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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.

Rijd de wereld met flair tegemoet, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Mogelijkheden voor u en voor alle bestuurders die er geen genoeg van krijgen.
Met de Can-Am Ryker komt u niets te kort, vooral geen plezier.
En elke keer dat u rijdt, wordt het nog avontuurlijker.
Makkelijk te starten, makkelijk te berijden en makkelijk te bewonderen. U voelt
het plezier en de vrijheid onderweg, of u nu rijdt of even stopt.
De Can-Am Ryker kan op veel verschillende manieren met visuele en
functionele accessoires worden aangepast en uw zitpositie kan eenvoudig
en zonder gereedschap worden afgesteld.
Waarom gewoon rijden als u kunt rijden als geen ander?
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DE CAN-AM RYKER 2019

AANTREKKELIJK GEPRIJSD

ZONDER MOEITE

Een verbluffend voertuig tegen een aantrekkelijke
prijs. U kunt meteen de weg op met uw Can-Am
Ryker. Ga naar CanAmOnRoad.com voor informatie
over de prijzen.

Met de automatische, intuïtieve twist-and-go transmissie
hoeft u zich geen zorgen te maken over het schakelen en
kunt u uw Can-Am Ryker met gemak de sporen geven, of
u nu beginnend bestuurder bent of een echte
motorfanaat. Voeg daar betrouwbare techniek zoals het
voertuigstabiliteitssysteem (VSS) aan toe en u bent altijd
klaar om vol vertrouwen te rijden.

VOOR HET MEESTE RIJPLEZIER

SPECIAAL AFGESTEMD OP U

Nu u makkelijk kunt rijden, kunt u ontspannen een
dynamische rijervaring beleven. Een geoptimaliseerd
zwaartepunt met een lagere zitpositie zorgt ervoor dat
u vol vertrouwen en met een grijns op uw gezicht elke
krappe bocht kunt nemen.

Eenvoudig toe te voegen accessoires zoals gekleurde
panelen en kapaccenten veranderen de visuele styling
van uw voertuig, terwijl de functionele accessoires uw
voertuig doelbewust een boost geven. Voeg hier de
voetsteunen en het stuur aan toe die zonder
gereedschap kunnen worden afgesteld en uw Can-Am
Ryker kan aan elke lengte of grootte worden aangepast,
als eenzitter of als tweezitter.

TE BESTUREN MET EEN AUTORIJBEWIJS
De Can-Am Ryker is zodanig ontworpen dat alles eenvoudig geleerd kan worden; bijna net zo eenvoudig als leren fietsen, alleen
oneindig veel sneller, spannender en gedenkwaardiger. Veelal is een autorijbewijs voldoende om met een Ryker te mogen rijden.
* Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn Belgische rijbewijs haalt, is de Ryker te rijden met een A (motor) rijbewijs of B (auto) rijbewijs + een 4 uur
training (via een rijschool). Minimale leeftijd is 21 jaar.
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Voor iedereen die na 19 januari 2013 zijn Nederlandse rijbewijs haalt, is een A (motor) rijbewijs vereist voor het rijden van een Ryker, minimale
leeftijd 22 jaar. Voor alle overige landen: vraag de lokale autoriteiten welk rijbewijs u nodig heeft om een Ryker te mogen rijden.
Voor alle overige landen: vraag de lokale autoriteiten welk rijbewijs u nodig heeft om een Can-Am Ryker te mogen berijden.
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GEMAK IN COMBINATIE MET SPANNING
DANKZIJ DE INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN
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TWIST & GO
Dankzij de automatische transmissie met achteruit
hoeft u zich geen zorgen te maken over het
schakelen. Draai gewoon aan de gashendel en
geniet van de beste prestaties en het laagste
brandstofverbruik.

GESCHIKT VOOR U
Met het unieke, gereedschapsloze UFit™ -systeem
kunt u de voetsteunen en het stuur eenvoudig en in
minder dan een minuut op uw lengte en rijstijl
afstellen, zodat u snel op pad kunt.

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP
De Can-Am Ryker is licht dankzij een minimaal
aantal onderdelen van duurzaam, recyclebaar
materiaal. De Ryker is milieuvriendelijk ontworpen
en gebouwd en biedt u een betaalbaar voertuig van
uitstekende kwaliteit en met een groene footprint.

AANDRIJVING
Welk model u ook kiest, u kunt meteen
wegscheuren met het vermogen en de prestaties
van een beproefde Rotax 600 of 900 ACE™ motor.
ROTAX 900 ACE MOTOR
ROTAX 600 ACE MOTOR

STABILITEIT EN CONTROLE
Met twee voorwielen en één achterwiel rijdt u altijd
stabiel en heeft u alles onder controle. Het
voertuigstabiliteitssysteem heeft geavanceerde
technologie zoals een antiblokkeersysteem, een
stabiliteitscontrolesysteem en een
tractiecontrolesysteem waarmee u vol vertrouwen
kunt rijden. Ga voor meer informatie naar
CanAmOnRoad.com
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PERSONALISEER UW VOERTUIG
1

KIES UW MODEL

Kies eerst de Can-Am Ryker die bij u en uw stijl
past. Kies de Can-Am Ryker voor een dynamische
rijervaring op de weg of kies de Can-Am Ryker Rally
Edition™ om aan de verharde weg te ontsnappen en
een nieuw actieterrein te ontdekken.

3

VOEG STIJL TOE

Laat uw Can-Am Ryker opvallen met unieke
stylingaccessoires die in een mum van tijd
verwisseld kunnen worden. Voeg gekleurde panelen,
velgaccenten en een kap toe, waardoor uw stijl niet
te missen is.

DOWNLOAD DE CAN-AM RYKER
RIDE BUILDER
Download de eerste Can-Am Ryker Ride
Builder-app met augmented reality om een uniek
voertuig samen te stellen dat u dag en nacht en vol
trots zult willen laten zien.
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2

PAK DAT MOTORVERMOGEN

Kies de Rotax 600 ACE motor voor uw Can-Am Ryker
of maak de opstap naar de Rotax 900 ACE motor met
nog meer paardenkrachten voor nog betere prestaties.
De Can-Am Ryker Rally Edition is standaard uitgerust
met de krachtige Rotax 900 ACE motor.
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VOEG FUNCTIONALITEIT TOE

Transformeer uw voertuig binnen een mum van tijd
met onze uitgebreide collectie functionele
accessoires, zoals een comfortzadel voor de
passagier, een tanktas en een topkoffer, allemaal
ontworpen met snelle aanpassing en toegevoegde
functionaliteit in gedachten.
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KIES UIT TWEE CAN-AM RYKER MODELLEN

AFGEBEELD MET INTENSE BLACK CLASSIC PANELEN

AFGEBEELD MET INTENSE BLACK CLASSIC PANELEN

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER RALLY EDITION

U bent heer en meester op de weg voor een unieke
rijbeleving met een adrenalinestoot.

