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2017 CAN-AM SPYDER

HET IS TIJD VOOR EEN
CAN-AM SPYDER.
Het leven heeft richtingaanwijzers. Gebruik ze. Want als u dat doet, wordt de zwart-rode
loper voor u uitgerold.
De weg maakt het niet uit, waar u naartoe rijdt. Of waar u vandaan komt. Het is een
therapeut, een goeroe, een zenmeester met twee rijstroken. En dat is iets wat u ontgaat
wanneer u in een hermetisch gesloten auto rijdt. Gooi de deuren van de 9-tot-5 routine
dus open. Ontsnap aan de tredmolen en ga erop uit.
Het is tijd om te genieten van de wind, het land en de lucht. Zodat u zich niet langer
hoeft af te vragen wat er achter de volgende bocht ligt. Zodat u kunt beginnen, uzelf
daar te vinden.
Het is tijd voor een Can-Am Spyder. Gebouwd voor buitenwegen – en ontworpen om de
huiselijke, dagelijkse routine achter u te laten. Stabieler dan een motorfiets, opener naar
de wereld rondom u. En altijd nieuwsgierig naar wat er achter de volgende bocht ligt.
Verken de buitenwegen. Can-Am® Spyder®.
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LIEFDE OP DE
EERSTE RIT.
Wanneer u voor het eerst van deze unieke rijervaring in de open lucht proeft, gaat u
anders over vrije tijd denken. Zodra het toerental stijgt, gaat een wereld van nieuwe
mogelijkheden voor u open. Zelfs even een boodschap doen, wordt al een goede reden
om een ritje te maken.
U hoeft geen ervaren bestuurder te zijn om te ontdekken wat rijplezier betekent.
Zodra u de weg op gaat met een Can-Am Spyder, kunt u ervaringen delen met
iedereen die van bochtige routes en brede hoofdwegen houdt.
Vanaf het moment dat u op het zadel plaatsneemt, weet u dat het Y-framedesign, het
Vehicle Stability System en de beschikbare opbergruimte perfect in balans zijn om u
vertrouwen en comfort te bieden. Plus, de Rotax® 1330 ACE™ motor levert het vermogen,
het koppel en het karakteristieke uitlaatgeluid dat van elk stuk weg een opwindend
traject maakt.

2017 CAN-AM SPYDER

Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.

2017 CAN-AM SPYDER

HET IS UW RIT. GENIET
ER VOLOP VAN.
Er is een Can-Am Spyder voor elke reis, kort of lang, voor elke rijstijl en voor elke behoefte.
Op zoek naar een ontspannen rijpositie en een pittige rijervaring? Dankzij de cruising
rijpositie, het lage zwaartepunt en de custom fit van de Spyder F3 zit u comfortabel om
volop te genieten van een spannende rit. En, omdat u op alles voorbereid wilt zijn wat uw
route u te bieden heeft, beschikt hij ook over volop bergruimte en passagierscomfort.
De Spyder RT met zijn meer klassieke zitpositie is de ideale toermachine voor wie lange
ritten wil maken. Hij is perfect uitgerust om mee te toeren en meer, zodat u en uw passagier
keer op keer lange ritten in ultiem comfort kunnen maken.
Om dat zelf te ervaren, gaat u naar TrySpyder.com en boekt u vandaag nog een proefrit.

SPYDER F3
-pagina 11-

SPYDER RT
-pagina 19-
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STAP OP VOOR DE RIT VAN UW LEVEN.
Ontsnap aan de routine van alledag met opwindende prestaties,
een cruising rijpositie en een opvallende, gespierde vormgeving.

Voertuig afgebeeld met optionele accessoires.

Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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SPYDER F3
HIER BEGINT UW AVONTUUR.
Nu kan iedereen de routine van alledag achter zich laten. Met zijn comfortabele cruising
rijpositie, custom fit, geweldige prestaties en geavanceerde technologieën uit de autowereld
geeft de Spyder F3 bestuurders vertrouwen en volledige vrijheid op elk type weg – en dat
alles tegen een aantrekkelijke nieuwe prijs.
STEEL BLACK METALLIC (SM6/SE6)*

*SM6: Handgeschakelde 6-versnellingsbak met achteruitversnelling SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.

