOPS-app voor Android en IOS.

·  Met verschillende modi zoals omkeren, time lapse, 
opname tegen hoge snelheid en loop, bewegingsdetectie, 
opslag (bij opname van een video), burst en anti-sharing.

·  Wordt geleverd met 8 accessoires voor bevestiging.
· Niet beschikbaar in Europa.
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

ACCESSOIRES OP MAAT GELUIDDEMPERS

HOEZEN

SCHOKDEMPERS

OPZETSTUK UITLAATPIJP EN 
HITTESCHILD
·  Kit om de afwerking van uw standaard uitlaatsysteem aan te 
passen.

·  Inclusief chromen opzetstuk voor uitlaatpijp, hitteschild en 
bevestigingsmateriaal.

Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder, RS, ST, F3-T, F3 
Limited

 219400473 · Chroom

EINDDOPPEN STUUR
·  Verkocht per paar.
Alle Spyder modellen

 219400702 · Chroom

SIERSTRIP VOOR 
WINDSCHERM
Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder

 219400191 · Chroom

SIERSTRIPS VOOR ZIJKANT 
MET CAN-AM-LOGO
·  Verkocht per paar.
Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder

 219400195 · Chroom

SIERSTRIP VOOR TOPKOFFER
Alle Spyder RT modellen 2018 en ouder

 219400192 · Chroom

FOX VERSTELBARE SCHOKDEMPERS VOORAAN
·  Snelheidsgevoelige upgrade met boutbevestiging, speciaal afgestemd op de Spyder RT.
·  Inclusief stijvere veren en verstelbare voorbelasting, aan te passen aan uw rijstijl, voor minder 
kans op kantelen.

·  Volledig onderhoudbaar en reviseerbaar.
·  Onderdeel van de Podium Performance Series, levert fantastische prestaties en comfort.
Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
219400588

RT HOES VOOR BUITEN
·  Bescherm uw geliefde voertuig tegen weer en 
wind.

·  Deze weersbestendige 100 denier hoes is 
bekleed met krasvrij flanel voor optimale 
windbescherming, zodat alles er zowel met als 
zonder hoes piekfijn uitziet.

·  Past zowel op standaard- als LTD-modellen en is 
geschikt voor alle accessoires van Can-Am!

Spyder RT vanaf 2020
219400968

RT TRANSPORTHOES
·  Onze 300 denier weerbestendige transporthoes 
is de beste manier om al uw spullen schoon en 
droog te houden.

·  Met krasvrije flanellen bekleding, handig 
hittebestendig paneel voor bescherming tegen 
de uitlaat en alle bevestigingsmiddelen voor 
transport.

·  Past zowel op standaard- als LTD-modellen en is 
geschikt voor alle accessoires van Can-Am!

Spyder RT vanaf 2020
219400970

RT REISHOES
·  Bescherm uw favoriete rit tegen weer en 
wind wanneer u ergens onderweg stopt.

·  Deze 100 denier halve hoes beschermt onze 
optionele topkoffer (219401011) en wordt 
geleverd met geïntegreerde handige 
opbergtas.

·  Geschikt voor alle accessoires van Can-Am!
Spyder RT vanaf 2020
219400969

VOORGEVORMDE 
BESCHERMHOES
·  Gemaakt van sterk waterafstotend, ademend 
300-denier polyester.

·  Deze hoes biedt een maximale bescherming 
wanneer het voertuig op een aanhanger 
wordt vervoerd of buiten staat.

·  Met geïntegreerd uitlaatpaneel en 
beschermende flanellen windschermvoering.

·  Eenvoudig te bevestigen zodat de hoes in 
alle omstandigheden blijft zitten.

·  Compatibel met armsteunen passagier RT 
(219400839).

Alle Spyder RT modellen 2019 en ouder
 219400860 · Zwart

REISHOES
·  Beschermt de bovenste 
delen van het voertuig 
(windscherm, zadel en 
topkoffer).

·  Eenvoudig op te bergen in 
de topkoffer. Neemt weinig 
plaats in.

·  Snel aan te brengen en te 
verwijderen.

Alle Spyder RT modellen 
2019 en ouder

 219400199 · Zwart

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN 
AKRAPOVIČ 
GELUIDDEMPERS

·  Innovatief design Eerste zeshoekig gevormde geluiddempers.
∙   De beste materialen. Premium titanium aan de buitenkant, met eindkap en hitteschild 

in koolstofvezels, waardoor deze geluiddempers 55% lichter zijn dan de standaard 
geluiddemper.

·  Het onmiskenbare geluid van Akrapovič. Diep resonerend geluid dat u nergens anders 
zult horen.

·   EPA-, CARB- en EC-gecertificeerd. Zorgvuldige metingen, tests en kwaliteitscontroles 
garanderen dat de geluiddempers aan de strengste normen voldoen.

·  Ontwerp uitlaat compatibel met alle originele onderdelen van BRP.

Nieuw  AKRAPOVIČ UITLAAT
·  Superieure kwaliteit met premium titanium 
behuizing, gedurfde zwarte koolstofvezel dop 
en hitteschild.

·  Nog gebruiksvriendelijker met ontwerp met 
drie uitlaatopeningen.

·  55% lichter dan een standaard uitlaat, om 
minder gewicht mee te slepen.

·  Maak u klaar om te brullen: de diep 
resonerende Akrapovič voegt 133% 
geluidsvolume toe.

Spyder RT vanaf 2020
219401034 · Canada / VS  
219401100 · Andere landen 

AKRAPOVIČ SPORT-TOURING 
3C GELUIDDEMPER
·  Geniet van een unieke rit met het dynamische, diep 
resonerende geluid van een Akrapovič 
geluidsdemper.

·  Zijn constructie uit premium titanium en 
koolstofvezel is 55% lichter dan het standaardmodel 
en hij werd getest om te voldoen aan de strengste 
voorschriften.

· Niet AS-gecertificeerd.
Spyder F3-T, F3 Limited, RT vanaf 2015

 219400650 · Titanium · Canada / VS  
 219400838 · Titanium · Andere landen 
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

Ga in stijl de weg op. 

Kijk voorbij de horizon, naar 
al die ongeziene, onontdekte 
bestemmingen die altijd maar 
uw naam lijken te roepen. 
Luister naar uw hart en trek 
eropuit … naar eender waar. 
Hoe verder, hoe beter. Maak uw 
dromen waar, of nog beter: grijp 
het stuur van uw dromen vast 
en beleef ze intens, volledig en 
zonder twijfel. Met de Can-Am 
On-Road ervaring voelt elke 
bestemming als thuis.

JASSEN - TECHNOLOGIE Met deze gids vindt u de kenmerken die u zoekt in onze uitgebreide collectie 
jassen dankzij het bijbehorende symbool.

Multifunctionele kleding met RPM-technologie

100% waterdicht 
Houdt u droog in alle 
omstandigheden.

Winddicht
Beschermt u tegen wind.

Waterbestendig
Houdt u droog bij lichte regenval 
of tijdens korte ritten.

Uitneembare geïsoleerde voering
U kunt zich aanpassen aan de 
huidige temperatuur. Draag de 
voering bij koud weer en verwijder 
deze bij warm weer.

