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Sommige afgebeelde modellen, specificaties en accessoires in de brochure zijn mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land.
Neem voor nadere informatie contact op met uw Can-Am dealer.
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PLEZIER IN DRIEVOUD 4

RIJDEN
ZONDER SPIJT.
Goede dingen komen altijd in drievoud. De Can-Am Spyder is het levende
bewijs hiervan. Het begint met drie wielen en drie cilinders. Het eindigt
met de perfecte samensmelting van u, uw voertuig en de weg.
Daartussenin vindt u alles wat de ervaring op 3 wielen uniek maakt. Zoals
steeds weer alles achter u kunnen laten, samen met een wereldwijde
rijdergemeenschap.

TE BESTUREN MET EEN AUTORIJBEWIJS
De Can-Am Spyder 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 Spyder te mogen rijden.

PLEZIER IN DRIEVOUD 5

De Can-Am Spyder is eenvoudig te besturen met een autorijbewijs of een motorrijbewijs.
Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn Belgische rijbewijs haalt, is de Can-Am On-Road
voertuigen te rijden met een A (motor) rijbewijs of B (auto) rijbewijs + een 4 uur training
(via een rijschool). Minimale leeftijd is 21 jaar. Voor iedereen die na 19 januari 2013
zijn Nederlandse rijbewijs haalt, is een A (motor) rijbewijs vereist voor het rijden van een
Can-Am On-Road voertuigen, minimale leeftijd 22 jaar. Voor alle overige landen: vraag
de lokale autoriteiten welk rijbewijs u nodig heeft om een Can-Am On-Road voertuigen
te mogen rijden.

GOEDE DINGEN KOMEN
ALTIJD IN DRIEVOUD.
SOMS ALLEMAAL
TEGELIJK.

DE VOORDELEN VAN DE CAN-AM SPYDER 6

Geniet van plezier in drievoud.
CANAMONROAD.COM

DE VOORDELEN VAN DE CAN-AM SPYDER 7

Er is slechts één manier om de wind langs
uw helm te voelen waaien, met meer dan
100 pk tussen uw benen en het gevoel van
gemak, controle en stabiliteit.
Ervaar het zelf.

30% K

40% K

ER IS EEN VOERTUIG
VOOR ELKE WEG.

RIJPOSITIE

SPYDER F3

MODEL

F3™

Hier begint uw avontuur.

Wat is het perfecte voertuig voor u?
Belangrijke zaken om in acht te nemen zijn
de ritduur, hoeveel lading u vervoert, wat uw
favoriete rijpositie is en of er iemand met u
meerijdt of niet. En laten we uw voorkeur voor
comfort of sportieve prestaties niet vergeten.

GESTREKTE
BENEN
50%
K

F3-S™

60% K

Sportieve prestaties.

70% K

80% K

RITDUUR

LADING

EENZITTER OF
TWEEZITTER

90% K

100% K

KIES UW MODEL 8

30% K

40% K

SPYDER RT
F3-T™

Ga een stap verder.

F3 LIMITED

Het ultieme toercomfort.

RT LIMITED

KLASSIEKE
RECHTOP HOUDING

Reis altijd eersteklas.

50% K

60% K

70% K

80% K

90% K

100% K
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SPORTIEF CRUISEN

F3

NET ALS DE REST
ZIJN? LAAT DAT MAAR
AAN DE REST OVER.

De Can-Am Spyder F3 familie is de
perfecte combinatie van vermogen,
een stoer en krachtig ontwerp,
stabiliteit en een comfortabele
rijpositie, die zich zowel in de stad
als op snelle, bochtige wegen op het
platteland thuis voelt. Met de Spyder
F3 en F3-S kunt u veilig de grenzen
van uw kunnen verleggen.

SPORT CRUISING MODELLEN 11

KLEUR

F3

STEEL BLACK
METALLIC

F3-S

KLEUREN

Met ons basismodel kunt u met snelheid
en vertrouwen lange afstanden afleggen,
dankzij de optimale remwerking en de
Can-Am Spyder F3 prestaties.