Met een grenzeloze veelzijdigheid en extra
standaard functies kunt u buiten de lijnen rijden.
Voel de kick van sportief driften in de rallymodus
met bescherming tegen onvoorspelbare elementen.

Kies uit twee soorten motoren en u bent klaar voor
de perfecte balans tussen gemoedsrust, stabiliteit
en prestaties.

Avontuur met extra rijplezier en gemoedsrust
wanneer u de onverharde weg op gaat en van ieder
terrein uw speeltuin maakt.
15

CAN-AM RYKER
Dag en nacht heeft u alles wat u nodig heeft om de
weg op te gaan voor de spannendste rijervaring ooit.
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CAN-AM RYKER
Ongeacht uw rijervaring zult u een unieke,
spannende rijbeleving op maat ervaren.
Met keuze uit de beproefde Rotax 600 en 900 ACE
motors bent u heer en meester op de weg met meer
prestaties en onovertroffen betrouwbaarheid,
dankzij de combinatie van vermogen en controle.
Daarbij kan het voertuig van top tot teen
gepersonaliseerd worden. Zo bent u vrij om alles
op uw eigen manier te doen.
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STANDAARD FUNCTIES
BEPALEN DE NORM
• Gereedschapsloos UFit-systeem
• 11,4 cm (4,5 inch) breed digitaal display

KIES DE MOTOR VOOR UW CAN-AM
RYKER
Rotax 600 ACE 2-cilinder lijnmotor
Rotax 900 ACE 3-cilinder lijnmotor

• Handschoenvak (7 l) met 2 USB-aansluitingen
• Een Classic panelenset naar keuze
•E
 comodus en sportmodus met de Rotax 900 ACE
motor
• Automatische transmissie
• Voertuigstabiliteitssysteem (VSS)

*Met de optionele MAX Mount beugel wordt het
laadvermogen groter en kan een passagier
meerijden op het optionele passagierszadel.
19

CAN-AM RYKER RALLY EDITION
Verlaat de verharde wegen en breid uw speelterrein
uit. Schakel de rallymodus in voor weergaloos driften
op grind of wat u maar tegenkomt onderweg.
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CAN-AM RYKER
RALLY EDITION
Verleg de grenzen van vrijheid van on-road naar
off-road met de Can-Am Ryker Rally Edition.
Met meer capaciteit, veelzijdigheid, bescherming
en comfort beschikt u over alles wat u nodig heeft
onder alle rijomstandigheden. De schokdempers
hebben een 2,5 cm langere veerweg en instelbare
voorbelasting aan de achterkant. Met behulp van
de dragende structuur aan de achterkant kan meer
meegenomen worden en kan een passagier
meerijden door het passagierszadel te monteren. De
aangepaste rallybanden voor alle rijomstandigheden
bieden meer duurzaamheid en een nauwkeurige
respons voor een betere wendbaarheid.
22

KLAAR VOOR EEN RALLY
Met een stoere, maar stijlvolle look kunt u onder alle
omstandigheden het asfalt achter u laten. Schakel
de rallymodus in en beleef de ultieme manier om
uw Can-Am Ryker Rally Edition de sporen te geven.
U heeft voldoende vermogen om te driften in de
rallymodus en om over onverharde wegen te rijden
waarvan u het bestaan niet eens wist.

KENMERKEN
• Rotax 900 ACE 3-cilinder lijnmotor
• Een Classic panelenset naar keuze
•B
 escherming van de frontgrille voor de radiateur
op onverharde wegen
•S
 kidplate voor bescherming van de onderkant tegen
stenen en vuil
•R
 allyzadel met extra schuimrubber voor meer comfort
onder alle rijomstandigheden
•S
 tructurele handbeschermers voor nog meer bescherming
tegen alles wat u onderweg tegenkomt
• Voor- en achterwielophanging geschikt voor alle
rijomstandigheden
•V
 erstelbare schokdempers achter voor extra comfort
op onverharde wegen
•A
 angepaste rallybanden met verstevigde velgen
voor alle rijomstandigheden
• MAX Mount
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EENVOUDIG TE MONTEREN
ACCESSOIRES

24

Laat uw Can-Am Ryker er rit na rit als nieuw uitzien met
unieke, eenvoudig verwisselbare stylingaccessoires zoals
panelen, velgaccenten, velgstickers en kappen. De Classic
panelen behoren tot de standaarduitrusting, met de optie
om te upgraden naar de Epic of Exclusive serie.
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INTERNATIONALE UITGAVE
Deze algemene catalogus bevat de onderdelen,
accessoires en kleding van BRP. Sommige producten zijn
wellicht niet verkrijgbaar in uw land door
klimaatverschillen, lokale certificeringen en/of wettelijke
voorschriften. Neem contact op met uw BRP-dealer voor
specifieke lokale informatie.

STIJL

1

CLASSIC PANELEN

· Een efficiënte & praktische
· Past bij het Classic kapaccent.
optie.
· Verrassend eenvoudig te
· Rijklaar, robuust & eenvoudig
monteren of te verwijderen.
te monteren.
Alle Ryker modellen
219400803 · Intense Black · kleur met glansafwerking
219400804 · Adrenaline Red · kleur met glansafwerking
219400928 · Yellow Shock · kleur met glansafwerking

1

EPIC PANELEN

· G eoptimaliseerde hoogwaardige aanpassing voor een
uitstraling die bij het voertuig past.
· O ntworpen voor eenvoudige montage en demontage en
om verliefd op te worden!
· V olledige flexibiliteit met een perfecte passing.
· P ast bij de Epic kap.
· G ekleurde lak voor een uitzonderlijke glans en luxe
uitstraling.
Alle Ryker modellen
219400805 · Immortal White ·
hoogglansafwerking
219400809 · Carbon Black · satijnglansafwerking
219400923 · Liquid Steel · hoogglansafwerking
1