Ruimzittend
Lossere pasvorm voor meer 
rijcomfort.

Goede pasvorm
Een nog betere pasvorm.

Zakken voor uitneembare 
beschermers
Zakken om uitneembare 
beschermers in op te bergen 
(apart verkocht).

RPM
Belangrijke naden en logo's zijn 
verzegeld zodat water niet door 
eventuele openingen kan binnendringen.

RPM MAX
Alle naden en logo's zijn verzegeld 
zodat water niet door eventuele 
openingen kan binnendringen.

RPM en RPM 
MAX houden 
wind en water 
buiten, maar laten 
transpiratievocht 
nog altijd 
ontsnappen.

Water

WindVocht

KLEDING

  

  

  

          

TEXTIEL JASSEN

HEREN
Ontdek alle kenmerken en 
technologieën van onze herenkleding.
Ga naar: canamonroad.com/videos

CRUISE JAS
Kenmerken:
·  Zeer water- en weerbestendige stof behandeld met Teflon.
·  Voorgevormde mouwen.
·  Ventilatie bij de borst en de rug.
·  Openingen voor bovenarmen, polsen en taille zijn op meerdere 
plaatsen verstelbaar.

· Reflecterende details aan voor- en achterzijde.
Voordelen:
·  Uitstekende ventilatie, licht materiaal voor extra comfort.
·  Uitstekende flexibiliteit en pasvorm voor bestuurder.
·  Wind- en waterbestendig.
·  Handig, praktisch en 's nachts goed zichtbaar.
Buitenlaag: 99% nylon, 1% polyester  
Isolatie: 100% polyester
440733 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Donkergrijs (07)

GROTE MATEN

VOYAGER JAS
Kenmerken
·  Zeer water- en weerbestendige stof behandeld met 
Teflon.

·  Ventilatie ter hoogte van de borst. 
·  Kraagontwerp met kussen voorkomt schuren.
·  Voorgevormde mouwen.
·  Bovenarmen, polsen en taille zijn op meerdere plaatsen 
verstelbaar.

·  Verstelbare taille achter.
·  Reflecterende details aan voor- en achterzijde.
Buitenlaag: 100% nylon  
Isolatie: 100% polyester
440824 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 3XL PLUS, 4XL 
PLUS · Zwart (90)

Voordelen
·  Uitstekend comfort en bescherming in alle 
weersomstandigheden.

·  Goed ademend, zodat u droog blijft.
·  Eenvoudig verstelbaar voor optimale bewegingsvrijheid.
·  Duurzaamheid voor langdurig dragen.
·  Goed zicht in het donker en ‘s nachts, voor meer 
veiligheid.
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

  

  

  

CAN-AM MESH JAS
Kenmerken:
·  Gemaakt met sterk ademende mesh stof met uitneembare 
lichte isolatie.

·  Voorgevormde mouwen.
·  Verstelbare openingen bij taille, onderarmen en mouwen.
·  Reflecterende details op de rug.
Voordelen:
·  Licht, comfortabel en uitstekende ademende 
eigenschappen.

·  Uitstekende flexibiliteit en pasvorm voor  
bestuurder.

·  Handig en praktisch. 
Buitenlaag: 60% polyester, 40% nylon  
Isolatie: 100% polyester
440842 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90)

GROTE MATEN

SHAUN MESH JAS
Kenmerken:
·  Gemaakt van sterk ademende mesh.
·  Voorgevormde mouwen.
·  Verstelbare openingen bij taille, bovenarmen  
en mouwen.

·  Reflecterende details op de rug.
Voordelen:
·  Uitstekende ademende 
eigenschappen en extra ruimte 
voor comfort.

·  Uitstekende flexibiliteit en 
pasvorm voor bestuurder.

·  Handig, praktisch en 's nachts 
goed zichtbaar.

Buitenlaag: 58% polyester, 42% 
nylon Isolatie: 100% polyester
440738 · L PLUS, XL PLUS, 2XL 
PLUS, 3XL PLUS, 4XL PLUS, 5XL 
PLUS · Zwart (90)

MESH JASSEN

Nieuw  FULL THROTTLE 
WINDDICHTE JAS
Kenmerken:
·  Lichte jas die waterbestendig, winddicht en 
sneldrogend is.

·  Geborstelde stoffen binnenkant voor uitzonderlijk 
comfort. 

·  Twee buitenzakken voor de handen.
·  Reflecterende Can-Am logo’s op voor- en  
achterzijde.

Buitenlaag: 96% polyester, 4% Spandex
454334 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90)

  

BUITENSPORTKLEDING

 

PLUS WINDDICHTE BROEK
·  Winddichte, waterbestendige softshell.
·  Geborstelde stoffen binnenkant voor uitzonderlijk 
comfort.

·  Ergonomisch ontwerp met hoog achterpand en 
voorgevormde knieën.

·  Geschikt voor een riem.
·  2 achterzakken, 2 heupzakken en 1 zak op de dij met 
ritssluiting, handig en gebruiksvriendelijk.

·  Ontworpen voor grote maten, voor een meer 
flatterende, comfortabele pasvorm.

Buitenlaag: 96% polyester, 4% Spandex
441641 · 46, 48 · Zwart (90)

REGENJAS
·  Met een normale capuchon met een innovatieve voering om tijdens 
het rijden onder de helm te dragen om waterdoorsijpeling te 
voorkomen tijdens een regenbui.

·  Lichte, wind- en waterdichte nylon PVC-stof met Teflon.
·  Alle naden zijn waterdicht.
·  Vochtafvoerende rugventilatie.
·  Verstelbare polsstukken uit elastische 
Velcro.

·  Verstelbaar trekkoord aan de kraag en 
zoom.

·  Voorgevormde mouwen.
·  Twee Velcro-zakken met flap ter hoogte 
van de taille.

·  Warme kraag gevoerd met geborsteld 
polyester.

·  Napoleonzak.
·  Reflecterende accenten aan voor- en 
achterzijde en mouwen.

·  Jas kan in de achterzak worden 
opgeborgen voor gemakkelijk meenemen.

Buitenlaag: 82% nylon, 18% polyester
440911 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90), Oranje (12)

REGENBROEK
·  Waterdichte en winddichte met Teflon 
behandelde lichte nylon PVC-stof.

·  Alle naden zijn volledig waterdicht.
·  Grote zijnaad met Velcro-sluiting om de 
broek aan te trekken met laarzen aan. 

·  Reflecterende veiligheidsdetails op de 
linkerpijp.

·  Elastische zoom aan de onderkant van de 
broekspijp zodat de broek niet omhoog 
kruipt.

·  Wordt opgevouwen in de achterzak van de 
jas tijdens het rijden.

·  Buitenlaag: waterdicht nylon
·  Dames: bestel één maat kleiner
Buitenlaag: 100% nylon
441656 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90)

REGENKLEDING

TEXTIEL JASSEN

  

  

LEREN JAS

RYKER COLLECTIE

CAN-AM LEREN JAS
Kenmerken:
·  Leer van topkwaliteit.
·  YKK† ritssluiting.
·  Verstelbare taille en riemlussen in de taille.
·  In een patroon geperforeerde panelen onder de oksels en 
manchetten, gevoerd met microvezel voor nog meer comfort.

