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CAN-AM RYKER SÉRIA RALLY

CAN-AM RYKER SÉRIA RALLY

VLASTNOSTI VÝBAVY
Cruiser / uvoľnené sedenie
Automatická prevodovka
s cúvaním
UFIT
Plne prispôsobiteľný
Špecializovaný na všetky
cestné podmienky

Zobrazený model s panelmi série Classic.

Konštrukčné vylepšenia

VLASTNOSTI VÝBAVY
REŽIM ŠPORTOVÝ
RALLY REŽIM
ROZMERY

MOTOR
Typ

Vŕtanie a zdvih

Radový, kvapalinou chladený trojvalcový motor
Rotax® 900 ACE™ s elektronickým vstrekovaním
paliva a elektronickou reguláciou plynu

74 mm x 69,7 mm

Výkon

57,5 kW pri 7100 min-1

Krútiaci moment

76 Nm pri 6300 min-1

PREVODOVKA
Typ
Cúvanie

Predné tlmiče / zdvih
Zavesenie zadného kolesa
Zadné tlmiče / zdvih

Brzdy s elektronickou
distribúciou brzdiaceho účinku

dve priečne ramená
KYB HPG s nastavením predpätia 36 mm /
162 mm
viacčlánkové výkyvné rameno
KYB HPG 40 mm s vyrovnávacou nádržkou, 4 polohami
nastavenia kompresie, nastaviteľným tlmením a nastavením
predpätia / 175 mm

220 mm, kotúčová, s 1-piestovým plávajúcim strmeňom
parkovací zámok

Predné pneumatiky

MC 145/60R16 66T

Zadná pneumatika

MC 205/55R15 81T

Predné disky (ráfy)
z hliníka

5-lúčové, karbónová čierna a frézované,
406 x 114 mm

Zadný disk (ráf)
z hliníka

5-lúčový karbónová čierna a frézovaný,
381 x 165 mm

NOSNOSŤ / OBJEMY
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112 mm

Čistá hmotnosť

285 kg

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ
Typ

4,5” digitálny displej
Tachometer, otáčkomer, počítadlo kilometrov, denne prejdené
vzdialenosti, zaradený prevodový stupeň, dojazd, kontrolky
motora, palivomer, hodiny, režim ECO, športový režim a režim rally.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Zadná brzda

Počet pasažierov

1

Objem úložného priestoru

7l

Palivo

615 mm

Svetlá výška

k dispozícii

Predné brzdy

Objem palivovej nádrže

1709 mm

Výška sedadla

automatická (CVT)

s ovládaním nohou, hydraulické
brzdy 3 kolies
270 mm, kotúčové, s 2-piestovými plávajúcimi strmeňmi Nissin

Parkovacia brzda

2352 x 1509 x 1062 mm

Rázvor

Hlavné funkcie

PODVOZOK
Zavesenie predných kolies

DxŠxV

20 l
bezolovnatý benzín (95)

SCS

systém regulácie stability

TCS

systém regulácie trakcie

ABS

protiblokovací systém bŕzd

Ochrana proti odcudzeniu
HHC

RALLY PNEUMATIKY: Pneumatiky prispôsobené všetkým cestám s vyššou trvanlivosťou a presnejšou reakciou pre lepšie ovládanie.

ZAVESENIE KYB: Umožňuje pridať 1” zdvihu zavesenia
a nastavenie vzadu, ktoré ponúka štyri rôzne nastavenia
kompresie pre optimalizáciu vašej jazdy.

KONŠTRUKCIA MAX MOUNT: Umožňuje úpravu vozidla
na verziu 1+1. Taktiež zvyšuje nosnosť pre rôzne možnosti uloženia.

KONŠTRUKČNÉ VYLEPŠENIA: Poskytujú dodatočnú
ochranu pre vyššiu trvanlivosť.

CHRÁNIČE RÚK: Poskytujú ochranu rúk proti kameňom
a iným nečistotám.

REŽIM RALLY: Umožňuje väčšiu flexibilitu a zábavu pri
jazde mimo vozovky optimalizáciou vstupu snímača
rýchlosti vozidla (VSS) a umožňuje jazdu s kontrolovaným
šmykom.

digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
asistent rozjazdu do svahu

ZÁRUKA
Záruka výrobcu

obmedzená záruka BRP 2 roky

VLASTNOSTI
2 halogénové svetlomety (55 W)
Predné blatníky s integrovanými LED svetlami
Dva USB konektory / priehradka na rukavice
Konštrukcia Max Mount
Zosilnené ráfy (disky)
Rally pneumatiky / Rally sedadlo
Ochrana prednej mriežky
Ochranná klzná doska
Chrániče rúk
Režim rally
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