MONOLITH
BLACK SATIN

Voeg extra vermogen toe met meer pk’s en een sportmodus
waarmee u de perfecte balans tussen snelheid en controle vindt.
Bovendien trekt de nieuwe Liquid Titanium Special Series de
aandacht met zijn Super Sport rooster, zijn oranje stuur en frame
en zijn spoilerkap over het instrumentarium.

SPORT CRUISING MODELLEN 12

SPECIAL SERIES

OXFORD BLUE
METALLIC

LIQUID
TITANIUM

PRESTATIES
IN DRIEVOUD.
CONTROLE IN DRIEVOUD.
PLEZIER IN DRIEVOUD.
KENMERKEN SPYDER F3-S

1.

2. SCHOKDEMPERS VOOR HOGE
PRESTATIES
Sportief afgestelde, gasgevulde
voorste schokdempers geven een
responsief en sportief gevoel en
bieden uitstekende prestaties, zelfs
op de meest uitdagende wegen.

3.

3. ROTAX® 1330 ACE™-MOTOR
Tien pk meer vermogen kan maar één
ding betekenen - betere prestaties.
Met onze meest krachtige motor kunt
u alle uitdagingen op de weg aan,
omdat u weet dat u over het nodige
vermogen beschikt.
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1. SPORTMODUS
Activeer de sportmodus wanneer u
klaar bent om op bochtige wegen
eens goed de teugels in handen te
nemen of flink stof te maken door
het achterwiel gecontroleerd te laten
spinnen.

2.

CRUISER TOURING

F3

ONTDEK ELKE
WEG OPNIEUW.

Toer in ultiem comfort met de Can-Am
Spyder F3-T en F3 Limited en geniet
steeds weer van uw favoriete wegen alsof
u er voor het eerst op rijdt. U beleeft een
unieke ervaring van een open voertuig
met het gemak en de gemoedsrust van
een driewielconfiguratie. Vervoer uw
passagiers veilig, ontwijk obstakels in
een fractie van een seconde en rijd
achteruit zonder een voet aan de grond
te hoeven zetten.

CRUISER TOURING MODELLEN 15

KLEUR

F3-T

LIQUID TITANIUM

F3 LIMITED

KLEUREN

De Can-Am Spyder F3-T is
gebouwd voor het ultieme
weekendje weg. Rijden met extra
comfort dankzij de luchtvering,
het lage windscherm en een
instelbare ontspannen zitpositie.
En natuurlijk beschikt u ook over
een USB-poort, een audiosysteem
met vier luidsprekers en een
LCD-kleurendisplay met BRP
Connect™.

STEEL BLACK
METALLIC

Toer in alle comfort op panoramische wegen met de
Can-Am Spyder F3 Limited, die over een ontspannen,
instelbare rijpositie, cruisecontrol en een opbergruimte van
bijna 138 l beschikt. Bovendien profiteren passagiers nog
eens extra van de verwarmde handgrepen en de luchtvering
achter met automatische niveauregeling.

CRUISER TOURING MODELLEN 16

CHROME EDITIE

DARK EDITIE

PEARL WHITE

PHOENIX ORANGE
METALLIC

RIJDEN OVER LANGE
AFSTANDEN WORDT
ONDERSCHAT.
KENMERKEN SPYDER F3 LIMITED

1.

2. PREMIUM AUDIOSYSTEEM
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.

3.

3. SIERLIJSTEN IN CHROME OF DARK
Modern of klassiek, de keuze is aan
u. Kies de juiste velgen voor uw
rijstijl en smaak.
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1. TOPKOFFER
De verwijderbare waterdichte
topkoffer heeft een inhoud van 60 l
zodat u niets achter hoeft te laten als
u een lange rit gaat maken.

2.

