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CAN-AM RYKER

CAN-AM RYKER

VLASTNOSTI VÝBAVY
Cruiser / uvoľnené sedenie
Automatická prevodovka
s cúvaním
UFIT
Plne prispôsobiteľný
2 rôzne motory

Zobrazený model s panelmi série Classic.

VLASTNOSTI VÝBAVY
ŠPORTOVÝ
REŽIM*

MOTOR
Typ

Rotax® 600 ACE™

Rotax® 900 ACE™

Radový, kvapalinou chladený
Radový, kvapalinou chladený
2-valcový motor Rotax® 600 ACE™ 3-valcový motor Rotax® 600 ACE™
s elektronickým vstrekovaním
s elektronickým vstrekovaním
paliva a elektronickou
paliva a elektronickou
reguláciou plynu
reguláciou plynu

Vŕtanie a zdvih

74 mm x 69,7 mm

Výkon

35 kW pri 7300 min-1

Krútiaci moment

74 mm x 69,7 mm
57,5 kW pri 7100 min-1

47 Nm pri 6200 min-1

76 Nm pri 6300 min-1

ROZMERY
DxŠxV

Cúvanie

Predné tlmiče / zdvih
Zavesenie zadného kolesa
Zadné tlmiče / zdvih
Brzdy s elektronickou
distribúciou brzdiaceho účinku

599 mm

597 mm

Svetlá výška

104 mm

102 mm

Čistá hmotnosť

270 kg

280 kg

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ
Typ
Hlavné funkcie

k dispozícii

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

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (CVT): Nemusíte sa báť
radenia, pretože vaša prevodovka s konštantne meniteľným prevodovým pomerom nájde dokonalú kombináciu
výkonu a spotreby paliva pre vás.

MOŽNOSTI MOTORIZÁCIE: 2-valcový motor Rotax
600 ACE je neprekonateľný dosiahnuteľným výkonom,
pričom 3-valcový motor Rotax 900 ACE predstavuje
štandard sily a vzrušenia!

HNACÍ HRIADEĽ: Vysoko odolná a robustná technológia
hnacieho hriadeľa vám umožní vychutnať si
plynulú jazdu po celú dobu. Ďalšie nastavovanie,
úpravy alebo údržba nie sú potrebné.

UFIT: Vodič si ho môže nastaviť bez náradia a získať
tak osobný a pohodlný zážitok z jazdy.

VSS: Systém stability vozidla, ktorý používa rôzne technológie, vrátane ACS / ABS / TCS, na monitorovanie
vozidla a udržanie jazdca na ceste.

PRISPÔSOBENIE PODĽA POTREBY: Can-Am Ryker bol
navrhnutý tak, aby sa dal takmer nekonečne prispôsobovať, s možnosťou úpravy pre 1 alebo 2 pasažierov!
Na túto premenu stačí niekoľko okamihov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
dve priečne ramená
†

dvojrúrové tlmiče SACHS s pružinou hore / 137 mm
viacčlánkové výkyvné rameno
†

dvojrúrové tlmiče SACHS s pružinou hore,
s nastavovaním predpätia / 150 mm

Predné brzdy

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

Zadná brzda

220 mm, kotúčová, s 1-piestovým plávajúcim strmeňom

Parkovacia brzda

1709 mm

Výška sedadla

automatická (CVT)

PODVOZOK
Zavesenie predných kolies

Rotax® 900 ACE™

2352 x 1509 x 1062 mm

Rázvor

PREVODOVKA
Typ

Rotax® 600 ACE™

*

parkovací zámok

Predné pneumatiky

MC 145/60R16 66T

Zadná pneumatika

MC 205/45R16 77T

Predné disky (ráfy) z hliníka

5-lúčové, karbónová čierna, 406 x 114 mm

Zadný disk (ráf) z hliníka

5-lúčové, karbónová čierna, 406 x 165 mm

SCS

systém regulácie stability

TCS

systém regulácie trakcie

ABS

protiblokovací systém bŕzd

Ochrana proti odcudzeniu

digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)

HHC

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

NOSNOSŤ / OBJEMY
Počet pasažierov

1

Objem úložného priestoru

7l

Objem palivovej nádrže

20 l

Palivo
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bezolovnatý benzín (95)

* Iba na modeloch s motorom Rotax 900 ACE.
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