·  Reflecterende veiligheidsbiezen.

Voordelen:
·  Ontworpen voor extra comfort, past perfect, voor flexibiliteit over 
korte en lange afstanden.

·  Stijlvol leer in een hedendaagse pasvorm.
·  Gemaakt voor gebruiksgemak, 
ontworpen voor duurzaamheid.

Buitenlaag: 100% leer
·  Zonder volledig afneembare schouder-, elleboog- en 
ruggengraatbeschermers (voor EU-landen).

440857 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Zwart (90)

RYKER COLLECTIE

CAN-AM TEXTIEL JAS
Kenmerken:
·  Waterbestendige buitenlaag.
·  Verstelbare taille en riemlussen in 
de taille.

·  Uitneembare katoen-polyester 
mouwloze voering met capuchon.

·  Met ventilatieopeningen.
·  Microvezel voering kraag en 
manchetten voor extra comfort.

·  Reflecterende veiligheidsbiezen.

Voordelen:
·  Ontworpen voor extra comfort, 
past perfect, voor flexibiliteit over 
korte en lange afstanden.

·  Stijlvolle, hedendaagse pasvorm.
·  Gemaakt voor gebruiksgemak, 
ontworpen voor duurzaamheid.

Buitenlaag: 80% polyester, 15% fleece, 5% overige
·  Zonder volledig afneembare schouder-, elleboog- en 
ruggengraatbeschermers (voor EU-landen).

440847 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Zwart (90)

RYKER COLLECTIE

CAN-AM KEVLAR† JEANSSHIRT
Kenmerken:
·  Mix van katoen/polyester.
· Verborgen YKK ritssluiting.
·  Ingebouwde riemlussen in de taille.
·  Met Dupont† Kevlar verstevigde schouders en ellebogen.
·  Handige, flexibele inzetstukken aan schouders.
·  Kraag met drukknoop.

Voordelen:
·  Handig, comfortabel en perfect voor elke rit.

Buitenlaag: 100% katoen
440838 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Zwart (90)
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

CAN-AM SPYDER CARRIER 
WATERDICHTE RUGZAK VAN 
OGIO†

·  100% waterdichte tas.
·  Ruime capaciteit van 26 L.
·  Luchtdoorlatend rugpaneel houdt de drager koel.
·  Bevestigingssysteem voor riemen zorgt ervoor dat alle 
riemen goed blijven vastzitten bij hoge snelheden.

·  Verstelbare borstriem en schouderriemen met 
dubbele dichtheid voor maximaal comfort.

·  Goed zichtbare 360° reflecterende zeefdruk en 
uitneembare, goed zichtbare voering.

·  Handige opbergzak met rits vooraan, 
organisatiepaneel met twee zakken en vakken 
voor laptop en tablet.

4693020090

TAS
Nieuw  CAN-AM PACK N RIDE TAS VOOR 
UITRUSTING VAN OGIO
·  Groot hoofdcompartiment met gemakkelijke toegang tot alle 
uitrusting.

·  Grote gescheiden zak voor laarzen.
·  Zak met rits voor accessoires.
·  Gemakkelijke handgrepen voor transport.
·  Afneembare schouderriem.
·  Verstevigde basis voor zwaar gebruik.
·  Afmetingen: 81 cm x 41 cm x 46 cm.
469313 · Unisex · Zwart

SPORTKLEDING

RIJ-T-SHIRT
100% katoen
454196 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Kaki (05), Heidegrijs (27), 
Marineblauw (89), Zwart (90)

Nieuw  CALIBER POLO
·  Vochtafvoerend polyester houdt u koel en droog.
88% polyester, 12% Spandex
454333 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Heidegrijs (27), Zwart (90)

Nieuw  CAN-AM SIGNATURE 
T-SHIRT
60% katoenjersey, 40% polyester
454323 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90), Heidegrijs (27), Marineblauw (89)

Nieuw  OWNER POCKET T-SHIRT
60% katoenjersey, 40% polyester
454331 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Heidegrijs (27), Kaki (05)
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

                    

DAMES

TEXTIEL JASSEN

GROTE MATEN

VOYAGER JAS
Kenmerken
·  Zeer water- en weerbestendige stof behandeld met Teflon.
·  Ventilatie ter hoogte van de borst.
·  Kraagontwerp met kussen voorkomt schuren.
·  Voorgevormde mouwen.
·  Bovenarmen, polsen en taille zijn op meerdere plaatsen 
verstelbaar.

·  Verstelbare taille achter.
·  Reflecterende details aan voor- en achterzijde.
Voordelen
·  Uitstekend comfort en bescherming in alle 
weersomstandigheden.

·  Goed ademend, zodat u droog blijft.
·  Eenvoudig verstelbaar voor optimale 
bewegingsvrijheid.

·  Duurzaamheid voor langdurig dragen.
·  Goed zicht in het donker en ‘s nachts, 
voor meer veiligheid.

Buitenlaag: 100% nylon Isolatie: 100% 
polyester
440825 · L PLUS, XL PLUS, 2XL PLUS, 
3XL PLUS, 4XL PLUS  
Zwart (90)

CRUISE JAS
Kenmerken:
·  Zeer water- en weerbestendige stof behandeld met Teflon.
·  Voorgevormde mouwen.
·  Ventilatie bij de borst en de rug.
·  Openingen voor bovenarmen, polsen en taille zijn op meerdere plaatsen 
verstelbaar.

· Reflecterende details aan voor- en achterzijde.
Voordelen:
·  Uitstekende ventilatie, licht 
materiaal voor extra comfort.

·  Uitstekende flexibiliteit en 
pasvorm voor bestuurder.

·  Wind- en waterbestendig.
·  Handig, praktisch en 's nachts 
goed zichtbaar.

Buitenlaag: 99% nylon, 
1% polyester  
Isolatie: 100% polyester
440734 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Wit (01)

WARM WEER

MECHANIC 
HANDSCHOENEN
·  Palm met vulling in verschillende zones 
beperkt vermoeidheid van de handen 
door schokken en trillingen.

·  Voorgevormd ontwerp voor een betere 
pasvorm.

·  Dubbele laag Clarino op handpalm en 
duim voor extra duurzaamheid en meer 
comfort.

· Niet EC-conform. 
· Niet beschikbaar in Frankrijk 
Buitenlaag: 55% nylon, 23% polyester, 
18% polyurethaan, 4% Spandex
446267 · S, M, L, XL, 2XL  
Zwart (90)

ELK WEERTYPE

BLAKE LEREN 
HANDSCHOENEN
·  Fijn leer.
·  Passen perfect en bieden warmte  
en bescherming bij warmer weer.

·  Suède wijsvinger om vizier af te  
vegen.

·  Palm met vulling voor comfort  
tijdens langere tochtjes.

· Niet EC-conform. 
· Niet beschikbaar in Frankrijk
Buitenlaag: 100% rundsleder
446290 · M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90)

WARM WEER

CAN-AM MESH 
HANDSCHOENEN
·  Ontwerp met lichte Air Mesh stof biedt 
uitzonderlijk comfort, ventilatie en 
flexibiliteit.

·  Voorgevormd ontwerp met korte 
manchet voor een betere pasvorm.

