
SPORT  
MODE **

NOVÉ 
PANELY

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

MOTOR

Typ Radový 2-valec Rotax® 600 ACE™, 
chladený kvapalinou s 

elektronickým vstrekovaním 
paliva a elektronickou 

reguláciou plynu

Radový 3-valec Rotax® 900 ACE™, 
chladený kvapalinou s 

elektronickým vstrekovaním 
paliva a elektronickou 

reguláciou plynu

 

Vŕtanie a zdvih 74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 palca) 74x69,7 mm (2,9x2,7 palca)

Výkon  50 k (37,3 kW) 
pri 7300 ot./min.

82 k (61,1 kW) 
pri 8000 ot./min.

 

Krútiaci moment  49,7 Nm (36,7 ft-lb) 
pri 6000 ot./min.

79,1 Nm (58,3 ft-lb) 
pri 6500 ot./min.

 

Emisie C02 127 g/km 143 g/km

Spotreba paliva 5,4 L/100 km (43,6 mpg) 6,08 L/100 km (38,7 mpg)

PREVODOVKA

Typ Automatická (CVT) s funkciou cúvania

PODVOZOK

Predné zavesenie Dvojité s priečnym trojuholníkovým ramonom

Typ/zdvih predných tlmičov SACHS† dvojrúrové tlmiče / 136 mm (5,35 palca)

Zadné zavesenie Viacprvkové výkyvné rameno

Typ/zdvih zadného tlmiča SACHS† dvojrúrové tlmiče s nastavením predpätia 
/  

145 mm (5,71 palca)

Elektronický 
rozdeľovač bŕzd

 Hydraulická 3-kolesová brzda ovládaná nohou

Predné brzdy

Zadná brzda

Parkovacia brzda Parkovací zámok

Predné pneumatiky MC 145/60R16 66T

Zadná pneumatika MC 205/45R16 77T

Hliníkové predné disky 5-lúčové, karbónová čierna, 406 x 114 mm (16 x 4,5 palca)

Hliníkový zadný disk 5-lúčové, karbónová čierna, 406 x 165 mm (16 x 6,5 palca)

NOSNOSŤ

Počet pasažierov 1

Maximálne zaťaženie vozidla 204 kg (449.7 lb)

Kapacita úložného priestoru 7 L (1.85 gal)

Objem palivovej nádrže 20 L (5.28 gal)

Typ paliva Prémiové bezolovnaté

Rotax® 600 ACE™ Rotax® 900 ACE™

ROZMERY

D x Š x V    2,352 x 1,522 x 1,063 mm 
(92,6 x 59,9 x 41,9 palca)

 2,352 x 1,522 x 1,060 mm 
(92,6 x 59,9 x 41,7 palca)

Rázvor 1,709 mm (67,3 palca)

Výška sedadla 599 mm (23,6 palca) 597 mm (23,5 palca)

Svetlá výška 97 mm (3,8 palca)

Čistá hmotnosť 270 kg (594 palcov) 280 kg (616 palcov)

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Typ 4,5" digitálny displej

Hlavné funkcie
 

 

Odometer, otáčkomer, 
tachometer, počítadlo prejdenej 
vzdialenosti, indikátory motora, 

ukazovateľ paliva a hodiny

Rýchlomer, otáčkomer, 
tachometer, počítadlo prejdenej 
vzdialenosti, indikátory motora, 

palivomer, hodiny, 
režim ECO a režim Sport

 
 

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

SCS Systém riadenia stability

TCS Systém riadenia trakcie

ABS Systém proti zablokovaniu bŕzd

Ochrana proti odcudzeniu Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

HHC Kontrola zadržania v kopci

KRYTIE

Záruka výrobcu 2-ročná obmedzená záruka BRP

Cestné asistenčné služby 2-ročná cestná asistenčná služba poskytovaná spoločnosťou 
Allianz Assistance, svetovým lídrom v oblasti automobilových a 

cestovných asistenčných služieb, v mene spoločnosti BRP.