2 CCLASSIC

KAPACCENT

· Geef de voorkant een wow-factor! · Past bij de Classic panelen.
· Binnen enkele minuten over de
· Niet verenigbaar met de extra
standaard kap te monteren.
LED-verlichting (219400848).
· Duurzaam.
Alle Ryker modellen
219400873 · Intense Black · kleur met glansafwerking
219400874 · Adrenaline Red · kleur met glansafwerking
219400875 · Yellow Shock · kleur met glansafwerking
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EPIC KAP

· O pvallende en stijlvolle accentuering van de kap.
· B innen enkele minuten te monteren en te verwijderen.
· P ast bij de Epic panelen.
· Gekleurde lak voor een uitzonderlijke glans en luxe uitstraling.
Alle Ryker modellen
219400877 · Carbon Black · satijnglansafwerking
219400876 · Immortal White · hoogglansafwerking

EXCLUSIVE PANELENSET - LIMITED EDITION

· O pvallend en origineel.
· Innovatieve en eenvoudige montage.
· S peciaal gemaakt om goed en strak te passen.
· E ven duurzaam als aantrekkelijk.
· L imited Edition set, inclusief kapaccent.
· H et kapaccent uit de Limited Edition set is niet verenigbaar
met de extra LED-verlichting (219400848).
Alle Ryker modellen
219400925 · Orange Blaze · hoogglansafwerking
219400924 · Haze Blue · hoogglansafwerking
219400926 · Electric Yellow · hoogglansafwerking
219400808 · Midnight Red · satijnglansafwerking
219400927 · Heritage White · hoogglansafwerking
219400929 · Army Green · satijnglansafwerking

De Classic panelen, de Epic panelen of de Exclusive panelenset zijn nodig om het voertuig compleet te maken.
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VELGSTICKERS

· De perfecte blikvanger om de uitstraling van uw voertuig
te verbeteren.
· Eenvoudig aan te brengen sticker voor al uw avonturen.
· Een prachtig effect in combinatie met de velgaccenten.
· 3 velgstickers/set.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400861 · Immortal White
219400921 · Adrenaline Red
219400922 · Army Green
219400933 · Haze Blue
219400934 · Orange Blaze
219400935 · Electric Yellow
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VELGACCENTEN

· Eenvoudig te bevestigen velgaccenten voor probleemloze
aanpassing.
· Geeft een opvallende en frisse nieuwe uitstraling aan uw
voertuig.
· Nog indrukwekkender in combinatie met velgstickers.
· 15 velgaccenten/set.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400825 · Intense Black
219400920 · Adrenaline Red
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer
informatie contact op met uw dealer.

DASHBOARDSPOILER

· E envoudige, effectieve aerodynamische
aanpassing.
· G eeft een sportieve uitstraling die eenvoudig
aangepast kan worden met stickers voor de
dashboardspoiler.
· K an zonder gereedschap vastgeklikt worden
voor een snelle en eenvoudige montage.
Alle Ryker modellen
219400818 · Black
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ACHTERSPOILER

·M
 ooie achterspoiler voor een stijlvol accent.
· E envoudig te monteren.
· N iet geschikt voor de MAX Mount (219400800)
(tweezitter).
· Hoogglansafwerking.
· P ast bij de Classic panelen.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400869 · Intense Black
219400870 · Adrenaline Red
219400871 · Yellow Shock
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STICKER VOOR DASHBOARDSPOILER

· E envoudig aan te brengen sticker om de
dashboardspoiler aan te passen (219400818).
· V oor een mooiere uitstraling van uw voertuig.
Alle Ryker modellen
219400916 · Immortal White
219400917 · Adrenaline Red
219400918 · Army Green
219400936 · Haze Blue
219400937 · Orange Blaze
219400938 · Electric Yellow

9

SPORTIEVE HANDGREPEN

· B etere grip voor een betere, betrouwbare rit.
· C omfortabele ergonomische textuur.
· B iedt uitzonderlijk comfort tijdens lange ritten.
Alle Ryker modellen
219400810 · Black
219400919 · Adrenaline Red

DOELGERICHTE ACCESSOIRES
Personaliseer uw voertuig met onze uitgebreide collectie functionele
accessoires om het te laten opvallen en te transformeren. Het
comfortzadel voor de passagier voor de tweezitter, het comfortzadel
voor de bestuurder, de tanktas en de topkoffer zijn allemaal
ontworpen met een snelle aanpassing in gedachten.
26

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

MAX MOUNT AFWERKINGSPANEEL
SPORTSTUUR

CROSS-STUUR

· Optimale ergonomie voor superieur comfort,
betrouwbaarheid & controle en
uithoudingsvermogen.
Alle Ryker modellen
219400847 · Black

(Niet afgebeeld)
· E en stijlvolle manier om het voertuig compleet te
maken als geen passagierszadel (219400842),
comfortzadel voor de passagier (219400750) of
LinQ† topkoffer (219400764) geïnstalleerd zijn.
· R obuuste constructie van spuitgegoten
polypropyleen.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400939 · Black

PASSAGIERSZADEL

MAX MOUNT

COMFORTZADEL VOOR DE PASSAGIER

· Prestatiegericht recht stuur.
· Ontworpen voor sportievere bestuurders.
Alle Ryker modellen
219400813 · Black

· Ontworpen om een eenzitter binnen een paar
minuten te veranderen in een tweezitter.
· Complete set met handgrepen en inklapbare
voetsteunen.
· Kan alleen gemonteerd worden op de MAX Mount
beugel (219400800).
· Als de voetsteunen uitgeklapt zijn, kan het VSS
de kalibratie voor de passagier uitvoeren.
· Hetzelfde materiaal als het standaard zadel.
Alle Ryker modellen
219400842 · Black

· Robuust, eendelig gietaluminium onderdeel dat
eenvoudig te monteren en te verwijderen is.
· Geschikt voor LinQ†.
· Wordt gebruikt voor de montage van het
passagierszadel (219400842), het
comfortzadel voor de passagier (219400750)
of de LinQ† topkoffer (219400764).
· Standaard op het Rally Edition model.
Alle Ryker modellen
219400800 · Black

· G estikt zadel met ruime vulling voor extra
comfort.
· B reder en langer dan het reguliere
passagierszadel (219400842).
· Complete set met handgrepen en inklapbare
voetsteunen.
· K an alleen gemonteerd worden op de MAX Mount
beugel (219400800).
· P ast bij het Comfort bestuurderszadel.
Alle Ryker modellen
219400750 · Black

· P ast perfect bij de styling van de carrosserie en
de afwerking.
· K an alleen gemonteerd worden op de MAX Mount
beugel (219400800).
· S tandaard op het Rally Edition model.

