
Презентація новинок 

модельного ряду транспортних

засобів для дорожньої їзди 2019:

Can-Am SPYDER і RYKER





CAN-AM SPYDER



Спортивно-туристичні конфігурації



● Модель F3 відтепер 1-місна

● Решітка радіатора Super Sport

● Тоновані колісні диски

Спортивний стиль

● Цифровий дисплей з діагоналлю 4,5

дюйма (11 см)

● Цифровий дисплей 7,6 дюйма (19 см) 

завширшки

Цифрова приладова панель

● Передні крила нового 

покоління зі світлодіодами

● Вбудовані покажчики 

поворотів

● Тоновані дзеркала

Нові крила

Спортивно-прогулянкові конфігурації



Серія Special



● Суцільний кожух сидіння

● Спойлер приладової панелі

Компоненти конфігурації Special

● Забарвлення в кольорі «рідкий титан» (Liquid Titanium)

● Вставки в кольорі «вичавлений апельсин» (Orange Crush)

● Графічні прикраси конфігурації Special

Ексклюзивне стилістичне виконання

Серія Special



Туристичні конфігурації



● Передні крила нового покоління зі 

світлодіодами

● Вбудовані покажчики поворотів (F3-T / 

Limited)

Нові крила

● 10-спицьові колісні диски на моделях 

Limited

● З темним і хромованим покриттям на 

вибір

Нові колісні диски

● Зміна розташування 

покажчика поворотів

Нові дзеркала

Прогулянково-туристичні/туристичні конфігурації



BRP Connect та інші синхронізовувані зі смартфоном додатки 

для використання під час їзди

● Регулярне впровадження нового й 

оновленого програмного 

забезпечення.

Безперервні покращення

● Солідний вибір додатків

● Впровадження нових додатків на 

додаток до вже існуючих 

програм.

Розширюваний перелік 

додатків

Скоро 

MUSIC MAP GENIUS MAPS REVER ACCUWEATHER

DASH CALIMOTO SYGIC FOBO CARDO
Скоро Скоро Скоро 



Нові варіанти забарвлення



«Рідкий титан» 

(Liquid Titanium)

«Оранжевий металік фенікс»

(Phoenix Orange Metallic)

Нові варіанти забарвлення



RALLY EDITION

Модельний ряд транспортних засобів Can-Аm для дорожньої 

їзди, пропонований у країнах EMEA

Напівавтоматична трансмісія



CAN-AM RYKER



Відео (youtube)

https://youtu.be/dbrftctNfBE


CAN-AM RYKER
Варіанти двигунів: 

2-циліндровий Rotax 600 ACE

3- циліндровий Rotax 900 ACE

У поєднанні з міцною легковагою 

конструкцією (130 кг < F3), модель 

Ryker має відмінні характеристики 

питомої потужності на одиницю маси.

Повідний вал :

Міцний зносостійкий повідний вал.

Автоматична трансмісія:

Без необхідності перемикання 

передач.

Стартова ціна: 9950 €*
Україна

* Оплата в гривнях за комерційним курсом банків

Повна індивідуальна комплектація:

Прості в установленні функціональні й 

стильні аксесуари. Ергономічні компоненти, 

що регулюються без використання 

інструментів.



Fun

Насолоджуйтеся впевненою дорожньою юздою. 

Функціональні

• Оптимізований центр ваги з 

низьким розташуванням 

сидінь

• Відмінний показник 

потужності на одиницю 

маси

• Технології забезпечення 

безпеки, що вселяють 

впевненість

Оптимізований центр ваги: з 

низьким розташуванням сидінь, 

яке забезпечує динамічний 

досвід їзди, ви зможете легко 

долати круті повороти й 

підкорювати навіть 

найзвивистіші ділянки дороги.

Впевненість: система курсової стійкості, яка 

використовує цілу низку технологій, у тому 

числі SCS/ABS/TCS, для безперервного 

контролю характеристик транспортного засобу, 

щоб водій міг почуватися впевнено на дорозі.

Варіанти двигунів: 2-циліндровий

Rotax 600 ACE

Є оптимальним за доступністю 

двигуном потужністю 47 к.с., а 3-

циліндровий 77-сильний двигун Rotax

900 ACE є стандартом потужності і 

вражаючих характеристик! Ця 

потужність у поєднанні з низькою 

масою транспортного засобу (130 кг < 

F3) забезпечує відмінний показник 

питомої потужності на одиницю маси.

SCS: система контролю стійкості

ABS: антиблокувальна гальмівна система 

TCS: антипробуксовувальна система 



Accessible

Smooth, effortless 

with an attractive 

price. Designed to 

be accessible to the 

masses.

Створені, щоб бути доступними для широких мас споживачів.

Доступні
• Низька вартість утримання

- Надійні двигуни Rotax

- Надзвичайно зносостійкий 

повідний вал

• Простота в експлуатації

- Автоматична трансмісія

- Інноваційна Y-подібна 

архітектура

Повідний вал: надзвичайно міцний і зносостійкий 

повідний вал дозволить насолоджуватися незмінно 

плавною їздою. Не потребує додаткового регулювання, 

юстування чи технічного обслуговування.