VÝBAVA

 2 halogénové svetlomety (55 W) 
Predné blatníky s integrovanými LED svetlami 

Duálny USB port 
Odkladacia schránka 

Vodotesné sedadlo z adaptívnej peny 

**Platí len pre voľbu motora Rotax900ACE

**

VLASTNOSTI 
VÝBAVY

 

·  Cena, ktorá vás nadchne
·  Navrhnutý pre zábavu
·  Jednoduchá jazda
·  100 000 spôsobov, 

ako si ho prispôsobiť podľa seba

RYKER

VYOBRAZENÝ MODEL 
S INTENZÍVNYMI ČIERNYMI PANELMI

 

1Výber jednej súpravy klasických panelov je súčasťou balíka pri kúpe vozidla. 2Exkluzívne súpravy panelov sú k dispozícii v obmedzenom množstve.
©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Všetky práva vyhradené.",® a logo BRP sú obchodnými značkami spoločnosti BRP alebo jej pridružených spoločností. 

†Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov Spoločnosť BRP si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špeci�kácie, cenu, dizajn, 
funkcie, modely alebo výbavu bez toho, aby jej vznikli akékoľvek záväzky. Niektoré zobrazené modely môžu zahŕňať voliteľnú výbavu. Výkon vozidla sa môže líšiť 
v závislosti od počasia, teploty, nadmorskej výšky, schopností jazdca a hmotnosti jazdca/spolujazdca.

Intenzívna čierna

Sonická 
strieborná

Adrenalínová červená

Tekuté zlato

Šoková žltá

Tradičná žltá

EPICKÁ SÉRIA

Piesočná búrka Mrazivá mätová

Tradičná 
biela IV

Galaktický modrá

Kyslá žltá

Ružový
ananás

Modrá Nitro

Karbónová čierna

Nesmrteľná biela

Tekutá oceľ

* V Spojenom kráľovstve môžete jazdiť na vozidlách Can-Am On-Road s vodičským 
oprávnením (B) od veku 21 rokov. V Nórsku a Fínsku môžete jazdiť na vozidlách 
Can-Am On-Road s vodičským oprávnením na osobné vozidlo (B) iba za určitých podmienok. 
Viac informácií o kategóriách A a B vodičských oprávnení nájdete na stránke 
canamonroad.com/licence. Pre všetky ostatné krajiny sa informujte na miestnom úrade.

MOŽNOSTI MOTORA
Dvojvalcový motor Rotax 600 ACE predstavuje 
najvyšší dostupný výkon, trojvalcový motor 
Rotax 900 ACE je štandardom pre dokonalú 
kombináciu výkonu a vzrušenia!

 

VSS
Systém stability vozidla, ktorý využíva rôzne 
technológie vrátane SCS / ABS / TCS na monitorovanie 
vozidla a udržanie jazdca bezpečne na ceste.

 
 

Nemusíte sa starať o zmenu prevodových stupňov, 
pretože plynulá prevodovka nájde dokonalú 
kombináciu výkonu a úspory paliva.

UFIT
 Je možné ich nastaviť bez použitia náradia tak, 

aby sa dokonale prispôsobili jazdcovi a poskytli 
mu individuálny a pohodlný zážitok z jazdy.

HNACÍ HRIADEĽ
Vysoko odolná a robustná technológia hnacieho 
hriadeľa vám pomôže vychutnať si hladkú jazdu 
po celej trase. Nie je potrebné žiadne ďalšie 
nastavovanie, zoraďovanie ani údržba.

PRISPÔSOBITEĽNOSŤ
Can-Am Ryker bol skonštruovaný tak, aby ho bolo 
možné takmer nekonečne prispôsobovať jednou 
alebo dvomi možnosťami. Na jeho úpravu postačí 
len niekoľko okamihov.

VLASTNOSTI  VÝBAVY

KLASICKÁ SÉRIA EXKLUZÍVNA SÉRIA

270 mm kotúče s 2-piestovým plávajúcim strmeňom Nissin

220 mm kotúč s 1-piestovým plávajúcim strmeňom

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (CVT)