COMFORTZADEL VOOR DE
BESTUURDER

· G estikt zadel met vulling voor extra comfort
voor de bestuurder.
· B reder en hoger dan het standaard zadel.
Alle Ryker modellen
219400795 · Black

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
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FUNCTIE

INKLAPBARE RUGGENSTEUN VOOR
DE PASSAGIER

· Gietaluminium constructie voor meer stevigheid.
·M
 iddelste lendensteun biedt extra comfort voor de
passagier.
· Klapt eenvoudig in voor een mooier effect
wanneer de steun niet gebruikt wordt.
· Kan alleen gemonteerd worden op het
passagierszadel (219400842) of het
comfortzadel voor de passagier (219400750).
Alle Ryker modellen
219400843 · Black

TANKTAS

HELMTAS

· Een groots idee in een kleine tas.
· S leutels, portemonnee, ID-kaart
en nog veel meer spullen veilig
opbergen (inhoud: 3 lite).
· Geïntegreerde
telefoonhouder.
· Handige en toegankelijke
opbergruimte binnen
handbereik.
· Veilig magnetisch
bevestigingssysteem met
extra veiligheidsgespen.
Alle Ryker modellen
219400762 · Black

· G eïntegreerde opbergruimte voor een helm.
· H iermee kan de helm op het zadel vastgezet
worden.
· A nti-diefstalbeveiliging voor meer gemoedsrust
(hangslot niet inbegrepen).
· D ient ook als handige regenwering voor het
zadel.
· K an op het passagierszadel gemonteerd
worden.
· H andig op te bergen in de bergruimte vooraan.
Alle Ryker modellen
219400765 · Black

LINQ TOPKOFFER

VERSTELBAAR SPORTWINDSCHERM

· Robuuste, stevig gemonteerde en waterdichte
opbergruimte (16 liter).
· Snel, eenvoudig en gereedschapsloos
LinQ-systeem – net zo gemakkelijk te
verwijderen als te monteren.
· Kan alleen gemonteerd worden op de MAX
Mount beugel (219400800).
· Niet verenigbaar met passagierszadel
(219400842) of comfortzadel voor de passagier
(219400750).
Alle Ryker modellen
219400764 · Black

· G eniet van extra bescherming tegen windstoten
tegen het bovenlichaam.
· B iedt extra comfort en betere aerodynamische
slip.
· Innovatief ontwerp met hendel voor gemakkelijk
afstellen in een oneindig aantal standen over
een bereik van 3 inch.
· C ompleet met geïntegreerd onderste spoiler en
bijbehorende aluminium steun.
Alle Ryker modellen
219400771 · Translucent

VERLICHTING VOOR
HANDBESCHERMERS

· G eef uw nachtelijke ritten een unieke
persoonlijke touch.
· G eeft een opvallende flair en stijl aan de
aluminium handbeschermers.
· K an alleen gemonteerd worden op aluminium
handbeschermers (219400812).
· N iet EC-gehomologeerd.
Alle Ryker modellen
219400820 · Black

KORTE HANDGREEP VOOR DE
PASSAGIER

· Versterkt de essentiële onderste lendensteun.
· Binnen enkele minuten in vaste positie
gemonteerd.
· Kan alleen gemonteerd worden op het
passagierszadel (219400842) of het
comfortzadel voor de passagier (219400750).
Alle Ryker modellen
219400801 · Black

SPOILERS VOOR DE
HANDBESCHERMERS

VOERING VOOR SHAD-ZADELTAS

· B ieden extra bescherming voor de handen
onder alle rijomstandigheden.
· O ntworpen voor schokbestendigheid en
duurzaamheid.
·M
 eer comfort betekent meer
uithoudingsvermogen.
· K unnen alleen gemonteerd worden op
aluminium handbeschermers (219400812).
Alle Ryker modellen
219400894 · Black

ZADELTASREK

EXTRA LED-VERLICHTING

· Speciaal ontworpen voor harde SHAD-zadeltas
(219400844) voor extra gebruiksgemak.
· Inclusief geïntegreerd handvat en
schouderriem.
Alle Ryker modellen
219400959 · Black

SHAD† HARDE ZADELTAS

· Waterdichte en schokbestendige bergruimte
met voldoende ruimte voor een 2XL
integraalhelm met communicatieapparatuur
(inhoud: 36 liter.
· Robuuste 3-punts montage voor meer
stabiliteit, veiligheid en gemoedsrust.
· Eenvoudige, rechts te monteren tas.
· Kan alleen gemonteerd worden op het
zadeltasrek (219400856).
Alle Ryker modellen
219400844 · Black
28

· Zeer stevige en duurzame aluminium
constructie voor lange ritten.
· Noodzakelijk voor de montage van een harde
SHAD-zadeltas (219400844).
· Geïntegreerde en nette uitstraling als de harde
SHAD-zadeltas niet gemonteerd is.
Alle Ryker modellen
219400856 · Black

· L evert een extra lichtsterkte van 2500 lumen.
· Z orgt dat u 's nachts beter zichtbaar bent.
· V olledig geïntegreerd ontwerp dat naadloos op
uw voertuig past.
· N iet verenigbaar met het Classic kapaccent en
het kapaccent uit de Limited Edition set.
· N iet EC-gehomologeerd.
Alle Ryker modellen
219400848 · Black

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

ALUMINIUM HANDBESCHERMERS

· E xtra bescherming voor de handen!
· G eeft een avontuurlijke uitstraling.
· A antrekkelijke omwikkelende aluminium
constructie.
· N oodzakelijk voor de montage van de spoilers
van de handbeschermers (219400894) en de
accentverlichting van de handbeschermers
(219400820).
· S tandaard op het Rally Edition model.
Alle Ryker modellen
219400812 · Black

A-ARMBESCHERMERS

· Bieden uitstekende bescherming op alle
wegen.
· Geanodiseerd aluminium voor uitstekende
corrosiebestendigheid.
· Volledig verenigbaar met het spatscherm
(219400817).
Alle Ryker modellen
219400863 · Aluminium