2017 CAN-AM SPYDER

SPYDER F3-S
RIJPLEZIER GEGARANDEERD.
Bent u in voor een fantastische rijervaring? Tien extra pk's bieden nog betere prestaties,
en met de gasgevulde FOX† PODIUM† schokdempers en de cruisecontrol rijdt u nog
comfortabeler naar iedere bestemming. Schakel de Sportmodus in en voel de adrenaline
door uw lichaam stromen terwijl u bochten bedwingt of het achterwiel gecontroleerd laat
spinnen; in volledige gemoedsrust en met de machine perfect in balans. Het is ons meest
toegeeflijke stabiliteitssysteem tot nu toe.
OXFORD BLUE METALLIC (SE6)*
MONOLITH BLACK SATIN (SM6/SE6)*

DAYTONA 500 EDITION – CIRCUIT YELLOW
METALLIC (SE6)* (Wordt geleverd met extra standaard
uitrusting. Zie pagina 28 voor meer details.)

PURE MAGNESIUM METALLIC (SE6)*

*SM6: Handgeschakelde 6-versnellingsbak met achteruitversnelling SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.
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SPYDER F3-T
GA EEN STAP VERDER.
Wanneer het tijd is voor een lange rit, is de Spyder F3-T de perfecte keuze. U zult de extra
bescherming tegen de wind waarderen die het lage windscherm biedt; het gemak van de
geïntegreerde achteruitkijkspiegels; het audiosysteem met vier luidsprekers; het handschoenenvak
en het comfort van de soepele, geruisloze schokdempers. En, met de geïntegreerde harde
zijkoffers kunt u de dagelijkse routine achter u laten.
PEARL WHITE (SE6)*
MONOLITH BLACK SATIN (SE6)*

*SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.

2017 CAN-AM SPYDER

SPYDER F3 LIMITED
VOOR ONBEGRENSDE AVONTUREN.
Voel de opwinding die de nieuwe Spyder F3 Limited op uw favoriete route biedt.
De zelfstellende luchtvering is uitermate comfortabel. Dankzij het audiosysteem met
zes luidsprekers kunt u rijden op het ritme van uw eigen soundtrack. Dankzij de nieuwe,
afneembare topcase met geïntegreerde rugleuning voor de passagier kunt u alles
meenemen wat u nodig heeft. Voeg daar nog de verwarmde handgrepen en treeplanken
bij, en u en uw passagier kunnen van lange ritten genieten zoals nooit tevoren.
PURE MAGNESIUM METALLIC (SE6)*
INTENSE RED PEARL (SE6)*

Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires
zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land.
Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.

*SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.
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UW CAN-AM SPYDER.
UW CUSTOM FIT.
Alle Spyder F3 modellen beschikken over ons exclusieve UFit systeem zodat u uw
rijpositie perfect kunt aanpassen aan uw lengte en favoriete rijstijl. U heeft de keuze uit
vijf voetsteunposities en vijf stuuropties voor een perfecte zithouding en ultiem comfort.
Vind uw perfecte zitpositie op ufitsystem.com of bezoek uw dealer en vraag naar de
Showroom Fit Tool.
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Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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2017 CAN-AM SPYDER

LUXE VOOR LANGE RITTEN.
De meest comfortabele en luxe machine voor twee. Een krachtige motor,
luxe uitrustingsdetails, een grote actieradius en een comfortabel zadel voor
lange afstanden betekenen dat u alleen hoeft te stoppen wanneer u dat wilt.

Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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SPYDER RT-S
DE PERFECTE VRIJETIJDSMACHINE.
Als u altijd streeft naar meer en naar een onderscheidend uiterlijk, dan is de Spyder RT-S
de juiste machine voor u. Met zijn verstelbare luchtvering achter, geavanceerde verlichting,
carbon black en satin chrome onderdelen en verwarmde handgrepen voor de passagier,
laat hij u en uw passagier genieten van ongeëvenaard comfort voor twee.

PEARL WHITE (SE6)*
CHAMPAGNE METALLIC (SE6)*

*SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.

2017 CAN-AM SPYDER

SPYDER RT LIMITED
RIJD ALTIJD EERSTEKLAS.
Beleef de ultieme toerervaring met alles wat de Spyder RT te bieden heeft. Daarnaast geeft
de Garmin Zumo† 590 GPS en de standaard reistas u als bestuurder de VIP behandeling die
u verdient. En de royaal aanwezige chroomdetails zetten daarbij telkens een stijlvol accent.

Voertuig afgebeeld met optionele accessoires.

CHAMPAGNE METALLIC (SE6)*
ASPHALT GREY METALLIC (SE6)*

*SE6: Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling.
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UNIEK BEGINT MET EEN U.
Maak gebruik van de exclusieve 4U-Gids om een Can-Am Spyder samen te stellen die net zo uniek is als
uzelf. U hoeft alleen nog uw accessoires te kiezen en u bent klaar voor vertrek.

