
VOORNAAMSTE 
KENMERKEN VAN HET 
PAKKET
·  Ontspannen rijden / zitten

·  Automatische transmissie 
met achteruit

·  UFIT

·  Gemakkelijk te 
individualiseren

·  2 motoropties

MOTOROPTIES: De 2-cilinder Rotax 600 ACE 
motor biedt de beste toegankelijke prestaties, 
terwijl de 3-cilinder Rotax 900 ACE motor de 
standaard keuze is voor kracht en spanning!

VSS: Het voertuigstabiliteitssysteem met diverse 
technologieën zoals ACS / ABS / TCS die het 
voertuig in de gaten houden, zodat de 
bestuurder vol vertrouwen kan rijden.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE (CVT): Over 
schakelen hoeft u zich geen zorgen te maken. 
De continu variabele transmissie vindt altijd de 
perfecte balans tussen prestaties en laag 
brandstofverbruik 

UFIT: Kan zonder gereedschap aangepast 
worden aan de bestuurder voor een 
geïndividualiseerde en comfortabele rijervaring.

AANDRIJFAS: Altijd soepel rijcomfort dankzij de 
zeer duurzame en robuuste aandrijfas. Geen 
afstellingen, uitlijning of onderhoud nodig.

INDIVIDUALISERING: De Can-Am Ryker kan 
volledig geïndividualiseerd worden met opties 
voor 1- of 2-zitters!

CAN-AM RYKER CAN-AM RYKER

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Voertuigen afgebeeld met panelen uit de Classic-serie

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren. BRP behoudt zich het recht voor om op enig moment specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting te schrappen of wijzigen, 
zonder aansprakelijk te worden gehouden voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. 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. Lees de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies aandachtig. 
Houd u aan de plaatselijke wetten en voorschriften. Rij nooit onder invloed van drugs en/of alcohol.

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

MOTOR

Type Rotax® 600 ACE™ 
vloeistofgekoelde 

2-cilinder lijnmotor met 
elektronische 

brandstofinspuiting en 
elektronische 

gasklepregeling

Rotax® 900 ACE™ 
vloeistofgekoelde 

3-cilinder lijnmotor met 
elektronische 

brandstofinspuiting en 
elektronische 

gasklepregeling
Boring x slag 2,9 inch (74 mm) x 2,7 

inch (69,7 mm)
2,9 inch (74 mm) x 2,7 

inch (69,7 mm)
Vermogen 50 pk (37,3 kW) bij 

7300 omw/min
82 pk (61,1 kW) bij 

8000 omw/min
Koppel 36,7 ft-lb (49,7 Nm) bij 

6000 omw/min
58,3 ft-lb (79,1 Nm) bij 

6500 omw/min

TRANSMISSIE

Type Automatisch (CVT)
Achteruit Verkrijgbaar

CHASSIS

Voorwielophanging Dubbel gevorkte ophanging
Schokdempers / veerweg 
voor

SACHS† dubbelwandige schokdempers met spiraalveren 
/ 5,39 inch (137 mm)

Achterwielophanging Multilink-ophanging - swingarm met monoshock
Schokdempers / veerweg 
achter

SACHS† dubbelwandige schokdempers met 
spiraalveren en instelbare voorbelasting / 5,91 inch 

(150 mm)
Elektronische 
remkrachtverdeling

Voetbediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen 270 mm remschijven met Nissin zwevende 
remklauwen met 2 zuigers

Achterrem 220 mm remschijf met zwevende remklauw met 1 
zuiger

Parkeerrem Parkeervergrendeling
Voorbanden MC 145/60R16 66T
Achterbanden MC 205/45R16 77T
Aluminium voorvelgen 5-spaaks Carbon Black, 16 x 4,5 inch (406 x 114 mm)
Aluminium achtervelg 5-spaaks Carbon Black, 16 x 6,5 inch (406 x 165 mm)
CAPACITEIT

Aantal personen 1
Opbergruimte 1,85 gallon (7 l)
Inhoud brandstoftank 5,28 gallon (20 l)
Soort brandstof Super loodvrij

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

AFMETINGEN

L x B x H 92,6 x 59,4 x 41,8 inch (2352 x 1509 x 1062 mm)
Wielbasis 67,3 inch (1709 mm)
Zithoogte 23,6 inch (599 mm) 23,5 inch (597 mm)
Bodemvrijheid 4,1 inch (104 mm) 4,0 inch (102 mm)
Drooggewicht 594 lb (270 kg) 616 lb (280 kg)

INSTRUMENTEN

Type 4,5 inch digitaal display
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, 

toerenteller, 
kilometerteller, dagteller, 

gekozen versnelling, 
rijafstand tot lege tank, 
controlelampjes van de 
motor, brandstofmeter, 

klok

Snelheidsmeter, 
toerenteller, 

kilometerteller, dagteller, 
gekozen versnelling, 

rijafstand tot lege tank, 
controlelampjes van de 
motor, brandstofmeter, 
klok, ECO-modus en 

sportmodus

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
Anti-diefstalsysteem Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
HHC Hill-hold functie

GARANTIE

Fabriek 2 jaar beperkte BRP-garantie met 2 jaar pechhulp

OPTIES

 2 halogeenkoplampen (55 W)
Voorspatborden met geïntegreerde ledverlichting

Dubbele USB-poort
Dashboardkastje 
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*Alleen op de Rotax 900 ACE motor
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