SPATSCHERM

· Simpel & innovatief ontwerp dat het
onderlichaam bescherming biedt tegen
opspattend water.
· Geschikt voor A-armbeschermers
(219400863).
Alle Ryker modellen
219400817 · Black

FOX† PERFORMANCE SERIES
ACHTERWIELOPHANGING

·M
 et de QS3 (snelwisseling) regelbare
compressie kunt u uw voertuig afstellen voor
meer comfort en betere wendbaarheid.
·W
 erkt door een schakelaar om te zetten.
· K ies uit de vooraf gekalibreerde instellingen
“zacht”, “medium” en “stevig”, afhankelijk
van de rijomstandigheden, het aantal personen
en de individuele eisen aan prestaties.
·M
 et afstelling van de veervoorbelasting.
· Carrosserie van een zwarte geanodiseerde 6061
aluminiumlegering met extern reservoir.
· P erfect voor regelmatig rijden met 2 personen
of sportief rijden.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400799 · Red

GPS-HOUDERSET

· Garmin† Zumo† 590 gps-houder.
· Gemonteerd op de rechterstuurgreep via
het RAM† montagesysteem, hoog geplaatst
voor optimaal zicht.
· Gemakkelijk af te stellen langs beide assen
voor zo min mogelijk weerspiegeling en
gereflecteerd licht.
· Niet verenigbaar met de smartphonehouder
(219400841).
· Inclusief kabelboom.
Alle Ryker modellen
219400796 · Black

KNIEBESCHERMERS

· Constructie van zacht polyurethaan met
gesloten cellen voor meer comfort voor de
knieën.
· Snelle, handige en gereedschapsloze
montage.
· Biedt extra grip.
Alle Ryker modellen
219400833 · Black

HOES VOOR BUITEN

· Robuuste bescherming onder alle
weersomstandigheden voor tijdelijke
opslag van het voertuig.
· Gemaakt van zeer duurzaam,
schimmelbestendig gekleurd
polyester van 100 denier.
· Gemakkelijk onderhoud.
· Voorzien van antikrasvoering.
· Groot genoeg voor het windscherm
en eventuele andere accessoires.
Alle Ryker modellen
219400797 · Black

GPS-HOUDER (ZONDER
KABELBOOM)

FOX PERFORMANCE SERIES
VOORWIELOPHANGING

·M
 et de QS3-instellingen (snelwisseling/
terugvering) kunt u uw voertuig afstellen voor
meer comfort en betere wendbaarheid.
·W
 erkt door een schakelaar om te zetten.
· Kies uit de vooraf gekalibreerde instellingen
“zacht”, “medium” en “stevig” van de
terugvering, afhankelijk van de rijomstandigheden
en individuele eisen aan prestaties.
·M
 et afstelling van de veervoorbelasting.
· B ehuizing van zwarte geanodiseerde 6061
aluminiumlegering.
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400798 · Red

GARMIN ZUMO 590 GPS

STABILISATORSTANG

· Minder kans op kantelen en meer controle
en beter reactievermogen in bochten.
· Geniet van een sportieve en veilige rit.
· 33% stugger dan de standaarduitvoering.
Alle Ryker modellen
219400819 · Red

SMARTPHONEHOUDER
ACHTERVEER VOOR TWEEZITTER

(Niet afgebeeld)
· Stuggere achterveren.
· Aanbevolen voor incidenteel en regelmatig rijden met 2 personen.
· Niet verenigbaar met de FOX Performance Series achterwielophanging (219400799).
Alle Ryker modellen, behalve de Rally Edition
219400974 · Black

(Niet afgebeeld)
· G armin Zumo 590 gps-houder.
· G emonteerd op de rechterstuurgreep via het
RAM montagesysteem, hoog geplaatst voor
optimaal zicht.
· G emakkelijk af te stellen langs beide assen
voor zo min mogelijk weerspiegeling en
gereflecteerd licht.
· Niet verenigbaar met de smartphonehouder
(219400841).
· K abelboom niet inbegrepen.
Alle Ryker modellen
219400940 · Black

·M
 et het RAM Mount X-Grip systeem wordt de
smartphone stevig vastgezet.
· E indpunten van zacht rubber beschermen
het apparaat.
· P raktisch, handig en gemaakt voor alle
rijomstandigheden.
· K an aangepast worden aan elk formaat
telefoon.
· N iet verenigbaar met de gps-houder
(219400796/219400940).
Alle Ryker modellen
219400841 · Black

· T ouchscreen van 5" (12,7 cm), bruikbaar in
twee richtingen, met handschoenen te
bedienen en leesbaar in het zonlicht.
· B iedt handsfree bediening van uw telefoon
en gesproken instructies te horen in de helm
via Bluetooth† 5-technologie.
· Inclusief mp3-speler.
· G eschikt voor iPod† en Pandora†.
· B ediening van muziek op het scherm.
· R obuust en duurzaam, bestand tegen
brandstofspatten, UV-straling en slecht weer.
· B iedt toegang tot actuele weer- en
verkeersinformatie via de gekoppelde
smartphone-app.
· L evenslang gratis kaartupdates.
·M
 et Curvy Roads Routing kan de bestuurder
wegen met veel bochten vinden.
· G ps-houder apart verkrijgbaar
(219400796/219400940).
Alle Ryker modellen
219400512 · VS · Black
219400699 · Europa · Black
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Bescherming en stijl - de collectie helmen van Can-Am.
Vind de juiste helm die zowel veilig als stijlvol is.

HELMEN

CAN-AM N21 DURANGO OPEN HELM

SENA 30K BLUETOOTH COMMUNICATIESYSTEEM

· Superieure kwaliteit en een geweldige look.
· Zeer schokbestendig en comfortabel.
· Goede zichtbaarheid en erg praktisch.
· Antibacterieel, schimmelwerend en vochtafvoerend voor meer
comfort en hygiëne.
· Nog veiliger en gebruiksvriendelijker.
· Minimalistisch retrodesign.
· Supersterke, lichte Lexan† polycarbonaat buitenkant.
· Vervangbaar krasvrij binnenvizier.
· Volledig verwijderbare, uitwasbare voering.
· Microlock† kinriem met snelkoppeling.
· Inclusief opbergzak ter bescherming.
Buitenkant: Lexan polycarbonaat
448481 · DOT
448482 · ECE
S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Matte Black (93)

· Innovatief Bluetooth 4.1 communicatiesysteem met geavanceerde
adaptieve Mesh-Intercom Technology.
· S preektijd van 13 uur voor de Bluetooth intercom / 8 uur voor
Mesh-Intercom na 1,5 uur opladen.
· B ereik op open terrein: Bluetooth 1,6 km, Mesh 1,9
km.
· A parte headset (HSP) en handsfree profielen (HFP).
· G eavanceerde geluidsregeling†.
· Geïntegreerde FM-radio met 10 voorgeprogrammeerde
zenders en automatische zoekfunctie.

