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Timeless Black Metallic

UPPGRADERAD SPECIAL EDITION
Kromdetaljer, 6-ekers fälgar i exklusiv 
design. Kapell medföljer.

PREMIUMLJUDPAKET
Två extra högtalare bak med egen 
passagerarkontrollerad RECC.

JUSTERBAR FJÄDRING BAK
Enkel elektronisk justering av 
bakfjädringen.

UPPGRADERAT BAGAGEUTRYMME
Innerväska samt belysning i främre  
bagageutrymmet.

FYRA STRÅLKASTARE
Extra skyddande glas mot stenskott och 
fyra strålkastare för bättre sikt. 

INTEGRERAD RADIO OCH HÖGTALARE
Innehåller radio (RDS-ready) och två 
högtalare fram med fartkompensering 
av volymen. 

KOMPLETT IPODANSLUTNING 
Koppla in din iPod och styr den via RECC.

EXTRA INSTRUMENT
Två extra analoga mätare som visar 
bränslenivå och motortemperatur.

ELEKTRONISKT JUSTERBAR  
VINDRUTA
Höj och sänk vindrutan genom en 
enkel knapptryckning.

MULTIFUNKTIONSMÄTARE  
MED FÄRGSKÄRM
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

VÄRME I HANDTAGEN
Såväl förare som passagerare har egna 
reglage för justering av värmen  
i handtagen.

RECC
Med Roadster Electronic Command 
Centre styr du enkelt funktionerna med 
fingertopparna och kan lätt ta fram 
nödvändig information. 

PREMIUMSÄTE I ULTRAKOMFORT
Premiumsäte med komfortabelt 
ryggstöd för passageraren och 
korsryggsstöd för föraren.

155 LITER BAGAGEUTRYMME
Låsbart handskfack, främre bagage-
utrymme, sidoväskor (här med tillbe-
höret innerväska) och bakre toppbox. 

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA
Använd vänster tumme för att växla upp 
och pekfingret för att växla ner.

TCS - TRACTION CONTROL SYSTEM

TCS reducerar motorns vridmoment genom 
att reglera tändning och bränsleinsprutning 
om bakhjulet tenderar att spinna. Detta gör 
att Can-Am Spyder RS roadster kan accele-
rera kraftigt utan att förlora väggreppet.

SCS - STABILITY CONTROL SYSTEM 

SCS känner av när föraren vrider på styret 
och avgör lämplig respons. Systemet bromsar 
hjulen individuellt och/eller reducerar motorns 
vridmoment tills kontrollen återfåtts.

ABS - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

Rotationen på alla tre hjul övervakas av sen-
sorer. Om något av hjulen riskerar att låsa 
sig, reducerar ABS-systemet bromstrycket på 
hjulet för en kort stund. Denna process uppre-
pas i snabb följd och kan utföras individuellt 
på varje hjul.

VSS
VEHICLE STABILITY SYSTEM.  Can-Am Spyder roadsters 
Y-struktur gör det innovativa och unika stabiliseringssystemet 
möjligt. VSS, som är utvecklat i samarbete med Bosch†, minskar 
risken för att du ska tappa kontrollen över fordonet. Funktionerna 
SCS, TCS och ABS är inbyggda i VSS.



SPECIFIKATIONER SPYDER RS-S SPECIFIKATIONER SPYDER RT-S
Alloy Orange Metallic / Matte Black

MULTIFUNKTIONSMÄTARE
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA 
En femväxlad semi-automatisk växellåda 
gör din växling enkel och lätt att sköta 
med bara tummen och pekfingret.

D.E.S.S.™
DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM. För att förhindra stöld eller otillåten 
användning av din Can-Am Spyder RS roadster, startar din maskin inte utan din 
korrekt kodade elektroniska nyckel.  

DPS™

DYNAMIC POWER STEERING. DPS ger datorstyrd och variabel servohjälp  
så att styrkraften justeras utifrån acceleration, hastighet och styrvinkel. 
Styrningen optimeras och känns bekväm, även i låg fart. 