TOURING

RT

NEEM DE
MINDER
BEREISDE
WEGEN.

Can-Am Spyder RT modellen zijn
ontworpen om u en uw passagier
in alle comfort van de weg te
laten genieten met handige
comfortelementen zoals een
verstelbaar windscherm, een
comfortzadel en een LCD-display
met BRP Connect. En u kunt dit
alles doen met uw vrienden en
familie van de groeiende Can-Am
Spyder gemeenschap.
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De Can-Am Spyder RT Limited bouwt
voort op de luxe van de Spyder RT en
voert deze zelfs nog verder op met
sierlijsten in de uitvoering chrome of dark
en het comfort van de treeplanken voor
de bestuurder, zonder zaken zoals
opbergruimte of de ergonomische
geïntegreerde rugsteun te verliezen.
Het rijden op de weg zal nog nooit zo
comfortabel geweest zijn.

DARK EDITIE

TOURING MODELLEN 20

CHROME EDITIE

KLEUREN

RT LIMITED

ASPHALT GREY
METALLIC

PEARL WHITE

LUXE VOOR TWEE.
KENMERKEN SPYDER RT LIMITED

1.

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

3.

3. SIERLIJSTEN IN CHROME OF DARK
Modern of klassiek, de keuze is aan
u. Kies de juiste velgen voor uw
rijstijl en smaak.
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1. VERWARMDE HANDGREPEN VOOR
BESTUURDER EN PASSAGIER
De verwarmde handgrepen voor
bestuurder en passagier voorzien
altijd in comfort, zelfs als de
weersomstandigheden niet
meewerken. Perfect om het
rijseizoen vroeg te beginnen.

2.

OVERDUIDELIJK.
De displaytechnologie beschikbaar op de Cruiser Touring en Touring modellen bieden een groot panoramisch
LCD-kleurendisplay van 7,8 inch (19,8 cm), dat onder alle omstandigheden goed zichtbaar is.

ZIE ALLES
Met het 7,8 inch (19,8 cm) panoramische LCD-kleurendisplay
is onze premium meter nu nog groter en scherper. De meter is
ontworpen om spiegeling onder zonnige omstandigheden te
verminderen en beschikt over een helderheidsregeling die
automatisch aan het omgevingslicht wordt aangepast.

INTUÏTIEVE
BEDIENING

BEDIENING OP HET STUUR
Bedien smartphone-apps via het stuur met behulp van een
joystick op de handgreep links.

DISPLAYTECHNOLOGIE 22

GROTER SCHERM

EENVOUDIGE
NAVIGATIE

SMARTPHONE-APPS
GEBRUIKEN

MET ELK APPARAAT
VERBINDING
MAKEN

*Houd uw aandacht steeds gericht op de weg en gebruik de BRP Connect functionaliteit
niet in situaties waarin de veiligheid van uzelf of van anderen in het geding kan komen.

BRP CONNECT
Verbind uw meter met BRP Connect waarin voor het voertuig
geoptimaliseerde smartphone-apps zijn geïntegreerd.
Navigeer, luister naar uw favoriete muziek en bekijk de
weersverwachting, en dat alles terwijl u geniet van uw rit.*
Voor meer informatie over de BRP Connect technologie en
voor de meest recente apps bezoekt u CANAMONROAD.COM

DIGITALE METER
SPYDER F3-S
De nieuwe digitale meter van de Can-Am Spyder F3-S is maar
liefst 7,6 inch (19,3 cm) breed, waardoor u alles in een
oogopslag kunt zien, zoals toerenteller, kilometerteller, trip- en
uurmeter, versnellingsstandindicator, temperatuurmeter,
controlelampjes van de motor, brandstofpeilmeter en klok.