·  Extra-duurzame Clarino† leren 
handpalm.

·  Siliconen† vingertoppen zorgen voor 
een betere grip.

· Niet EC-conform. 
· Niet beschikbaar in Frankrijk
Buitenlaag: 41% nylon, 33% Clarino, 
26% lycra
446315 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90)

HANDSCHOENEN

Nieuw  OPEN ROAD CLASSIC PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
Buitenlaag: 100% katoen
447806 · Eén maat  
Zwart (90), Donkergrijs (07) 

Nieuw  GO FURTHER PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
Buitenlaag: 100% katoen
447825 · Eén maat  
Donkergrijs (07)

Nieuw  CHALLENGE OVERHEMD MET LANGE 
MOUWEN
60% katoenjersey, 40% polyester
454329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Heidegrijs (27), Marineblauw (89) 

Nieuw  LIMITLESS FREEDOM CLASSIC PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
Buitenlaag: 100% katoen
447811 · Eénmaat  
Zwart (90), Kaki (05)

Nieuw  CONQUER PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
· Panelen luchtend netgaas achteraan
Buitenlaag: Heidegrijs: 30% katoen, 70% polyester; Blauw: 55% katoen, 
45% polyester; Zwart: 55% katoen, 45% polyester
447817 · Eén maat  
Blauw (80), Heidegrijs (27) 

Sportkleding heren / Handschoenen

RYKER COLLECTIE

CAN-AM TEXTIEL JAS
Kenmerken:
·  Hybride buitenlaag in leer en waterbestendig textiel.
·  Volledig uitneembare schouder-, elleboog- en 
ruggengraatbeschermers.

·  Verstelbare taille en riemlussen in de taille.
·  Uitneembare katoen-polyester voering capuchon.
·  Handige, flexibele inzetstukken aan schouders.
·  Met ventilatieopeningen.
·  Microvezel voering kraag en manchetten voor extra 
comfort.

·  Leren accenten.

440848 · S, M, L, XL, 2XL · Zwart (90)

Voordelen:
·  Comfortabele en flatterende pasvorm.
·  Stijlvol, hedendaags ontwerp.
·  Gemaakt voor gebruiksgemak, ontworpen voor 
duurzaamheid en goede zichtbaarheid.

Buitenlaag: 80% polyester, 15% fleece, 5% leer
·  Zonder volledig afneembare schouder-, elleboog- en 
ruggengraatbeschermers (voor EU-landen).
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

  

BUITENSPORTKLEDING

VERONICA LEREN 
HANDSCHOENEN
·  Fijn leer.
·  Passen perfect en bieden warmte en 
bescherming bij warmer weer.

·  Suède wijsvinger om vizier af te vegen.
·  Palm met vulling voor comfort tijdens langere 
tochtjes.

· Niet EC-conform. 
· Niet beschikbaar in Frankrijk
Buitenlaag: 100% rundsleder
446313 · S, M, L, XL, 2XL · Zwart (90)

RYKER COLLECTIE

CAN-AM MESH 
HANDSCHOENEN
·  Ontwerp met lichte Air Mesh stof biedt 
uitzonderlijk comfort, ventilatie en flexibiliteit.

·  Voorgevormd ontwerp met korte manchet voor 
een betere pasvorm.

·  Extra-duurzame Clarino leren handpalm.
·  Siliconen vingertoppen zorgen voor een betere 
grip.

· Niet EC-conform. 
· Niet beschikbaar in Frankrijk
Buitenlaag: 49% polyester, 27% Clarino Nash, 
24% elasthaan
446316 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Zwart (90)

HANDSCHOENEN

Nieuw  CAN-AM 
SIGNATURE T-SHIRT
95% katoen, 5% Spandex 
454328 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Zwart (90), Heidegrijs (27), Roze (36) 

CAN-AM SWEATER MET 
CAPUCHON EN RITS
Fleece van 60% katoen, 40% polyester
454235 · S, M, L, XL, 2XL  
Heidegrijs (27), Roze (36)

SPORTKLEDING

TUBE
·  Multifunctioneel, elastisch en comfortabel buisvormig hoofddeksel.
·  12 verschillende gebruiksmogelijkheden: bandana, hoofdband, 
bivakmuts en nog veel meer.

·  Beschermt tegen zonlicht, wind en koude.
·  Absorbeert geen water/droogt snel.
·  Houdt het haar uit het gezicht.
·  Vlakke stiksels voorkomen schuren  
tegen de huid.

88% polyester jersey, 12% spandex
4486190090

Nieuw  FULL THROTTLE 
WINDDICHTE JAS
Kenmerken:
·  Lichte jas die waterbestendig, winddicht en 
sneldrogend is.

·  Zacht micro-poly-geborstelde binnenkant.
·  Twee buitenzakken voor de handen.
·  Reflecterende Can-Am logo’s op voor- en 
achterzijde.

Buitenlaag: 96% polyester, 4% Spandex
454335 · S, M, L, XL, 2XL  
Zwart (90)

  

PLUS WINDDICHTE BROEK
·  Winddichte, waterbestendige softshell.
·  Geborstelde stoffen binnenkant voor uitzonderlijk 
comfort.

·  Ergonomisch ontwerp met hoog achterpand en 
voorgevormde knieën.

·  Geschikt voor een riem.
·  2 achterzakken, 2 heupzakken en 1 zak op de dij met 
ritssluiting, handig en gebruiksvriendelijk.

·  Ontworpen voor grote maten, voor een meer 
flatterende, comfortabele pasvorm.

Buitenlaag: 96% polyester, 4% Spandex
441642 · 20, 22 · Zwart (90)

Nieuw  LIMITLESS FREEDOM CLASSIC PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
Buitenlaag: 100% katoen
447811 · Eén maat  
Roze (36) 

Nieuw  CONQUER PET
· Verstelbaar met plastic riem achteraan.
· Panelen luchtend netgaas achteraan
Buitenlaag: Heidegrijs: 30% katoen, 70% polyester; Blauw: 55% katoen, 
45% polyester; Zwart: 55% katoen, 45% polyester
447817   Eén maat  
Zwart (90) 

  

GROTE MATEN

EMMA PLUS MESH JAS
Kenmerken:
·  Zeer goed ademende mesh buitenlaag 
met uitneembare lichte isolatie.

·  Lage kraag voor comfort en 
voorgevormde mouwen voor extra 
bewegingsvrijheid.

·  Verstelbaar aan bovenarm, pols en taille.
·  Reflecterende details aan voor- en 
achterzijde.

Voordelen:
·  Ademend, flexibel comfort, perfect voor 
ritten bij goed weer.

·  Eenvoudig verstelbaar voor optimale 
bewegingsvrijheid.

·  Handig, gebruiksvriendelijk en duurzaam.
·  Makkelijk verstelbaar voor meer 
flexibiliteit en een betere pasvorm.

Buitenlaag: 56% polyester, 44% nylon  
Isolatie: 100% polyester
440739 · M PLUS, L PLUS, XL PLUS, 2XL 
PLUS, 3XL PLUS · Zwart (90)

CAN-AM RIJ-T-SHIRT
95% katoen, 5% Spandex 
454204 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Geel (10), Roze (36), Zwart (90) 

MESH JASSEN

RYKER COLLECTIE

CAN-AM MESH JAS
Kenmerken:
·  Zeer goed ademende mesh buitenlaag met 
uitneembare lichte isolatie.