CAN-AM N40-5 JETHELM

CAN-AM N87 INTEGRAALHELM

· Biedt een uitstekend gezichtsveld voor een veilige rit.
· Gemaakt van een uitstekend anti-reflecterend, anti-condens
materiaal.
· Ultracomfortabel en met intelligente ventilatie voor uitstekende
temperatuur- en vochtigheidsregeling.
· Ultrabreed, krasvrij vizier.
· Multiverstelbare, anti-condens, krasvrije VPS† zonneklep met
UV400 bescherming.
· Exclusieve AirBooster† technologie voor het innovatieve
ventilatiesysteem.
· Geïntegreerde kinriemen.
· Klaar voor N-Com† systeem.
Buitenkant: Lexan polycarbonaat
448572 · DOT · White (01), Magnesium (24), Matte Black (93)
448591 · ECE · Matte Black (93)
XS, S, M, L, XL, 2XL
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Afgebeelde helmen zijn niet verkrijgbaar in Brazilië. Neem contact op met uw
dealer voor lokale helmen.

Enkel pakket · 4486100090
Dubbel pakket · 4486110090

· B iedt een uitstekend gezichtsveld voor een veilige rit.
· G emaakt van een uitstekend anti-reflecterend, anti-condens
materiaal.
· O ntworpen om onbedoeld openen, sluiten en binnendringen van
vreemde deeltjes te voorkomen.
· U ltracomfortabel en met intelligente ventilatie voor uitstekende
temperatuur- en vochtigheidsregeling.
· S tijlvol, sportief ontwerp.
· U ltrabreed, krasvrij vizier met Pinlock† anti-condens binnenvizier
met siliconenafdichting.
·M
 ultiverstelbare, anti-condens, krasvrije VPS zonneklep met
UV400 bescherming.
· E xclusieve AirBooster technologie voor het innovatieve
ventilatiesysteem.
· C ompleet met luchtinlaat voor kinbeschermer en extractors achter.
· G epatenteerd Microlock† bevestigingssysteem met dubbele
hendel.
· V olledig uitneembare, uitwasbare en microgeperforeerde
Clima-Comfort† binnenvulling met dubbele dichtheid.
· K laar voor N-Com systeem.
448592 · DOT · XS, S, M, L, XL, 2XL · Black (90), Matte Black (93)
448593 · ECE · 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL · Matte Black (93)

De stijlvolle Can-Am Ryker collectie is ontworpen
zodat u er dag en nacht goed uitziet, op de weg en
in de stad.

CAN-AM RIJKLEDING

CAN-AM LEREN HANDSCHOENEN

CAMO T-SHIRT

· Fijn leer.
· Knokkelbeschermers met hoge dichtheid en
geplooid (heren) en schokbestendig gevormd
(dames) bieden extra bescherming.
· Met leer verstevigde gelpalm voor extra comfort.
· Manchet met handige haak/lus-sluiting.
· Niet EC-gehomologeerd.
· Niet verkrijgbaar in Frankrijk.
Buitenkant: 100% leer
HEREN
446312 · S, M, L, XL, 2XL · Black (90)
DAMES
446314 · S, M, L, XL, 2XL · Black (90)

· C omfortabel en ademend katoen.
· C amo print op de voorkant, Can-Am logo
op de linkermouw.
100% katoen
454193 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

RIDE T-SHIRT
HEREN

DAMES

CAN-AM MESH-HANDSCHOENEN

STAR T-SHIRT

· Lichtgewicht mesh-stof biedt uitzonderlijk
comfort, ventilatie en flexibiliteit.
· Voorgevormd ontwerp met kortere manchet voor
een betere pasvorm.
· Extra duurzame Clarino† leren palm.
· Siliconen vingertoppen geven betere grip.
· Niet EC-gehomologeerd.
· Niet verkrijgbaar in Frankrijk.
HEREN
Buitenkant: 41% polyester, 33% Clarino,
26% lycra
446315 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)
DAMES
Buitenkant: 49% polyester, 27% Clarino,
24% elasthaan
446316 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Black (90)

· C omfortabel en ademend katoen.
· O pvallende, gekleurde Can-Am
discharge-print op de voorkant, Can-Am
logo op de linkermouw.
100% katoen
454195 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

VIBE T-SHIRT
HEREN

CAN-AM WATERDICHTE RUGZAK VAN OGIO
VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

†

· 100% compleet waterdichte tas.
· Met een ruime inhoud van 26 l.
· Luchtdoorlatend rugpaneel houdt de drager koel.
· Speciaal bevestigingssysteem voor riemen zorgt ervoor dat
alle riemen goed blijven vastzitten bij hoge snelheden.
· Verstelbare borstriem en schouderriemen met dubbele
dichtheid voor optimaal comfort.
· Goed zichtbare, 360° reflecterende print en uitneembare,
goed zichtbare voering.
· Compleet met gemakkelijk bereikbare opbergzak vooraan met
rits, organizer met 2 vakken en sleeves voor laptop of tablet.
· Afmetingen: 52 cm h x 26,7 cm b x 16,5 cm d.
4693020090

URBAN T-SHIRT MET LANGE
MOUWEN

· Comfortabel en ademend katoen.
· Grote opvallende print op de voorkant, Can-Am
logo op de linkermouw.
100% katoen
454197 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

· C omfortabel en ademend katoen.
· R ide print op de voorkant, Can-Am logo op
de linkermouw.
100% katoen
454196 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

DAMES

· C omfortabel en ademend katoen.
· G rote “Vibe” print op de voorkant, Can-Am
logo op de linkermouw.
100% katoen
454194 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