Door de nieuwe 4,5 inch (11,4 cm) grote digitale meter van de
Can-Am Spyder F3 worden afleidingen tot een minimum beperkt
en heeft u de beschikking over alle informatie die u nodig hebt,
onder andere via de toerenteller, kilometerteller, trip- en
uurmeter, versnellingsstandindicator, temperatuurmeter,
controlelampjes van de motor, branstofpeilmeter en klok.
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DIGITALE METER
SPYDER F3

HET VERSCHIL
ZIT IN DE DETAILS.
Alle Can-Am Spyder modellen worden aangedreven door de Rotax 1330 ACE-motor. Deze lijnmotor is uitgerust
met drie cilinders, levert veel koppel in elke versnelling en heeft een diep, karakteristiek uitlaatgeluid. De Can-Am
Spyder beschikt eveneens over het meest geavanceerde voertuigstabiliteitssysteem in de sector, maar dat is nog
lang niet alles.

TRACTIEREGELING
(TCS)
Geeft veilig gas wanneer het wegdek glad is dankzij TCS,
waarmee overmatig doordraaien van het wiel wordt vastgesteld
en het motorkoppel als reactie hierop kort wordt gereduceerd.
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STABILITEITSREGELSYSTEEM
De stabiliteitsregeling, ontwikkeld in samenwerking met
BOSCH†, stelt vast in welke richting u wilt rijden en bepaalt
de juiste respons, laat de remmen per wiel individueel
aangrijpen en/of reduceert het motorkoppel, zodat u
zelfverzekerd verder kunt.

DYNAMISCHE
STUURBEKRACHTIGING
De elektronisch geregelde stuurbekrachtiging biedt variabele
ondersteuning afhankelijk van de rijsnelheid en vergemakkelijkt
het manoeuvreren en besturen voor elke berijder.

SEMIAUTOMATISCHE
TRANSMISSIE
Gemakkelijk door zes versnellingen schakelen zonder
bediening van een koppeling. De semiautomatische
transmissie maakt gebruik van aan de autosport ontleende
schakelpeddels voor sneller, soepel schakelen.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM
(ABS)
ABS controleert het toerental van elk wiel afzonderlijk en
verhindert dat een wiel geblokkeerd raakt. Gecombineerd met
Brembo† remmen geeft dit maximale remprestaties.

ACHTERUITVERSNELLING
De achteruitversnelling vergroot het manoeuvreervermogen
en biedt complete en vertrouwenwekkende controle binnen
handbereik. Achteruitrijden zonder een voet aan de grond te
hoeven zetten.

CRUISE-CONTROL
Simpele bediening met één hand en snelle respons stellen
de bestuurder in staat gemakkelijk een comfortabele
snelheid in te stellen. Met behulp van de cruisecontrol kunt
RIDER 5' 0" (1.52 m)
u al rijdend van het landschap genieten. Leverbaar
op alle
modellen, behalve het Can-Am Spyder F3 model.

SPYDER F3

RIDER 5' 0" (1.52 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 5' 0" (1.52 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 6' 3" (1.90 m)

RIDER 5' 8" (1.73 m)

RIDER 6' 3" (1.90 m)
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Alle Spyder F3 modellen zijn uitgerust met ons exclusieve
UFit™-systeem. Door middel van UFit kunt u uw rijpositie
perfect aanpassen aan uw lengte en rijstijl met behulp van
vijf voetsteun- en stuurstanden. Ga voor meer informatie
naar uw officiële Can-Am On-Road dealer en vraag naar de
Showroom Fit Tool.

VAN ACCESSOIRES VOORZIEN.
VAN ACCESSOIRES VOORZIEN.
VAN ACCESSOIRES VOORZIEN.
Originele Can-Am Spyder motorkleding en accessoires
zijn online en bij uw lokale dealer verkrijgbaar. Vind de
uitrusting die perfect past bij zowel uw rijstijl als de
weersomstandigheden. Vind de accessoires om van uw
voertuig een geheel uniek exemplaar te maken. Bezoek
een dealer bij u in de buurt of ga naar BRPPAC.COM
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SPORT CRUISING-ACCESSOIRES
1. SPOILERKAP OVER INSTRUMENTARIUM: Geef onze Can-Am Spyder F3
modellen een nog sportievere look met deze slanke spoilerkap over het
instrumentarium, vervaardigd van geïnjecteerd getint polycarbonaat.