·  Lage kraag voor comfort en voorgevormde 
mouwen voor extra bewegingsvrijheid.

·  Verstelbaar aan bovenarm, pols en taille.
·  Reflecterende details aan voor- en achterzijde.
Voordelen:
·  Ademend, flexibel comfort, perfect voor ritten 
bij goed weer.

·  Eenvoudig verstelbaar voor optimale 
bewegingsvrijheid.

·  Handig, gebruiksvriendelijk en duurzaam.
·  Makkelijk verstelbaar voor meer flexibiliteit en 
een betere pasvorm.

Buitenlaag: 63% polyester, 37% nylon Isolatie: 
100% polyester
440843 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Zwart (90)
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*De helm in de bovenstaande afbeelding is op maat gemaakt en verschilt van het 
oorspronkelijke product. 

Met snel te verwisselen accessoires kunt u de look en functies aanpassen voor elke rit.

EEN HELM, VIER LOOKS

1 2 3 4

HELMEN EN 
ACCESSOIRES

  ECE22.05

  ECE22.05

  ECE22.05

OPEN HELMEN

CROSSOVER HELM

CAN-AM N40-5 JET HELM
Kenmerken:
·  Erg breed, krasbestendig vizier.
·  Op meerdere plaatsen verstelbaar, anticondens, krasbestendig zonnescherm met 
uv-bescherming.

·  Innovatief ventilatiesysteem.
·  Geïntegreerde kinriemen.
·  Geschikt voor Bluetooth† communicatiesysteem (apart verkocht).
·  ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

Voordelen:
·  Garandeert een superieur gezichtsveld voor een veiligere rit.
·  Ontworpen voor superieure capaciteiten om spiegeling te voorkomen en 
anticondens.

·  Uitermate comfortabel en uitgerust met intelligente ventilatie voor superieure 
temperatuur- en vochtregeling.

Buitenlaag: Lexan† polycarbonaat
448572 · DOT · Wit (01), Magnesium (24), Matzwart (93)  
448591 · ECE · Matzwart (93) XS, S, M, L, XL, 2XL

CAN-AM N21 OPEN HELM
Kenmerken:
·  Supersterke, lichte Lexan polycarbonaat buitenkant.
·  Vervangbaar krasvrij binnenvizier.
·  Volledig verwijderbare, uitwasbare voering.
·  Microlock† kinriem met snelkoppeling.
·  ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.
Voordelen:
·  Superieure kwaliteit en een geweldige look.
·  Zeer schokbestendig en comfortabel.
·  Goede zichtbaarheid en erg praktisch.
·  Antibacterieel, antischimmel en  
vochtafvoerend voor meer comfort  
en hygiëne.

·  Nog veiliger en gebruiksvriendelijker.
Buitenlaag: Lexan† polycarbonaat
448481 · DOT · Matzwart (93)  
448482 · ECE · Matzwart (93)  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CAN-AM N40-5 GT CROSSOVER HELM
Kenmerken:
·  Geschikt voor Bluetooth communicatiesysteem (apart verkocht).
·  Supersterk, licht, aerodynamisch gevormde polycarbonaat buitenkant met ingebouwde 
spoiler.

·  Optisch correct gezichtsscherm beschermt het volledige gezicht maar biedt toch een groot 
gezichtsveld en kan in enkele seconden worden afgesteld.

·  Krasbestendig en anticondens uv-bestendig zonnescherm.
·  Innovatief luchtstroomsysteem met meerdere ventilatieopeningen.
·  Volledig verwijderbare, uitwasbare voering, verstelbare wangkussens.
·  Kinriem met velours kussens, met Microlock bevestigingssysteem met snelkoppeling.
·  Inclusief plugs voor kinbescherming, zijpanelen en opbergzak voor helm.
·  ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.

Voordelen:
·  Verbeterde prestaties, stabiliteit en uitstekende schokbestendigheid.
·  Erg handig accessoire, ter aanvulling of vervanging, voor onderhoud en aanpassing.
·  Extra veiligheid, uitzonderlijk gezichtsveld en gebruiksvriendelijk.
·  Bescherming tegen de zon, weerspiegeling en condens.
·  Uitzonderlijke ventilatie voor verbeterde temperatuurregeling.
·  Antibacterieel, antischimmel en vochtafvoerend voor meer comfort en hygiëne.
·  Gebruiksgemak en comfort.

Buitenlaag: Lexan† polycarbonaat
448569 · DOT · Wit (01), Magnesium (24), Zwart (90)  
448570 · ECE · Wit (01), Magnesium (24)  
XS, S, M, L, XL, 2XL
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*Kan via Bluetooth worden verbonden met intercomsystemen van andere merken.

KENMERKEN SENA 30K BLUETOOTH NOLAN B901-R BLUETOOTH

Bluetooth 4.1 4.1

Universele intercom

Intercomverbindingen
Privémodus - 16 bestuurders binnen een bereik van 2 km

Mesh Intercom - oneindig aantal 30K gebruikers binnen een 
bereik van 1,6 km

Intercom tussen bestuurder en passagier via Bluetooth
Intercom tussen voertuigen - bereik 0,7 km

Compatibel met mobiele 
telefoon en/of gps en/of 
mp3-speler

Geavanceerde geluidsregeling

FM-radio

Stembesturing

Smartphone-app  (iPhone en Android)  (iPhone en Android)

Helmintegratie Extern (universele montage) Volledig geïntegreerd
(Helmen van Nolan: N40-5, N87, N100-5)

  

SYSTEEMHELM COMMUNICATIESYSTEMEN

INTEGRAALHELM

  ECE22.05

Voor een intensere ervaring.

Breng uw boodschap over voorbij elke bocht, ongeacht 
de tegenwind en tijdens het drukste verkeer dankzij 
onze ingebouwde communicatiesystemen. Er zijn heel 
wat mogelijkheden wanneer gebruiksgemak, comfort 
en baanbrekende technologieën samenkomen en een 
moeiteloze communicatie mogelijk maken. Of u nu een 
uurtje weg bent of een lang traject voor de boeg hebt, 
onze systemen gaan met u mee en zorgen ervoor dat u 
in alle omstandigheden met elkaar kunt praten.

GEBRUIK DEZE TABEL OM HET COMMUNICATIESYSTEEM TE VINDEN DAT BIJ U PAST.

CAN-AM N100-5 SYSTEEMHELM
Kenmerken:
·  Geschikt voor Bluetooth communicatiesysteem (apart verkocht).
·  Supersterk, licht, aerodynamisch gevormde polycarbonaat buitenkant met ingebouwde spoiler.
·  Optisch correct uv-gezichtsscherm beschermt het volledige gezicht maar biedt toch een grote 
oogopening.

·  Krasbestendig en anticondens uv-bestendig zonnescherm.
·  Innovatief luchtstroomsysteem met meerdere ventilatieopeningen.
·  Volledig verwijderbare, uitwasbare voering, verstelbare wangkussens.
·  Kinriem met velours kussens, met Microlock† bevestigingssysteem met snelkoppeling.
·  Compatibel met bril.
·  Pinlock† mistwerend binnenvizier.
·  Niet EC-conform. 