Автоматична трансмісія (варіатор): Не 

потребуючи перемикання передач, ця система 

трансмісії сама обирає ідеальну комбінацію 

значень робочих характеристик і паливної 

економічності. Функція реверсу також значною 

мірою спростить ваше життя..



75000+ способів підкреслити свою індивідуальність

Конфігуруються
• Простота оснащення аксесуарами

• Створіть власну конфігурацію:

- стилістичних особливостей

- функціональних параметрів

- регульованих ергономічних 

характеристик

• З урахуванням цінового 

позиціонування транспортних 

засобів

Стиль: додайте своїй їзді стилю з унікальними 

аксесуарами, що мають швидкознімну конструкцію, 

в тому числі панелі, кольорові вставки для колісних 

дисків,, наклейки для колісних дисків і панелі 

капота.

Система індивідуального регулювання посадки 

(UFIT): система, яка дозволяє регулювати положення 

водія в залежності від власних потреб і переваг, 

забезпечуючи комфортну їзду, яка відповідає 

власному стилю й побажанням власника.

Функції: регулюйте якість їзди з нашою колекцією 

функціональних аксесуарів. Пасажирське сидіння для їзди вдвох, 

комфортне водійське сидіння, сумка на бак і верхня жорстка 

сумка – всі ці додаткові пристосування розроблені з метою 

забезпечення можливості швидкої індивідуальної конфігурації 

транспортного засобу.



75000+ способів підкреслити свою індивідуальність

Простий спосіб 

підкреслити свою 

індивідуальність з 

самоклейкими

наклейками на 

спойлер приладової 

панелі.

Унікальний елемент 

стилістичного виконання 

капота.

Привабливий задній спойлер, який 

додасть стилю вашому транспортному 

засобу.

Бокові панелі й кольорові панелі 

капота конфігурації Classic.

Швидкознімні кольорові вставки 

й наклейки для колісних дисків, 

завдяки яким ви без особливих 

зусиль зможете придати 

індивідуальності вашому 

транспортному засобу.



Стратегія пропозиції кольорових панелей

Серія Classic Серія Epic

Серія Exclusive

«Насичений чорний» (Intense 

Black)

«Адреналіновий червоний» 

(Adrenaline Red)

«Жовтий шок» 

(Yellow Shock)
«Чорна сажа»

(Carbon Black)
«Нетлінний білий» 

(Immortal White)

«Рідка сталь» (Liquid 

Steel)

«Опівнічно-червоний» 

(Midnight Red)
«Армійський зелений»

(Army Green)
«Білий спадок» 

(Heritage White)

«Вогняно-оранжевий» 

(Orange Blaze)

«Матовий синій» (Haze 

Blue)

«Електрожовтий» 

(Electric Yellow)

+$ *

+$$ *

Включены в базовую стоимость

В обмеженій кількості / пропозиції, що поновлюються кожні 6 місяців

* З питань вартості, наявності й доставки звертайтеся в офіційну дилерську мережу на www.brp.ua

http://www.brp.ua/


75000+ способів підкреслити свою індивідуальність
Пасажирське сидіння 

конфігурації Comfort

Кронштейн MAX

Пасажирське 

сидіння

Жорсткий боковий кофр SHAD

Відкидна спинка для 

пасажирського сидіння

Верхня жорстка 

сумка LinQ

Кронштейн для бокового кофра

Водійське сидіння 

конфігурації Comfort
Передня підвіска з амортизаторами 

серії FOX Performance

Світлодіодний 

ліхтар додаткового 

освітлення

Регульоване вітрове 

скло



● Переміщується вперед і назад для 

вибору потрібного положення

● Фіксується в одному положенні за 

допомогою фіксатора

1 Кермо
● Переміщуються вперед і назад для 

вибору потрібного положення

● Для розблокування підняти вгору

● Для блокування опустити вниз до 

потрібного положення

2 Підніжки
● Педаль гальма висувається й 

регулюється на потрібну 

висоту.

3 Гальмівна педаль

Вперше в галузі – регулювання без інструментів!

Система індивідуального регулювання посадки (UFIT) для 

родстерів CAN-AM RYKER



● Різні режими їзди (900 ACE)

● Водонепроникне сидіння з піноматеріалу, 

який приймає форму тіла

● Реверс

● Паливний бак без кришки

Додаткові характеристики включають:
● Речовий бокс з двома USB-портами

● Ключ протиугінної системи DESS (x2)

● Передні крила зі світлодіодами

● Одинарний маятниковий важіль з однією гайкою кріплення колеса

Родстери CAN-AM RYKER – додаткові характеристики



RALLY EDITION



Відео (youtube)

https://youtu.be/3w0gKBvXZgs


● Захист для рук

● Захист днища і захист решітки радіатора

● Покращений кліренс

● Посилені колісні диски

Витривалі

● Шины и сиденье для ралли

● Уникальная конструкция кронштейна MAX

● Амортизатори KYB з регулюванням відбою й 

попереднього натягу

Спеціалізовані
● Режим ралі

● Випробовуємо нові 

майданчики для їзди

Захоплюючі

Родстери CAN-AM RYKER RALLY EDITION



RALLY EDITION

Модельний ряд транспортних засобів Can-Аm для дорожньої 

їзди, пропонований у країнах EMEA