1.

2.

2. AKRAPOVIČ† SINISTER GELUIDDEMPER: Deze geluiddemper is afgewerkt
in opvallend matzwart carbon en roestvrij staal en zal niemand ontgaan.
En dan hebben we het nog niet over het onmiskenbare, volle geluid.
3. SHAD† ZADELTASSEN VOOR CAN-AM: Waterdicht, schokbestendig en
groot genoeg voor een 2XL helm. Het perfecte accessoire waarmee u
niets hoeft achter te laten.

3.

4.

4. ROADTHUNDER† GELUIDSBALK VAN MTX†: Muziek beluisteren terwijl u
rijdt met een naadloze integratie van al uw apparaten met Bluetooth en
bediening met de vingertoppen. Bestand tegen alle
weersomstandigheden en met 150 watt kwalitatief geluidsvermogen.

CRUISER TOURING-ACCESSOIRES
1. ARMSTEUNEN PASSAGIER: Zorg ervoor dat uw passagier ook van een
lange rit kan genieten met armsteunen die volledig instelbaar zijn op
postuur en lengte.

1.

2.

2. AFNEEMBARE BESTUURDERSRUGSTEUN: Met deze eenvoudig aan te
brengen en te verwijderen rugsteun met geïntegreerde lendensteun kunt
u nog langer blijven rijden.

TOURING-ACCESSOIRES
1. IN DRIE RICHTINGEN VERSTELBAAR STUUR: Dit hoogstaande stuur
vermindert vermoeidheid dankzij de onbeperkte verstelmogelijkheden.
Aanpassing van hoogte, breedte en armafstand.
1.

2.

2. ARMSTEUNEN PASSAGIER RT: Ergonomisch ontwerp voor
passagierscomfort tijdens lange afstanden. Eenvoudig op- en afstappen
dankzij opklapbare armsteunen.
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GEMEENSCHAP 28

JE KUNT NIET WEGLOPEN VOOR
PROBLEMEN. WEGRIJDEN KAN
NATUURLIJK WEL.

CANAMONROAD.COM

GEMEENSCHAP 29

Sluit u aan bij een gemeenschap
van meer dan 100000 rijders.
Zoek een groep rijders bij u in de buurt.

GEMEENSCHAP 30
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SPYDER F3
MODEL
Motor

Vermogen

SPYDER F3

SPYDER F3-S

105 pk (78 kW) bij 6000 omw/min

115 pk (86 kW) bij 7250 omw/min

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

Transmissie

Achterwielophanging

LxBxH

Semiautomaat met 6 versnellingen vooruit en achteruitversnelling (SE6)

Gasgevulde FOX† PODIUM
schokdempers

SACHS† Big-Bore schokdempers

SACHS Big-Bore schokdempers

SACHS schokdempers
met handmatig instelbare
voorbelasting

SACHS schokdempers

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

Wielbasis

SACHS schokdempers met
automatisch instelbare
voorbelasting

102,2 x 58,9 x 48,9 inch (2596 x 1497 x 1241 mm)

67,3 inch (1709 mm)

Hoogte zadel

26,6 inch (675 mm)

Brandstoftankinhoud

27 L

Belading

24,4 L

78 L

Digitale display (7,6 inch breed)
Elegante voorspatborden met
geïntegreerde LED-verlichting
Sportmodus
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Standaard kenmerken

SPYDER F3 LIMITED

Rotax 1330 ACE 3-cilinder lijnmotor, vloeistofgekoeld met elektronische brandstofinspuiting en elektronische gasklepregeling

Koppel

Voorwielophanging

SPYDER F3-T

Digitale display (4,5 inch breed)

Cruisecontrol

Elegante voorspatborden met
geïntegreerde LED-verlichting

Deep Black hoogglans voorwielen

Deep Black hoogglans voorwielen

Het F3-S Special Series
model beschikt over alle
standaardkenmerken van de
F3-S*, plus:
een spoilerkap over het
instrumentarium, een
zadelovertrek in mono-uitvoering
en een Super Sport grille
*Passagiersstoel wordt ook standaard
als afzonderlijk onderdeel geleverd.

