SPYDER F3-S

SPYDER F3-S
SPECIAL SERIES

VOORNAAMSTE
KENMERKEN VAN HET
PAKKET
· Ontspannen rijden / zitten
· Robuust ontwerp met
opengewerkte motor
· UFIT
OXFORD BLUE METALLIC

· Pittige prestaties

MONOLITH BLACK
SATIN

· Gasgevulde
FOX† PODIUM† schokdempers

LIQUID TITANIUM
SATIN

SPORT
MODUS
SPYDER F3-S

SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

MOTOR
Type

Boring x slag
Vermogen
Koppel

Rotax® 1330 ACE™ vloeistofgekoelde 3-cilinder
lijnmotor met elektronische brandstofinspuiting en
elektronische gasklepregeling
3,31 x 3,14 inch (84 x 80 mm)
115 pk (85,8 kW) bij 7250 omw/min
96 lb-ft. (130,1 Nm) bij 5000 omw/min

TRANSMISSIE
Type
Versnellingen
Achteruit

Schokdempers / veerweg
voor
Achterwielophanging

6 versnellingen

Dubbele A-armen met stabilisatorstang
Gasgevulde FOX PODIUM schokdempers /
5,1 inch (129 mm)
†

†

Swingarm
SACHS schokdempers / 5,2 inch (132 mm)

Elektronische
remkrachtverdeling

Voetbediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem
270 mm remschijven met Brembo<185>†</185>
vaste remklauwen met 4 zuigers

Achterrem

270 mm remschijf met zwevende remklauw met 1
zuiger en geïntegreerde parkeerrem

Parkeerrem

Elektrisch bediend

Voorbanden

MC165/55R15 55H
MC225/50R15 76H

Aluminium voorvelgen

6-spaaks Deep Black, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)

Aluminium achtervelg

Deep Black, 15 x 7 inch (381 mm x 178 mm)

CAPACITEIT
Maximaal laadvermogen

2
439 lb (199 kg)

Opbergruimte

24,4 L

Trekvermogen

n.v.t.

Inhoud brandstoftank

27 L

Soort brandstof

67,3 inch (1709 mm)

Zithoogte

26,6 inch (675 mm)

Bodemvrijheid

4,5 inch (115 mm)

Drooggewicht

899 lb (408 kg)

Super loodvrij

VOORNAAMSTE KENMERKEN

INSTRUMENTEN
7,6 inch breed digitaal display

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller,
dagteller, gekozen versnelling, rijafstand tot lege
tank, controlelampjes van de motor, brandstofmeter,
klok, ECO-modus en sportmodus.

Audiosysteem

n.v.t.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
SCS

Stabiliteitscontrolesysteem

TCS

Tractiecontrolesysteem

ABS

Antiblokkeersysteem

DPS™

Dynamische stuurbekrachtiging

Anti-diefstalsysteem
HHC

Voorremmen

Aantal personen

104 x 58,9 x 43,3 inch (2642 x 1497 x 1099 mm)

Wielbasis

Verkrijgbaar

Schokdempers / veerweg
achter

Achterbanden

SPYDER F3-S SPECIAL SERIES

LxBxH

Type
Semiautomatisch

CHASSIS
Voorwielophanging

SPYDER F3-S

AFMETINGEN

UFIT-SYSTEEM: Kan binnen korte tijd aangepast
worden aan de lengte en stijl van de bestuurder.

DIGITALE METER: 7,6 inch digitaal display met
een eenvoudig ontwerp waarop alle benodigde
informatie te zien is.

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

ROTAX 1330 ACE-MOTOR: 115 pk-motor. Meer
vermogen betekent slechts één ding: betere
prestaties. Met onze meest krachtige motor
kunt u alle uitdagingen op de weg aan, omdat
u weet dat u over voldoende vermogen beschikt.

FOX SCHOKDEMPERS: Sportief afgestelde,
gasgevulde voorste schokdempers geven een
responsief en sportief gevoel en bieden uitstekende
prestaties, zelfs op de meest lastige wegen.

SPECIAL SERIES: Een speciaal pakket voor
sportievelingen met diverse accessoires en
speciale logo's.

Digitaal gecodeerd beveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
Hill-hold functie

GARANTIE
Fabriek

2 jaar beperkte BRP-garantie met 2 jaar pechhulp

OPTIES
2 halogeenkoplampen
(55/60 W)
Voorspatborden met
geïntegreerde
ledverlichting
Zwart geperforeerd
zadel
Elektronische cruise
control

2 halogeenkoplampen
(55/60 W)
Voorspatborden met
geïntegreerde
ledverlichting
Zwart geperforeerd zadel
met oranje stiksel
Elektronische cruise
control
Zadelovertrek in
mono-uitvoering
Dashboardspoiler
Special Series logo

©
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.