CAN-AM RIDE T-SHIRT VOOR
DAMES

· C omfortabele, ademende en elastische mix
van katoen/spandex.
· R ide print op de voorkant, Can-Am logo op
de linkermouw.
95% katoen, 5% spandex
454204 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

IDENTI T-SHIRT VOOR DAMES

· C omfortabele, ademende en elastische mix
van katoen/spandex.
· G rote opvallende print op de voorkant,
Can-Am logo op de linkermouw.
95% katoen, 5% spandex
454198 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

PARADISE T-SHIRT MET LANGE
MOUWEN VOOR DAMES

· C omfortabele, ademende en elastische mix van
katoen/spandex.
· G rote opvallende print op de voorkant, Can-Am logo
op de linkermouw.
95% katoen, 5% spandex
454203 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)
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CAN-AM RIJKLEDING
STAR PET

· C omfortabel en ademend katoen.
· V erstelbaar kunststof riempje.
Buitenkant: 100% katoen
447649 · One size · Black (90)

CAMO PET

· C omfortabele mix van katoen/polyester.
· V erstelbaar kunststof riempje.
Buitenkant: 55% katoen, 45% polyester
447668 · One size · Black (90)

RIDE PET VOOR DAMES

· C omfortabel en ademend katoen.
· V erstelbaar kunststof riempje.
Buitenkant: 100% katoen
447681 · One size · Black (90)

CAN-AM BEANIE

· C omfortabel acryl jersey breisel.
· G eweven Can-Am “Y-logo” label.
Buitenkant: 100% acryl
447689 · One size ·
Heather Grey (27), Black (90)

STAR HOODIE

· C omfortabele, ademende en
duurzame mix van katoen/
polyester.
· H andige en ruime zakken om
handen te warmen.
Buitenkant: 55% katoen,
45% polyester
454202 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·
Heather Grey (27)

VIBE HOODIE

· C omfortabele, ademende en
duurzame mix van katoen/polyester.
·M
 et rits langs de gehele voorzijde.
· T wee praktische zijzakken.
Buitenkant: 55% katoen,
45% polyester
454205 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·
Black (90)

STAR HOODIE VOOR DAMES

· C omfortabele, ademende en duurzame
mix van katoen/polyester.
·M
 et rits langs de gehele voorzijde.
· T wee praktische zijzakken.
Buitenkant: 55% katoen, 45% polyester
454206 · S, M, L, XL, 2XL
Black (90)

32

Code
Maat

00
OS

02
XS

04
S

72
S/M

06
M

09
L

73
L/XL

12
XL

14
2XL

16
3XL

CAN-AM LEREN JACK

· Ontworpen voor extra comfort, pasvorm en flexibiliteit op lange
en korte afstanden.
· Stijlvol leer met modern ontwerp.
· Praktisch en afgestemd op duurzaamheid en goede
zichtbaarheid.
· Hoogwaardig runderleer met YKK† rits.
· Tailleverstelling en geïntegreerde riemlussen bij de taille.
· Handige schouderinzetstukken.
· Inzetstukken met patroon en perforaties voor de oksels en
manchetten met microvezel voering geven extra comfort.
· Reflecterende veiligheidsstrip.
Buitenkant: 100% runderleer
Met volledig uitneembare schouder-, elleboog- en rugbeschermers (niet verkrijgbaar in EU-landen)
440828 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)
Zonder volledig uitneembare schouder-, elleboog- en rugbeschermers
440857 · EU · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

STOFFEN CAN-AM JAS VOOR DAMES

· C omfortabele en flatterende pasvorm.
· S tijlvol, modern ontwerp.
· P raktisch en afgestemd op duurzaamheid en
goede zichtbaarheid.
· H ybride leer met waterbestendige buitenkant.
· T ailleverstelling en geïntegreerde riemlussen bij
de taille.
· U itneembare voering met capuchon van katoen/
polyester.
· H andige schouderinzetstukken.
· Ventilatieregeling.
· K raag en manchetten met microvezel voering
voor extra comfort.
· L eren accenten en reflecterende veiligheidsstrip.
Buitenkant: 80% polyester, 15% fleece, 5% leer
Met volledig uitneembare schouder-, elleboog- en rugbeschermers (niet verkrijgbaar in
EU-landen) 440839 · S, M, L, XL, 2XL · Black (90)
Zonder volledig uitneembare schouder-, elleboog- en rugbeschermers
440848 · EU · S, M, L, XL, 2XL · Black (90)

CAN-AM MESH-JAS

· Ademend en flexibel comfort, ideaal voor mooi weer.
· Gemakkelijk verstelbaar voor optimale bewegingsvrijheid.
· Handig, praktisch en duurzaam.
· Gemakkelijk verstelbaar voor meer flexibiliteit en betere pasvorm.
· Ultra-ademende buitenkant van mesh-stof met uitneembare
lichtgewicht isolatie.
· Lage kraag voor comfort en voorgevormde mouwen voor meer
bewegingsvrijheid.
· Verstelbare opening bij taille, boven- en onderarmen en mouwen
· Inzetstukken aan de achterzijde van de armsgaten voor extra
comfort en bewegingsvrijheid.
· 3M† reflecterende veiligheidsstrips.
· Napoleonzak met geïntegreerde toegang tot MP3-speler en twee
zakken met rits.
Buitenkant: 60% polyester, 40% nylon isolatie: 100% polyester
440842 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

STOFFEN CAN-AM JAS

· Waterbestendige buitenkant.
· Tailleverstelling en geïntegreerde riemlussen bij de taille.
· Uitneembare voering met capuchon van katoen/polyester.
· Ventilatieregeling.
· Handige schouderinzetstukken.
· Kraag en manchetten met microvezel voering voor extra
comfort.
· Reflecterende veiligheidsstrip.
Buitenkant: 80% polyester, 15% fleece, 5% overig
Met volledig uitneembare schouder-, elleboog- en
rugbeschermers (niet verkrijgbaar in EU-landen)
440829 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)
Zonder volledig uitneembare schouder-, elleboog- en
rugbeschermers 440847 · EU · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

CAN-AM MESH-JAS VOOR DAMES

· Ademend en flexibel comfort, ideaal voor mooi weer.
· Gemakkelijk verstelbaar voor optimale bewegingsvrijheid.
· Handig, praktisch en duurzaam.
· Gemakkelijk verstelbaar voor meer flexibiliteit en betere
pasvorm.
· Ultra-ademende buitenkant van mesh-stof met uitneembare
lichtgewicht isolatie.
· Lage kraag voor comfort en voorgevormde mouwen voor meer
bewegingsvrijheid.
· Verstelbare bovenarmen, onderarmen en taille.
· Geplooide inzetstukken aan de achterzijde van de armsgaten
voor extra comfort en bewegingsvrijheid
· 3M† reflecterende veiligheidsstrips.
· Napoleonzak en twee zijzakken met rits, één binnenzak met
uitneembare voering.
Buitenkant: 63% polyester, 37% nylon
Isolatie: 100% polyester
440843 · S, M, L, XL, 2XL · Black (90)
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer
informatie contact op met uw dealer.