Voordelen:
·  Verbeterde prestaties, stabiliteit en uitstekende schokbestendigheid.
·  Extra veiligheid, uitzonderlijk gezichtsveld en gebruiksvriendelijk.
·  Bescherming tegen de zon, weerspiegeling en condens.
·  Uitzonderlijke ventilatie voor verbeterde temperatuurregeling.
·  Antibacterieel, antischimmel en vochtafvoerend voor meer comfort en hygiëne.
·  Gebruiksgemak en comfort.

Buitenlaag: Lexan† polycarbonaat
448571 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Wit (01), Zwart (90)

SENA 30K BLUETOOTH COMMUNICATIESYSTEEM
Kenmerken:
·  Innovatief Bluetooth† 4.1 communicatiesysteem met geavanceerde adaptieve 
Mesh-Intercom technologie.

·  13 uur praten via Bluetooth intercom / 8 uur via Mesh-Intercom met 1,5 uur 
oplaadtijd.

·  Bereik in open terrein: Bluetooth 1,6 km, Mesh 2 km.
·  Afzonderlijke headset (HSP) en handsfree profielen (HFP).
·  Advanced Noise Control†.
·  Geïntegreerde FM-radio met 10 presets en automatisch afstemmen.
Enkel pakket · 4486100090 Dubbel pakket · 4486110090

NOLAN B901-R BLUETOOTH COMMUNICATIESYSTEEM
Kenmerken:
·  700 meter bereik voor communicatie tussen bestuurder en passagier of tussen voertuigen.
·  Conference calls mogelijk.
·  Volledige Bluetooth compatibiliteit op verschillende platformen. 
·  Spraakbesturing. 
·  Bluetooth-verbinding met iOS† en Android† smartphones en A2DP mp3†-speler met 
automatisch dempen tijdens binnenkomende oproepen.

·  Geïntegreerde FM-radio met 6 presets en automatisch zoeken en afstemmen.
·  Integratie met satellietnavigatie via Bluetooth (alleen compatibele modellen).
·  Compatibel met Windows† en OS X†.
Enkel pakket · 4485900090

CAN-AM N87 INTEGRAALHELM
Kenmerken:
·  Erg breed, krasbestendig vizier, met silicone afgedicht profiel en Pinlock mistwerend binnenvizier.
·  Op meerdere plaatsen verstelbaar, anticondens, krasbestendig zonnescherm met uv-bescherming.
·  Innovatief ventilatiesysteem met exclusieve technologie. 
·  Inclusief lichtinlaat in kinbescherming en extractie achteraan.
·  Gepatenteerd Microlock bevestigingssysteem met dubbele hendel.
·  Volledig uitneembare en afwasbare binnenbekleding van microgeperforeerd Clima-Comfort.
·  Afwasbare wangpads.
·  Geschikt voor Bluetooth communicatiesysteem (apart verkocht).
·  ECE-versie niet beschikbaar in Noord-Amerika.
·  Geschikt voor brildragers.

Voordelen:
·  Garandeert een superieur gezichtsveld voor een veiligere rit.
·  Ontworpen voor superieure capaciteiten om spiegeling te voorkomen en anticondens.
·  Ontworpen om onopzettelijk openen of sluiten van het vizier en binnendringen van vuil te 
voorkomen. 

·  Uitermate comfortabel en uitgerust met intelligente ventilatie voor superieure temperatuur- en 
vochtregeling.

·  Stijlvol, sportief design.

Buitenlaag: Lexan† polycarbonaat
448592 · DOT · XS, S, M, L, XL, 2XL · Zwart (90), Matzwart (93)  
448593 · ECE · 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL · Matzwart (93)
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BEPERKTE GARANTIE 
VAN BRP* VOOR NIEUWE 
ONDERDELEN, ACCESSOIRES 
EN RIJKLEDING.

ALS WE HET VERKOPEN,
STAAN WE ERACHTER.

VRAAG ALLE INFORMATIE AAN UW CAN-AM ON-ROAD DEALER

* Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel.  
Er kunnen nog andere uitsluitingen van toepassing zijn, zie de volledige beperkte garantie of neem contact op met uw erkende dealer van Can-Am On-Road.

** Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires.  
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen en accessoires van Evinrude.

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

4 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Originele onderdelen en accessoires van BRP  
door uw erkende BRP dealer geïnstalleerd

In de handel verkrijgbare producten verkocht door BRP

Rijkleding

Helmen

HOOFD
Meet de omtrek van uw hoofd, van het 
midden van het voorhoofd, boven de oren 
en over de natuurlijke bult op het 
achterhoofd.

BORSTKAS/BUSTE
Neem de maat onder uw oksels en over 
de volledige omtrek van uw borstkas.

TAILLE
Neem de maat rond uw taille op de 
smalste plaats.

HEUPEN
Rond het volste deel van het zitvlak.

ARMLENGTE
Laat uw arm enigszins gebogen naast uw 
lichaam hangen. Meet de armlengte 
vanaf de bovenste rugwervel achteraan 
de rug over de schouder en de elleboog 
tot aan de onderzijde van de pols.

HANDSCHOENEN
Meet de breedte van de handpalm.

DE JUISTE MAAT 
BEPALEN

··  Het is aanbevolen uw maat door iemand 
anders te laten opnemen.

··  Draag alleen onderkleding wanneer u uw 
maat laat opnemen.

··  Houd het meetlint dicht op het lichaam, 
zonder dit echter te strak aan te halen.

··   Bestel de grotere maat als uw afmetingen 
tussen twee maten vallen.

WELKE CODE HOORT BIJ 
UW MAAT?
1. Neem uw maat.
2.  Vul het bestelnummer in van de 

CODE die met uw maat 
overeenstemt om het juiste 
kledingstuk te bestellen. 
Voorbeeld: 440227__90 Maat: M 
= Code “06” Dus 440227 06 90

Code 00 02 04 72 06 09 73 12 14 16 25 27 28 29 30 31 32

Maat OS XS S S/M M L L/XL XL 2XL 3XL 6 7 8 9 10 11 12

Code 33 34 35 78 92 93 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Maat 13 14 16 18 20 22 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Code 62 63 64 65 66 67 68

Maat M PLUS L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS 5XL PLUS

HERENHANDSCHOENEN
XS S M L XL 2XL 3XL

cm 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

DAMESHANDSCHOENEN
XS S M L XL 2XL

cm 5,7 6,8 7,5 8,3 9 11,5

STANDAARDMATEN HEREN
XS S M L XL 2XL 3XL

Buste (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Taille (cm) 71-76 76-81 81-89 89-99 99-109 109-122 122-132
Heupen (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145
Armlengte (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91

GROTE MATEN HEREN
L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS 5XL PLUS

Buste (cm) 112-122 122-132 132-143 143-153 153-163 163-173
Taille (cm) 104-114 114-124 124-137 137-147 147-160 160-172
Heupen (cm) 111-121 121-131 131-142 142-152 152-162 162-172
Armlengte (cm) 84-86 86-89 89 89-91 91 91