Groot panoramisch 7,8 inch
breed LCD-kleurendisplay
met BRP Connect, geschikt
voor speciaal voor het voertuig
geoptimaliseerde smartphoneapps
Elegante voorspatborden met
geïntegreerde LED-verlichting
BRP audiosysteem met
4 luidsprekers
Cruisecontrol
USB-poort
Deep Black hoogglans voorwielen

138 L

Groot panoramisch 7,8 inch
breed LCD-kleurendisplay
met BRP Connect, geschikt
voor speciaal voor het voertuig
geoptimaliseerde smartphoneapps
Elegante voorspatborden met
geïntegreerde LED-verlichting
BRP Premium audiosysteem met
6 luidsprekers
Cruisecontrol
USB-poort
Treeplanken en verwarmde
handgrepen voor de bestuurder
en de passagier
Onderdelen en sierlijsten
verkrijgbaar in de uitvoeringen
Chrome of Dark
Verwijderbare topkoffer
Can-Am 10-spaaks voorwielen

SPYDER RT
MODEL
Motor

Vermogen

Koppel

Transmissie

Voorwielophanging

Achterwielophanging

SPYDER RT LIMITED
Rotax 1330 ACE 3-cilinder lijnmotor, vloeistofgekoeld met elektronische
brandstofinspuiting en elektronische gasklepregeling

115 pk (86 kW) bij 7250 omw/min

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

Semiautomaat met 6 versnellingen vooruit en achteruitversnelling (SE6)

SACHS Big-Bore schokdempers

SACHS schokdempers met automatisch instelbare voorbelasting

LxBxH

105 x 61,9 x 59,4 inch (2667 x 1572 x 1510 mm)

Wielbasis

67,5 inch (1714 mm)

Hoogte zadel

Brandstoftankinhoud

Belading

30,4 inch (772 mm)

26 L

155 L

Groot panoramisch 7,8 inch breed LCD-kleurendisplay met BRP Connect,
geschikt voor speciaal voor de motor geoptimaliseerde smartphone-apps
Elegante voorspatborden met geïntegreerde LED-verlichting
BRP Premium audiosysteem met 6 luidsprekers
Verstelbaar windscherm
Standaard
kenmerken

Cruisecontrol
USB-poort
Treeplanken en verwarmde handgrepen voor de bestuurder en de passagier
Onderdelen en sierlijsten verkrijgbaar in de uitvoeringen Chrome of Dark
Verlichting laadruimte voor en bekleding
Can-Am 10-spaaks voorwielen

Bezoek onze website op canamspyder.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 BRP of haar
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.* Rijd altijd op verantwoorde en
veilige wijze. Volg alle instructies en gebruik de veiligheidsvoorzieningen.
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 te allen tijde
specificaties, prijzen, ontwerp, eigenschappen, modellen of uitrusting te
schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt.
Sommige uitrustings- en accessoire-opties op afgebeelde modellen zijn
mogelijk niet verkrijgbaar of goedgekeurd in uw land. De prestaties van het
voertuig zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals het weer, de temperatuur,
de hoogte, de rijvaardigheid en het gewicht van berijder en passagier. Foto's
genomen buiten de EU, op goedgekeurd terrein.

ONTDEK EEN WERELD VOL AVONTUUR MET AL ONZE BRP-PRODUCTEN BRP.COM

Stuknr.: 323193044