U-FIT

U-FUNCTION

U-STYLE

U-PERFORMANCE

Pas uw Can-Am Spyder

Stel uw Can-Am Spyder

Maak een statement telkens

Breng het vermogen en de

aan zodat deze perfect

samen zodat deze perfect bij

wanneer u de weg opgaat met

rijeigenschappen op een

op u afgestemd is, en

uw rijstijl past en voer naar

onze accessoires op maat.

nog hoger niveau met onze

word één met uw machine

behoefte aanpassingen uit,

prestatiegerichte accessoires.

zoals nooit tevoren.

dankzij onze eenvoudig aan

Verchroomde accessoires
Velgen
Spatborden

UFit-systeem
Sturen & schakelstangen
Treeplanken

te brengen of te verwijderen

Schokdempers
Geluiddempers

geïntegreerde accessoires.
Zadels & Ruggensteunen
Windschermen
Tassen & bergruimte

2017 CAN-AM SPYDER

Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.

SPYDER

F3

15" Blade magnesium velgen

Armsteunen passagier

SHAD† zadeltassen voor Can-Am

Akrapovič† Sinister Demper

Geef uw Can-Am Spyder nog meer persoonlijkheid
met dit eenzijdig te gebruiken ontwerp (linkeren rechtervelg).

De best geïntegreerde en veelzijdige armsteun die
leverbaar is. Volledig verstelbaar en geschikt voor
RAM bekerhouder.

Een karakteristieke grom en exclusieve custom
look in opvallend, flat black koolstofvezel en
roestvrijstaal die niemand zullen ontgaan.

219400465 | Alle Spyder F3 modellen

219400726 | Alle Spyder F3 modellen

Profiteer van de befaamde SHAD kwaliteit en ruimte
om alles mee te nemen met deze lichtgewicht en
gemakkelijk te verwijderen zadeltassen. Tot wel
36 liter extra bergruimte. Voldoende ruimte
voor een systeemhelm maat XXL.

U-STYLE

U-FUNCTION

219400701 | Spyder F3, F3-S

219400721 | Spyder F3, F3-S

U-PERFORMANCE
U-FUNCTION

SPYDER

RT

Verstelbaar windscherm met ventilatie-opening

Stuur met verstelmogelijkheden in drie richtingen

Verstelbare ruggensteun voor de passagier

Akrapovič Sport-Touring 3C geluiddemper

De geïntegreerde verstelbare ventilatie-opening
is gemakkelijk traploos instelbaar van gesloten tot
volledig open.

Het stuur is in drie richtingen verstelbaar, waardoor
u altijd de optimale rijpositie vindt.

Alle Spyder RT modellen zijn voorbereid voor
montage van dit unieke patent-pending plugand-go accessoire. Extra comfort en eenvoudige
montage – eigenlijk onmisbaar.

Geniet van een unieke rit met het dynamische,
diep resonerende geluid van een Akrapovič
geluiddemper. De premium titanium- en
koolstofvezelconstructie is 55% lichter dan
standaard modellen en is getest volgens de
strengste eisen.

219400414 | Alle Spyder RT modellen

219400360 | Alle Spyder RT modellen

U-FUNCTION

U-FIT

219400679 | Alle Spyder RT modellen

U-FUNCTION

219400442 | Alle Spyder RT modellen 2014 en later

U-PERFORMANCE

Ontdek het complete Rijkleding- en Accessoiresprogramma op canamspyder.com

ACCESSOIRES | 23

CAN-AM SPYDER VOOR U.
FINANCIERINGSOPTIES
Samen met onze financieringspartner bieden
we u een reeks financieringsopties aan die
u snel eigenaar van een Can-Am Spyder
maken. Vraag uw officiële BRP dealer naar de
mogelijkheden en de opties. Heeft u eenmaal het
financieringspakket gekozen dat het beste bij u

TE BESTUREN MET EEN AUTORIJBEWIJS*

CAM-AM ROADSTER ASSISTANCE

Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn Belgische

BRP biedt alle eigenaren van een Can-Am Spyder

rijbewijs heeft gehaald, is de Spyder roadster te

een pechhulpprogramma aan in samenwerking

rijden met een A (motor) rijbewijs of B (auto)

met Allianz Global Assistance, dat tot twee jaar na

rijbewijs + training van 4 uur (via een rijschool). De

aankoop van het voertuig geldig is.

minimale leeftijd is 21 jaar.