DAMESBROEKEN
6 8 10 12 14 16 18 20 22

Taille (cm) 71-74 74-76 76-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-107 107-112
Heupen (cm) 97-99 99-102 102-104 104-109 109-114 114-119 119-127 127-132 132-137
Binnenbeenlengte (cm) 76 76 76 76 76 76 77 77 77

HELMEN
XS S M L XL 2XL 3XL

Hoofdomtrek (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66

UITNEEMBARE RUGBESCHERMERS  
S M L

Jasmaat heren S en M L tot 2XL 3XL tot 5XL
Jasmaat dames XS tot L XL tot 4XL

STANDAARDMATEN DAMES
XS S M L XL 2XL 3XL

Buste (cm) 81-86 86-91 91-99 99-107 107-117 117-127 127-137
Taille (cm) 66-71 71-76 76-84 84-91 91-102 102-112 112-122
Heupen (cm) 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135 135-145
Armlengte (cm) 76 76-77 77-78 78-80 80-81 81-83 83-84

GROTE MATEN DAMES
M PLUS L PLUS XL PLUS 2XL PLUS 3XL PLUS 4XL PLUS

Buste (cm) 99-107 107-115 115-125 125-135 135-145 145-155
Taille (cm) 86-94 94-101 101-112 112-122 122-132 132-142
Heupen (cm) 107-115 115-122 122-132 132-143 143-153 153-163
Armlengte (cm) 77-78 78-80 80-81 81-83 83-84 84-85

HERENBROEKEN
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Taille (cm) 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127
Heupen (cm) 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117 114-122 122-127 127-132 132-137 137-142
Binnenbeenlengte (cm) 80 81 81 81 81 81 81 81 83 83
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

DOE HET ZELF 
EN WEES 

TROTS OP HET 
RESULTAAT

U sleutelt graag aan uw Can-Am voertuig.  
Wij hebben de perfecte oplossing 

met een lijst van de populairste 
vervangingsonderdelen (p.73). 

GARANTIE

OP O R IG IN E L E  O N D E R DE LEN
*

1 JAAR

MOTOROLIE-
VERVERSINGS-
PAKKET 
Complete oplossing 
die tijd en geld 
bespaart (p. 74).

*Voor nieuwe originele onderdelen die verkocht worden via BRP. 
Inclusief items die door een erkende BRP dealer geïnstalleerd 

worden. Er kunnen nog andere uitsluitingen van toepassing zijn, 
zie de volledige beperkte garantie of neem contact op met uw 

erkende dealer van Can-Am On-Road.

Weet u nog waarom u voor Can-Am koos? Nauwkeurig gemaakt. Uitgebreid getest. 
Goedgekeurd in de fabriek. De ultieme ervaring met Can-Am On-Road gaat verder met 

originele onderdelen van Can-Am, of u ze nu door een erkende dealer laat installeren of 
ze zelf monteert in uw eigen garage.

ZORG DAT UW  
CAN-AM OPTIMAAL 
BLIJFT PRESTEREN

ORIGINELE ONDERDELEN VAN CAN-AM

BANDEN
·  Ontworpen om samen met het innovatieve Can-Am Spyder 
Voertuigstabiliteitssysteem te worden gebruikt, voor een uiterst stabiele rit 
in complete gemoedsrust.

Ryker Rally Edition model
705402051 · Voor  
705502600 · Achter
 

Alle Ryker modellen
705401930 · Voor  
705502453 · Achter

REMBLOKKENKITS
·  Brembo† remsystemen worden beschouwd 
als de norm voor kwaliteit en innovatie, en 
leveren ultieme prestaties, comfort, stille 
werking en duurzaamheid in alle 
omstandigheden op de weg.

Alle Ryker modellen
219800445 · Linksvoor  
219800446 · Rechtsvoor  
219800448 · Achter
Spyder vanaf 2013 
219800237 · Voor  
219800239 · Achter
Spyder 2012 en ouder
219800164 · Voor  
219800165 · Achter

LUCHTFILTERELEMENT
·  Voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw motor 
bereiken. 

·  Beschermt de interne onderdelen tegen vroegtijdige slijtage. 
Ryker met 900 ACE motor, 
Spyder RS vanaf 2013, 
Spyder RT met motor van 998 
cc 2010-2013, alle Spyder ST 
modellen
707800306

Spyder RS 2008-2012
707800188
Alle Spyder modellen met 
1330 motor
707800483

YUASA† ACCU'S
·  AGM-technologie (Absorbed Glass Mat) biedt 
duurzaamheid, elektrische betrouwbaarheid, nagenoeg 
onderhoudsvrije prestaties, en is dus ideaal voor de 
Can-Am Spyder. 

·  Lekvrij ontwerp kan de lading drie keer langer vasthouden 
dan conventionele loodzuuraccu's in stand-bymodus.

219800472  
Alle Ryker modellen
 

410922962  
21 A (YTX24HL)

OLIEFILTER
·  Origineel oliefilter, biedt superieure 
en betrouwbare filtering.

Alle Ryker modellen
420956123
Spyder SM5 en SE5 
420956747
Spyder SM6 en SE6
420956744

RYKER AANDRIJFRIEM 
422280654 · 600 ACE motor  
417300571 · 900 ACE motor

RYKER EXTERNE BORGRING
(Niet afgebeeld)
·  Beveiligt de middelste wielmoer. 
·  Verplicht bij installatie van de wielen.
Alle Ryker modellen
293370126

AANDRIJFRIEMEN 
·  Koord van koolstof met erg hoge trekkracht en constructie in 
HNBR-rubber levert indrukwekkende duurzaamheid, 
superieure flexibiliteit en minder lawaai, en is tevens erg 
slijtvast.

·  Stof aan de zijde van de tanden vervaardigd van speciale 
wrijvingsarme vezels.

Spyder RT vanaf 2014
705501304

Alle Spyder F3 modellen
705502157
 

NGK† BOUGIES
·  NGK bougies worden aanbevolen door BRP en 
garanderen dat de ROTAX motor van uw Can-Am Spyder 
vlot draait en steeds optimaal vermogen levert. 

·  Favoriet van OEM's dankzij de consequent betrouwbare 
prestaties.

415129670 · MR7BI-8  
219800231 · KR8Bi  
278002297 · DCP-R9E

707000246 · DCP-R8E  
415129403 · CR8EB

Alle Spyder modellen
706202317 · Voor · 165/55R 15  
706201411 · Voor · 165/65R 14  
705501464 · Achter · 225/50R 15
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Mogelijk zijn niet alle afgebeelde producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem contact op met uw BRP dealer voor lokale informatie.

VOOR DE RIT?
HELEMAAL KLAAR

XPS REINIGINGSPRODUCTENXPS MOTOROLIE

+40˚C
+104˚F

-35˚C
-31˚F

DOT 4-REMVLOEISTOF
·  Voldoet minstens aan alle DOT3 en DOT4 
vereisten voor remvloeistof.

·  Formule voor hoge temperaturen is bestand 
tegen slijtage en houdt afdichtingen en 
O-ringen in het remsysteem in goede staat.