V-TWIN-MOTOR 
Ger högt vridmoment över ett  
bredare varvtalsområde. 

 
ELEKTRONISK 
BRÄNSLEINSPRUTNING 
Ger exakt gasrespons, snabb 
acceleration, tillförlitliga starter  
och förbättrad bränsleekonomi.

 
 
 

REMDRIFT 
Remdrivningen till bakhjulet ger  
extremt jämn kraftöverföring och  
kräver lite underhåll.

 
MOTORPRESTANDA 
106 hk eller 79 kW vid 8 500 varv/
min. Högsta vridmoment 104,4 Nm vid 
6 250 varv/min. 0-100 km/tim på 4,5 
sekunder.

 
 

ROTAX 990 V-TWIN-MOTOR
Under de senaste 50 åren har BRP-Rotax byggt fler än sex miljoner motorer 
till några av världens mest imponerande maskiner för både väg och terräng. 
Hjärtat i Can-Am Spyder roadster är en legendarisk Rotax 990cc-motor som 
har en imponerande meritlista inom racing och touring.

SEMI-AUTOMATISK TRANSMISSION (SE5)  Med Can-Am Spyder RS-S och RT-S 
roadsters femväxlade semi-automatiska växellåda behövs varken fotarbete eller manuell 
koppling med handen. Tryck bara med vänster tumme för att växla upp och använd 
pekfingret för att växla ner.  

VÄXLA ENKELT

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 cc, V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 106 Hk @ 8500 varv/min

Max vridmoment 104,3 Nm @ 6250 varv/min 

Kompressionsförhållande  10.8:1

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Multipunkt EFI, spjällhus med 57 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  500 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  145 mm med justeringskam

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm med justeringskam 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  KR21 165 / 65 R14 

Bakdäck  KR21 225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum)

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum)

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt 
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 317 kg 

Bagageutrymme 44 L 

Maximal lastvikt fram  15,9 kg 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 200 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1145 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1506 mm

Sätets höjd 737 mm 

Hjulbas 1727 mm

FÄRG
Alloy Orange Metallic / Matte Black

UTRUSTNING & FUNKTIONER
 
Färgdisplay

Hastighetsmätare

Varvräknare

Motortemp

Bränslemätare

Växelindikator

Vägmätare

Trippmätare

Timmätare

Omgivningstemperatur 

Sportvindruta  

44 liters främre bagageutrymme

Parkeringsbroms

D.E.S.S. stöldskyddssystem

6-ekers fälgkit

RS-S dekaler

SPECIAL EDITION-SÄTE
Special edition-säte med synliga 
sömmar.

6-EKERS FÄLGKIT
Lättviktsfälg i gjuten aluminium med  
blank, svart färg och polerade ekrar.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 100 Hk @ 7500 varv/min

Max vridmoment 104 Nm @ 5000 varv/min 

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Sekventiell EFI, spjällhus med 51 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  650 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  151 mm

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  165 / 65 R14 

Bakdäck  225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum) Smoked Chrome

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum) Smoked Chrome

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt  
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 421 kg 

Bagageutrymme 155 L 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 240 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1473 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1572 mm

Sätets höjd 772 mm 

Hjulbas 1708 mm

FÄRG
Timeless Black Metallic

UTRUSTNING & FUNKTIONER 
 
Multifunktionsmätare med färgdisplay / dubbel analog mätare: digital 
hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, 
omgivningstemperatur, motortemp, elektronisk bränslemätare, klocka

Elektronisk justering av vindruta

Vindavvisare för föraren

6-ekers “Smoked Chrome” aluminiumfälgar fram

Sekventiell elektronisk växellåda med backväxel

Elektronisk farthållare 

Elektronisk parkeringsbroms

Värme i förarhandtagen

AM/FM (RDS ready) radio med styrning i handtagen,  
två fronthögtalare och fartkompensering av volymen

iPodanslutning i toppbox bak med kontroll från förarplats  
och visning i färgskärm