Can‑Am Roadster Assistance biedt u:

past, dan handelt uw dealer alle details verder af

Voor iedereen die na 19 januari zijn Nederlandse

en doet hij er alles aan om u en uw machine zo snel

rijbewijs heeft gehaald, is een A (motor) rijbewijs

mogelijk op de weg te krijgen.

vereist voor het rijden van een Can-Am Spyder,
minimale leeftijd 22 jaar. Voor alle overige landen:

• Snelle betaling
• Uitgebreide dekking
• Lokale en internationale noodnummers
• Dekking in heel Europa

vraag de lokale autoriteiten welk rijbewijs u nodig
heeft om een Can-Am Spyder te mogen rijden.

BLIJF CONNECTED!
Blijf up-to-date over onze community-ritten, ontdek wat specialisten over de Can-Am Spyder zeggen… en nog veel meer!
Ervaar rijden in de open lucht… en deel dit met vrienden.
/CanAmSpyderEurope

2017 CAN-AM SPYDER

/CanAmSpyderEurope
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2017 CAN-AM SPYDER

ONTWIKKELD MET HET
OOG OP DE TOEKOMST.
Alle Can-Am Spyder modellen worden aangedreven door de Rotax 1330 ACE motor. Deze

5 – DYNAMISCHE STUURBEKRACHTIGING

beproefde lijnmotor is uitgerust met drie cilinders, levert veel koppel in elke versnelling,

De elektronisch geregelde stuurbekrachtiging

40 procent meer koppel bij lage toerentallen en geeft een diep, karakteristiek uitlaatgeluid.

biedt variabele ondersteuning afhankelijk van de

Plus, de zekerheid van 7 technologieën uit de autotechniek, inclusief de meest geavanceerde

rijsnelheid en vergemakkelijkt het manoeuvreren

voertuigstabiliteitsregeling op de markt.

en besturen voor elke berijder.
6 – SEMI-AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

1 – STABILITEITSREGELING

3 – ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)

De stabiliteitsregeling stelt vast in welke richting

ABS controleert het toerental van elk wiel

u wilt rijden en bepaalt de juiste respons, laat de

afzonderlijk en vermindert de remdruk van elk

remmen per wiel individueel aangrijpen en/of

wiel afzonderlijk zodra het dreigt te blokkeren.

reduceert het motorkoppel totdat u het voertuig

Gecombineerd met Brembo† remmen, geeft dit

weer onder controle heeft.

optimale remprestaties.

2 – TRACTIEREGELING

4 – ACHTERUITVERSNELLING

Signaleert slippen van het achterwiel (bijv.

De achteruitversnelling vergroot het

7 – CRUISECONTROL

op glad wegdek) en zorgt voor meer grip en

manoeuvreervermogen en biedt

Simpele bediening met één hand en snelle

een veiliger weggedrag door de ontsteking

complete controle.

respons stellen de bestuurder in staat

Geen koppelingshendel. Geen voetbediende
versnellingsbak. De semi-automatische
transmissie maakt gebruik van aan de autosport
ontleende schakelpeddels voor sneller, soepel
schakelen. Op bepaalde modellen is ook een
handgeschakelde versnellingsbak leverbaar.

en brandstofinspuiting te regelen en het

gemakkelijk een comfortabele snelheid in te

motorkoppel te reduceren.

stellen. Leverbaar op alle modellen, behalve
het Spyder F3 basismodel.
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SPYDER F3
Motor
Vermogen

SPYDER F3-S

Voorwielophanging
Achterwielophanging
LxBxH

105 pk (78 kW) bij 6.000 omw/min

115 pk (86 kW) bij 7.250 omw/min
130 Nm bij 5.000 omw/min

Handgeschakelde 6-versnellingsbak met achteruitversnelling (SM6) of
6-traps semi-automatische transmissie met achteruitversnelling(SE6)
SACHS† Big-Bore schokdempers

Semi-automatische 6-versnellingsbak met achteruitversnelling (SE6)

Gasgevulde FOX PODIUM schokdempers

SACHS schokdempers met handmatig
instelbare voorbelasting

104 x 58,9 x 43,3 inch (2.642 x 1.497 x 1.099 mm)

SACHS schokdempers met automatische
instelling van de voorbelasting

102,2 x 58,9 x 48,9 inch (2.596 x 1.497 x 1.241 mm)
1.709 mm

Zadelhoogte

675 mm

Inhoud brandstoftank

27 L

Opbergvolume

2017 CAN-AM SPYDER

SACHS Big-Bore schokdempers

SACHS schokdempers

Wielbasis

Standaardkenmerken

SPYDER F3 Limited

Rotax 1330 ACE driecilinder lijnmotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinspuiting en elektronische gasklepregeling

Koppel
Transmissie

SPYDER F3-T

24,4 L

Multifunctioneel LCD segment
Analoge meter
Voorspatborden met
geïntegreerde verlichting
6-spaaks Deep Black voorvelgen

