
VOORNAAMSTE 
KENMERKEN VAN HET 
PAKKET
·  Speciaal zadel voor 
toercomfort

·  Ultieme Luxury Touring 
styling

·  Speciaal voor lange ritten
·  Ultracomfortabel zadel 

voor 2
·  Elektrisch verstelbaar 

windscherm
·  Geavanceerd 

infotainmentsysteem

SPYDER RT LIMITED

ZELFINSTELLENDE LUCHTVERING: De achterste 
schokdempers worden automatisch ingesteld op 
het gewicht van de passagier en lading, zodat u 
niet hoeft in te leveren op comfort.

DIGITALE METER: Groot panoramisch 7,8 inch 
breed LCD-kleurendisplay met BRP Connect™ 
waarin voor het voertuig geoptimaliseerde 
smartphone-apps zoals media, navigatie en nog 
veel meer geïntegreerd zijn, die via de 
handgrepen bediend kunnen worden.

VEEL OPBERGRUIMTE: Of u nu veel of weinig 
meeneemt, u heeft alle ruimte met een totale 
opbergruimte van 155 l. U weet nooit wat u 
onderweg tegenkomt.

DARK AND CHROME: Modern of klassiek, de 
keuze is aan u. Kies de juiste velgen voor uw 
rijstijl en smaak.

BRP AUDIO PREMIUM: Ons audiosysteem met 6 
luidsprekers heeft een radio, USB, Bluetooth† en 
3,5 mm audio-ingangen, zodat u vanaf elk 
apparaat naar uw favoriete muziek kunt luisteren.

VOORNAAMSTE KENMERKENSPYDER RT LIMITED

MOTOR

Type Rotax® 1330 ACE™ vloeistofgekoelde 3-cilinder lijnmotor 
met elektronische brandstofinspuiting en elektronische 

gasklepregeling

Boring x slag 3,31 x 3,14 inch (84 x 80 mm)

Vermogen 115 pk (85,8 kW) bij 7250 omw/min

Koppel 96 lb-ft. (130,1 Nm) bij 5000 omw/min

TRANSMISSIE

Type Semiautomatisch

Versnellingen 6 versnellingen

Achteruit Verkrijgbaar

CHASSIS

Voorwielophanging Dubbele A-armen met stabilisatorstang

Schokdempers / 
veerweg voor

SACHS† Big-Bore schokdempers / 6,9 inch (174 mm)

Achterwielophanging Swingarm

Schokdempers / 
veerweg achter

SACHS-schokdempers met zelfnivellerende voorbelasting 
/ 6 inch (152 mm)

Elektronische 
remkrachtverdeling

Voetbediend, hydraulisch 3-wiel remsysteem

Voorremmen 270 mm remschijven met vaste Brembo† 
4-zuigerremklauwen

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

Parkeerrem Elektrisch bediend

Voorbanden MC165/55R15 55H

Achterbanden MC225/50R15 76H

Aluminium voorvelgen 10-spaaks, 15 x 5 inch (381 x 127 mm)

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

CAPACITEIT

Aantal personen 2

Maximaal 
laadvermogen

494 lb (224 kg)

Opbergruimte 155 L
Trekvermogen 400 lb (182 kg)
Inhoud brandstoftank 26 L
Soort brandstof Super loodvrij

SPYDER RT LIMITED

AFMETINGEN

L x B x H 105 x 61,9 x 59,4 inch (2667 x 1572 x 1510 mm)
Wielbasis 67,5 inch (1714 mm)
Zithoogte 30,4 inch (772 mm)
Bodemvrijheid 4,5 inch (115 mm)
Drooggewicht 1.012 lb (459 kg)

INSTRUMENTEN

Type Groot panoramisch 7,8 inch breed LCD-kleurendisplay 
met BRP Connect™ waarin voor het voertuig 

geoptimaliseerde smartphone-apps zoals media, 
navigatie en nog veel meer geïntegreerd zijn, die via de 

handgrepen bediend kunnen worden.
Belangrijkste functies Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, dagteller, 

bedrijfsurenteller, gemiddeld brandstofverbruik, gekozen 
versnelling, ECO-modus Smart Assist, temperatuur, 

controlelampjes van de motor, elektronische 
brandstofmeter, klok en nog veel meer.

Audiosysteem BRP Audio Premium audiosysteem met 6 luidsprekers, 
radio, USB, Bluetooth† en 3,5 mm audio-ingangen

VEILIGHEID EN 
BEVEILIGING

SCS Stabiliteitscontrolesysteem
TCS Tractiecontrolesysteem
ABS Antiblokkeersysteem
DPS™ Dynamische stuurbekrachtiging
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 /
Zeer comfortabel zadel met lendensteun en passagiersruggensteun /
Elektronische cruise control / Elektrisch verstelbaar windscherm /

Dashboardkastje / Geïntegreerde harde opbergkoffer aan de zijkant /
Geïntegreerde bagageruimte achteraan met passagiersruggensteun /

Verwarmde handgrepen voor bestuurder en passagier / Treeplanken voor de 
bestuurder / Verstelbare treeplanken voor de passagier /  

Zadel met geborduurd Limited-logo / 
Verlichting en bekleding van de laadruimte vooraan

ASPHALT GREY METALLIC*
Dark Edition

PEARL WHITE

* Onderdelen en sierlijsten verkrijgbaar in de 
uitvoeringen Chrome of Dark

©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.
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CONNECT