779151 · 355 ml  
779207 · Europa

ANTICORROSIE-SMEERMIDDEL
·  Multifunctioneel smeermiddel dat ook kan worden 
gebruikt voor bescherming tegen roest, corrosie en 
vocht.

·  Bevat additieven onder extreme druk die werken als 
algemeen smeermiddel voor alle plaatsen waar smering 
nodig is.

779168 · 340 g  
293600016 · Europa

KOOLSTOFVRIJE 
BRANDSTOFTOEVOEGING
·  Combinatie van brandstoftoevoeging en reinigingsmiddel 
voor het brandstofsysteem, die periodiek kan worden 
gebruikt om slechte start- of gasprestaties te herstellen, 
evenals de integriteit van het brandstofsysteem te 
behouden en de interne motoronderdelen schoon te 
houden.

·  Behandelt brandstof voor stalling en pakt vochtproblemen 
aan die te wijten zijn aan de hedendaagse brandstoffen 
met ethanol, zodat ijzerhoudende en zachte metalen 
onderdelen schoon en corrosievrij blijven.

·  Maakt gebruik van gepatenteerde, innovatieve additieven.
·  Reinigt kleppen, ringen en verbrandingskamer.
779169 · 355 ml

BRANDSTOFSTABILISATOR
·  Compatibel met ethanol, stabiliseert de brandstof 
in uw brandstoftank zodat deze niet wordt 
afgebroken en de motor vlot start en zonder 
schokken vlot blijft draaien.

·  Ethanol trekt vocht aan, en dit product bevat 
krachtige anticorrosie-additieven om de 
onderdelen van het brandstofsysteem te 
beschermen.

·  Voorkomt problemen gekoppeld aan E10 
brandstoffen.

779171 · 236 ml  
779183 · Europa

VOORGEMENGDE KOELVLOEISTOF 
VOOR LANGERE LEVENSDUUR
·  Antivries/koelvloeistof bevat de juiste 
verdunningsgraad en alle nodige additieven om 
corrosie te voorkomen en cavitatie in koelsystemen 
van BRP te verhinderen.

·  Lange levensduur, 5 jaar, specifiek geformuleerd 
voor BRP voertuigen.

·  Superieure overdracht van hitte.
·  Perfect als vervangende koelvloeistof in voertuigen 
die doorgaans gebruikmaken van antivries/
koelvloeistof die 2 jaar meegaat (groen).

·  5 jaar (oranje).
779150 · 946 ml

SYNTHETISCH VET VOOR 
OPHANGING
·  Ontworpen om specifiek te werken met de 
onderdelen in de ophanging van Can-Am 
voertuigen.

·  Dit uitermate stabiele smeermiddel biedt optimale 
smering zowel bij extreme koude als bij hoge 
temperaturen en beschermt de onderdelen van de 
ophanging tegen vuil en vocht, en tegen corrosie 
onder extreem vochtige omstandigheden.

779163 · 400 g. 

XPS 4T 5W-40 SYNTHETISCHE OLIE (MENGSEL)
·  Ontworpen voor hoge prestaties offroad, op de openbare weg en voor 
waterscooters met 4-taktmotor, inclusief motoren met turbocompressor voor 
motorsport.

·  Formule voor offroad met premium additieven tegen slijtage en corrosie.
·  Biedt superieure bescherming van de motor en transmissie tegen roest en 
corrosie, zelfs in extreme omstandigheden.

779133 · 946 ml  
779290 · Europa

779134 · 3,785 L  
779291 · Europa

KIT VOOR VERVERSING VAN 4T 5W-40 
SYNTHETISCHE OLIE (MENGSEL)
·  Uiterst handige "totaaloplossing" voor olieverversing bespaart 
tijd en geld.

·  Inclusief XPS synthetische olie, oliefilter, O-ringen en vulring.
779247 · SM5  
779248 · SE5  
779249 · 1330 MOTOR  

779298 · 600 CC motor 
779299 · 900 CC motor

HIGH PERFORMANCE 
SCHOKDEMPEROLIE
(Voor FOX† schokdempers)
·  Synthetische, slijtvaste formule voor onderhoud van 
FOX schokdempers.

·  Ultrahoge VI olie voor schokdempers.
·  Ontworpen viscositeit voor optimale prestaties met 
FOX schokdempers.

779153 · 946 ml  
779210 · Europa

OPSLAGOLIE
·  Performante nevelolie, ontworpen om interne 
motoronderdelen te beschermen tegen roest en corrosie.

·  Deze speciale formule overtreft de prestaties van andere 
nevelolie.

·  Brengt een permanente beschermlaag aan op de interne 
motoronderdelen en verdwijnt via verbranding wanneer de 
motor wordt gestart na de opslagperiode.

·  Beschermt motoren wanneer ze niet worden gebruikt of 
tijdens opslag.

·  Wordt volledig verbrand bij het opstarten.
779173 · 350 g

BRANDSTOFTOEVOEGING EN 
CARBURATEURREINIGER
·  Complete brandstofbehandeling, speciaal geformuleerd om 
kleine motorproblemen door brandstoffen met ethanol te 
voorkomen.

·  Verwijdert gom en vernis die zich in het brandstofsysteem 
kunnen ophopen tijdens stalling, stabiliseert de brandstof 
tegen afbraak gedurende minstens 12 maanden, en voegt 
corrosiebescherming tegen vocht toe voor stalling op korte 
en lange termijn.

· Helpt ook de gasrespons te herstellen en vlot te starten.
·  Kan periodiek worden gebruikt om de integriteit van het 
brandstofsysteem te behouden, de sproeiers van de 
carburateur schoon te houden en vochtproblemen door 
brandstoffen met ethanol te voorkomen en ijzerhoudende en 
zachte metalen onderdelen schoon en corrosievrij te houden.

779172 · 355 ml  
779184 · Europa

RACING REMVLOEISTOF RS600
·  Overschrijdt DOT4 vereisten voor remvloeistof voor extreme 
omstandigheden.

·  Extreme temperaturen, kookpunt van 579 graden is perfect 
voor veeleisende omstandigheden om slijtage van de remmen 
te voorkomen.

·  Is niet schadelijk voor afdichtingen en onderdelen van het 
remsysteem.

·  Mag alleen worden toegevoegd aan een schoon/leeg systeem 
om verdunning en verminderde prestaties te voorkomen.

·  Formule met weinig vocht vertraagt de absorptie van 
waterdamp tijdens meerdere warmtecycli.

779152 · 355 ml
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WAAROM XPS 
OLIE PERFECT 
PAST BIJ UW 
ROTAX MOTOR

Net zoals u vertrouwt op Can-Am om elke weg optimaal te benutten, kunt u 
vertrouwen op XPS om langdurige prestaties en duurzaamheid van uw Rotax 
motor te garanderen.

ULTIEME PRESTATIES
Gemaakt voor de geavanceerde prestaties van Rotax  
motoren.

ONGEËVENAARDE BETROUWBAARHEID
Geniet maximaal van elke kilometer tijdens elke rit.

SPECIAAL HIERVOOR GEMAAKT
Ontwikkeld met Rotax motoren voor de beste prestaties  
en smering in alle omstandigheden.



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMONTDEK EEN WERELD VAN AVONTUUR MET ALLE PRODUCTEN VAN BRP.  BRP.COM