Multifunctioneel LCD segment
Analoge meter
Speciale voorspatborden met
geïntegreerde LED-verlichting
Sportmodus
Cruisecontrol
Machinaal bewerkte Deep Black
hoogglans voorvelgen
Unieke kenmerken van de
Spyder F3-S Daytona 500:
Op de racerij geïnspireerde stickers en
vormgeving, Super Sport Grill, Drag-bar,
Zadelovertrek in mono-uitvoering,
Dashboardspoiler,
Deep Black hoogglans voorvelgen,
Circuit Yellow Metallic lak

78 L

138 L

Premium digitaal kleurendisplay
Cruisecontrol
USB-poort
Audiosysteem met 4 luidsprekers
en extra aansluitingen
Machinaal bewerkte Deep Black
hoogglans voorvelgen

Premium digitaal kleurendisplay
Cruisecontrol
USB-poort
Audiosysteem met 6 luidsprekers
en extra aansluitingen
Verwarmde handgrepen en treeplanken
voor de bestuurder en de passagier
Fat 6 Chroom voorvelgen
Nieuwe afneembare topcase met
geïntegreerde rugleuning voor de passagier

SPYDER RT-S

SPYDER RT Limited

Rotax 1330 ACE 3-cilinder lijnmotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinspuiting en elektronische gasklepregeling
115 pk (86 kW) bij 7.250 omw/min
130 Nm bij 5.000 omw/min
Semi-automatische 6-versnellingsbak (SE6)
SACHS Big-Bore schokdempers
SACHS schokdempers met automatisch instelbare voorbelasting en keuzeschakelaar

Motor
Vermogen
Koppel
Transmissie
Voorwielophanging
Achterwielophanging

105 x 61,9 x 59,4 inch (2.667 x 1.572 x 1.510 mm)

LxBxH

1.714 mm

Wielbasis

772 mm

Zadelhoogte

Premium digitaal kleurendisplay
Verstelbaar windscherm
Cruisecontrol
USB-poort
Audiosysteem met 4 luidsprekers en extra aansluitingen en volumeregeling voor de passagier
Treeplanken voor bestuurder en passagier
Verwarmde handgrepen voor bestuurder en passagier
12-spaaks Carbon Black Satin voorvelgen
Voering bagageruimte vooraan

26 L

Inhoud brandstoftank

155 L

Opbergvolume

Premium digitaal kleurendisplay
Cruisecontrol
USB-poort
Audiosysteem met 4 luidsprekers en extra aansluitingen en volumeregeling voor de passagier
Treeplanken voor bestuurder en passagier
Verwarmde handgrepen voor bestuurder en passagier
Garmin Zumo 590 GPS
Chroom decoratie
12-spaaks Chroom voorvelgen
Voering bagageruimte vooraan
Bagagetas vooraan

Standaardkenmerken
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Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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ONTDEK UW VOLGENDE
AVONTUUR.
Laten we ons op onbekend terrein wagen. Het is tijd gas te geven, meer vrijheid in uw dag te stoppen
en uw eigen weg te gaan. Wanneer u op weg bent met een Can-Am Spyder, ontmoet u nieuwe mensen,
doet u nieuwe ervaringen op en bekijkt u de wereld rondom u met andere ogen.
Gebouwd voor de moderne tijd en voor ultieme controle, is hij krachtig genoeg om in ons allemaal
de zucht naar avontuur op te wekken. Nu wordt het een beweging. Steeds meer mensen uit alle
beroepsgroepen sluiten zich erbij aan, ontdekken nieuwe landen en vormen een volkomen nieuwe
gemeenschap, die Can-Am Spyder heet.

CanAmSpyder.com

Bezoek onze website op canamspyder.com voor een dealer bij u in de buurt.
©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of hun
dochterondernemingen. Afhankelijk van de locatie worden producten verdeeld door BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. of Bombardier Recreational Products
Inc. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Rij altijd op een verantwoorde en veilige manier. Volg alle instructies en documentatie op en houd u aan de
plaatselijke wetten en voorschriften. Draag altijd een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding. Rij nooit onder invloed van drugs en/of alcohol. BRP behoudt zich het recht
voor om op enig moment specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting te wijzigen, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.
Sommige afgebeelde modellen, uitrustingsdetails en accessoires zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. De prestaties van uw voertuig kunnen afwijken afhankelijk van het
weer, de temperatuur, de hoogte, de rijvaardigheid en het gewicht van bestuurder en passagier. Foto's genomen buiten de EU, op goedgekeurd terrein.
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Stuknr.: 8272084