CAN-AM KEVLAR† DENIMSHIRT

· H et comfort van een shirt met de hoogwaardige
veiligheidsfuncties van een jack.
· P raktisch, comfortabel en perfect voor elke rit.
·M
 ix van katoen/polyester met verborgen
YKK-hoofdrits.
· Inclusief geïntegreerde riemlussen bij de taille.
·M
 et Dupont† Kevlar verstevigde schouders en
ellebogen.
· H andige schouderinzetstukken.
· S nap-down kraag.
Buitenkant: 100% katoen
440838 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

REGENJAS

·W
 ater- en winddichte, UV-bestendige nylon
PVC-stof met Teflon†-coating.
· A lle belangrijke naden volledig afgedicht.
· S ysteem met dubbel capuchon bevat
innovatieve gevoerde capuchon onder de helm
voor gebruik bij zware regenval.
· V entilatie op de rug voor efficiënte verdamping.
· V oorgevormde mouwen, verstelbare kraag, zoom
en polsen voor goede pasvorm en flexibiliteit.
· K raag gevoerd met geborsteld polyester voor
extra comfort.
· G emakkelijk bereikbare napoleonzak, plus twee
taillezakken met klep en klittenband.
· N eongele veiligheidsstrip op kraag, schouders
en mouwen, plus reflecterende details aan de
voorkant, achterkant en mouwen voor betere
zichtbaarheid.
· Handig op te bergen in de zak aan de achterkant
van de kraag.
Buitenkant: 82% nylon, 18% polyester
440840 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)

REGENBROEK

· L ichtgewicht water- en winddichte nylon PVC-stof
met Teflon-coating.
· A lle belangrijke naden volledig afgedicht.
· V entilatie op de rug voor efficiënte verdamping.
· G root beeninzetstuk met klittenband om de broek
aan te trekken met laarzen aan.
· K raag gevoerd met geborsteld polyester voor extra
comfort.
· R eflecterende veiligheidsstrips op het linkerbeen.
· G emakkelijk bereikbare napoleonzak, plus twee
taillezakken met klep en klittenband.
· D ames kunnen beter 1 maat kleiner bestellen.
· H andig op te bergen in de achterzak van het jack.
Buitenkant: 97% nylon, 3% polyester
440841 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Black (90)
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MOTOR

VERMOGEN
KOPPEL
TRANSMISSIE
VOORWIELOPHANGING
ACHTERWIELOPHANGING

CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

Rotax 600 ACE 2-cilinder lijnmotor,
vloeistofgekoeld met elektronische
brandstofinspuiting en elektronische
gasklepregeling

Rotax 900 ACE 3-cilinder lijnmotor,
vloeistofgekoeld met elektronische
brandstofinspuiting en elektronische
gasklepregeling

Rotax 900 ACE 3-cilinder lijnmotor,
vloeistofgekoeld met elektronische
brandstofinspuiting en elektronische
gasklepregeling

37,3 kW (50 pk) bij 7300 omw/min

61,1 kW (82 pk) bij 8000 omw/min

61,1 kW (82 pk) bij 8000 omw/min

50 Nm bij 6000 omw/min

79 Nm bij 6500 omw/min

79 Nm bij 6500 omw/min

Automatische transmissie (CVT) met achteruit

Automatische transmissie (CVT) met achteruit

SACHS dubbelwandige schokdempers met spiraalveren

KYB† HPG schokdempers met instelbare
voorbelasting

Dubbelwandige SACHS schokdempers met spiraalveren en instelbare voorbelasting

KYB HPG schokdempers met extern reservoir,
verstelbare compressiedemping met 4 standen en
instelbare voorbelasting

2352 x 1509 x 1062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 inch)

2352 x 1509 x 1062 mm
(92,6 x 59,4 x 41,8 inch)

LxBxH
DROOGGEWICHT
OPBERGRUIMTE
INHOUD BRANDSTOFTANK
STANDAARDOPTIES

CAN-AM RYKER RALLY EDITION

594 lb (270 kg)

616 lb (280 kg)

627 lb (285 kg)

7 l (handschoenvak - 1,85 gallon)

7 l (handschoenvak - 1,85 gallon)

20 l (5,28 gallon)

20 l (5,28 gallon)

Classic panelenset
11,4 cm (4,5 inch) breed digitaal display
Voertuigstabiliteitssysteem
Dubbele USB-aansluiting
Gereedschapsloos UFit-systeem

Classic panelenset
11,4 cm (4,5 inch) breed digitaal display
Voertuigstabiliteitssysteem
Dubbele USB-poort
Gereedschapsloos UFit-systeem
Rijstanden: Ecomodus en sportmodus

Classic panelenset
11,4 cm (4,5 inch) breed digitaal display
Voertuigstabiliteitssysteem
Dubbele USB-poort
Gereedschapsloos UFit-systeem
Rijstanden: Ecomodus, sportmodus en rallymodus
Rallybanden
Verstevigde velgen
Bescherming van de frontgrille
Skidplate
Handbeschermers
Dragende structuur aan de achterkant
Rallyzadel

Bezoek onze website op canamryker.com voor een dealer bij u in de buurt.
©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of hun
dochterondernemingen. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Afhankelijk van de locatie worden producten verdeeld door BRP European Distribution SA, BRP
US Inc., BRP Australia Pty Ltd. of Bombardier Recreational Products Inc. Rij altijd op verantwoorde en veilige manier. Volg alle instructies en documentatie op. 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 uitrustings- en
accessoire-opties op afgebeelde modellen 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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ONTDEK EEN WERELD VOL AVONTUUR MET AL ONZE BRP-PRODUCTEN. BRP.COM

Stuknr.: 323193054

