
Особливості 
конфігурації
·  Оптимальний двомісний 

туристичний транспортний 
засіб класу люкс

·  Повністю новий сучасний 
дизайн

·  Максимальний рівень 
комфорту для 
подорожування вдвох

·  Принципово новий рівень 
зручностей та 
універсальності

SPYDER RT LIMITED
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SPYDER RT LIMITED

Двигун
Тип Rotax® 1330 ACE, 3-циліндровий з лінійним розташуванням 

циліндрів, рідинним охолодженням, електронним впорскуванням 
палива та електронним керуванням дроселем

Діаметр циліндра та хід 
поршня

84 x 80 мм

Потужність 115 к.с. (86 кВт) @ 7250 об./хв.
Крутильний момент 130 Нм @ 5000 об./хв.

Трансмісія
Тип Напівавтоматична з функцією реверсу
Кількість передач 6-ступінчаста

Ходова частина
Передня підвіска Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості
Тип/довжина ходу 
передніх амортизаторів

Амортизатори великого діаметра SACHS/174 мм

Задня підвіска Маятниковий важіль
Тип/довжина ходу задніх 
амортизаторів

Амортизатор SACHS з автоматичним пневматичним 
регулюванням попереднього натягу/152 мм

Електронна розподілена 
гальмівна система

Гідравлічна 3-дискова з педальним управлінням

Передні гальма Диски 270 мм з 4-поршневими нерухомими супортами Brembo
Заднє гальмо Диск 270 мм з однопоршневим плавальним супортом і 

вбудованим стоянковим гальмом
Стоянкове гальмо З електроприводом
Передні шини MC165/55R15 55H
Задня шина MC225/50R15 76H
Передні алюмінієві 
колісні диски

10-спицеві, 381 x 127 мм

Задній алюмінієвий 
колісний диск

Темно-чорного (Deep Black) кольору, 381 мм x 178 мм

Місткість
Кількість місць 2
Максимальна 
вантажність

224 кг

Місткість багажних 
відділень

177 л

Тягове зусилля 182 кг
Ємність паливного бака 27 л
Тип палива Високооктановий неетилований бензин

SPYDER RT LIMITED

Розміри
Д x Ш x В 2833 x 1554 x 1464 мм
Колісна база 1714 мм
Висота сидіння 755 мм
Кліренс 115 мм
Суха вага 464 кг

Приладова панель
Тип Великий панорамний кольоровий рідкокристалічний (LCD) 

дисплей 7,8 дюймів завширшки з системою BRP Connect: 
забезпечує інтеграцію оптимізованих для електронної системи 

транспортного засобу додатків для смартфонів, зокрема, програм 
для програвання медіаматеріалів, навігації та багатьох інших, й 

управління ними за допомогою маніпуляторів на рукоятках керма. 
Основні функції Спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й 

мотогодин, індикатор середнього витрачання палива, покажчик 
положення передачі, електронний помічник режиму економії 
палива ECO, датчик температури, світлові індикатори роботи 
двигуна, електронний покажчик рівня палива, годинник тощо.

Аудіосистема Акустична система BRP Audio преміум-класу на 6 динаміків з радіо, 
USB-портом, технологією Bluetooth і аудіовиходами 3,5 мм

Безпека та надійність
SCS Система контролю стійкості
TCS Протибуксувальна система
ABS Антиблокувальна гальмівна система
DPS Динамічна система рульового керування з підсиленням
Протиугінна система Система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
HHC Система автоматичного контролю стійкості на підйомі

Гарантія
Заводська 2-річна обмежена гарантія від BRP

Інші характеристики
Світлодіодні фари преміум-класу/турингові підніжки для водія  

Регульовані пасажирські підніжки/сидіння класу «Ультракомфорт» з поперековою опорою  
Клавіатура для керування аудіосистемою/речовий бокс з USB-портом/електронна система 

круїз-контролю 
Вбудовані жорсткі бокові кофри/регульоване вітрове скло з електроприводом і функцією 

пам'яті/унікальні фірмові світлодіодні фари/ручки з підігрівом для водія і пасажира/сидіння з 
підігрівом для водія та пасажира/верхній кейс із вбудованою пасажирською спинкою й 

системою кріплень LinQ

"Темно-червоний металік Марсала" 
(Deep Marsala red metallic*) 
Хромована версія 
*  Деталі та елементи оздоблення пропонуються в 

"хромованому" (Chrome) або "темному" (Dark) варіантах

Аудіосистема BRP 
преміум-класу

Система BRP 
CONNECT



Регульоване вітрове скло з 
електроприводом  
Нове регульоване вітрове скло з 
електроприводом і функцією пам'яті забезпечує 
надзвичайно ефективний захист від вітру, а 
функція пам'яті автоматично повертає вітрове 
скло в найнижче положення або до попередньої 
висоти підняття. 

Характерні властивості

"Нафтово-синій металік"
(Petrol blue metallic) 
Темна версія

"Асфальтово-сірий металік"
(Asphalt Grey Metallic)
Темна версія

Підвіска з автоматичним 
регулюванням постави  
Задні пневматичні амортизатори, які забезпечують 
автоматичне регулювання постави залежно від 
ваги пасажира і вантажу, що перевозиться, для 
забезпечення незмінно високого рівня комфорту.

Турингові підніжки  
Повністю нові турингові підніжки 584 мм, які 
дозволяють водіям обирати найбільш 
комфортний спосіб сидіння й змінювати 
положення ніг під час тривалих поїздок водночас 
маючи можливість легко задіяти гальма 
за необхідністю.

www.brp.ua

Світлодіодні фари преміум-класу  
Повністю нові світлодіодні фари преміум-класу 
не залишать нічого поза вашою увагою під час 
виконання кожного з поворотів, забезпечуючи  
покращену оглядовість на дорозі й рівень 
освітлення, який дозволяє розгледіти 
найдрібніші деталі.

Верхній кейс з системою кріплень 
LinQ 
Можливість зручного перевезення будь-яких 
необхідних вам речей із надзвичайно містким (60 
л) заднім верхнім кейсом, наявність якого 
збільшує загальну місткість багажних відділень 
до безпрецедентного рівня у 177 л.

Сидіння класу "Ультракомфорт" з 
підігрівом 
Водії та пасажири ніколи не замерзнуть під час 
їзди з цими надкомфортними сидіннями з 
функцією підігріву.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права зберігаються за власником. ,® та логотип BRP є торговельними марками компанії BRP або її філіалів. Усі інші торговельні марки є 
власністю відповідних правовласників. Компанія BRP зберігає за собою право на змінення чи відміну технічних характеристик, цін, конструктивних та інших особливостей, моделей або типів 
обладнання у будь-який час і без жодних наслідків чи зобов’язань. Деякі з представлених моделей можуть включати опційне (таке, що поставляється за додатковим замовленням) обладнання. 
Функціональні характеристики транспортного засобу можуть варіюватися в залежності від погоди, температури, висоти над рівнем моря, водійських навичок користувача, а також ваги водія/
пасажира.     

*Дорожні транспортні засоби Can-Am створені таким чином, щоб будь-хто міг легко навчитися керувати 
ними. Дізнайтесь про вимоги до отримання прав на водіння таких транспортних засобів у вашій країні: в 
більшості країн для того, щоб насолоджуватися їздою на відкритому повітрі, вам не потрібно 
оформлювати права водія мотоцикла.