3,5 mm audio plugg i toppbox bak med volymkontroll från förarplats

Två högtalare bak med volymkontroll för passagerare

RT premiumsäte med ryggstöd för passageraren och korsryggsstöd för föraren

Justerbara fotstöd för passageraren

Armstöd för passageraren

Värme i passagerarhandtagen

Roadster Electronic Command Centre (RECC)

Fyra huvudstrålkastare

12V uttag i bagagebox bak

Elektronisk öppning av bagagelucka fram

Uppgraderade Special Edition-detaljer

Innerväska och belysning i främre bagageutrymmet

Kapell

Trailerlås

Elektronisk justering av bakre dämpare

LACKERAD SPOILER OCH 
A-ARMSSKYDD 
Lackerad spolier fram och A-armsskydd 
ger Spyder RS-S ännu mer attityd.

KARBONSVARTA 
ALUMINIUMDETALJER
Specialbehandlat styre och fotstöd i 
karbonsvart aluminium.



SPECIFIKATIONER SPYDER RS-S SPECIFIKATIONER SPYDER RT-S
Alloy Orange Metallic / Matte Black

MULTIFUNKTIONSMÄTARE
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA 
En femväxlad semi-automatisk växellåda 
gör din växling enkel och lätt att sköta 
med bara tummen och pekfingret.

D.E.S.S.™
DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM. För att förhindra stöld eller otillåten 
användning av din Can-Am Spyder RS roadster, startar din maskin inte utan din 
korrekt kodade elektroniska nyckel.  

DPS™

DYNAMIC POWER STEERING. DPS ger datorstyrd och variabel servohjälp  
så att styrkraften justeras utifrån acceleration, hastighet och styrvinkel. 
Styrningen optimeras och känns bekväm, även i låg fart. 

V-TWIN-MOTOR 
Ger högt vridmoment över ett  
bredare varvtalsområde. 

 
ELEKTRONISK 
BRÄNSLEINSPRUTNING 
Ger exakt gasrespons, snabb 
acceleration, tillförlitliga starter  
och förbättrad bränsleekonomi.

 
 
 

REMDRIFT 
Remdrivningen till bakhjulet ger  
extremt jämn kraftöverföring och  
kräver lite underhåll.

 
MOTORPRESTANDA 
106 hk eller 79 kW vid 8 500 varv/
min. Högsta vridmoment 104,4 Nm vid 
6 250 varv/min. 0-100 km/tim på 4,5 
sekunder.

 
 

ROTAX 990 V-TWIN-MOTOR
Under de senaste 50 åren har BRP-Rotax byggt fler än sex miljoner motorer 
till några av världens mest imponerande maskiner för både väg och terräng. 
Hjärtat i Can-Am Spyder roadster är en legendarisk Rotax 990cc-motor som 
har en imponerande meritlista inom racing och touring.

SEMI-AUTOMATISK TRANSMISSION (SE5)  Med Can-Am Spyder RS-S och RT-S 
roadsters femväxlade semi-automatiska växellåda behövs varken fotarbete eller manuell 
koppling med handen. Tryck bara med vänster tumme för att växla upp och använd 
pekfingret för att växla ner.  

VÄXLA ENKELT

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 cc, V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 106 Hk @ 8500 varv/min

Max vridmoment 104,3 Nm @ 6250 varv/min 

Kompressionsförhållande  10.8:1

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Multipunkt EFI, spjällhus med 57 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  500 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  145 mm med justeringskam

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm med justeringskam 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  KR21 165 / 65 R14 

Bakdäck  KR21 225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum)

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum)

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt 
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 317 kg 

Bagageutrymme 44 L 

Maximal lastvikt fram  15,9 kg 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 200 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1145 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1506 mm

Sätets höjd 737 mm 

Hjulbas 1727 mm

FÄRG
Alloy Orange Metallic / Matte Black

UTRUSTNING & FUNKTIONER
 
Färgdisplay

Hastighetsmätare

Varvräknare

Motortemp

Bränslemätare

Växelindikator

Vägmätare

Trippmätare

Timmätare

Omgivningstemperatur 

Sportvindruta  

44 liters främre bagageutrymme

Parkeringsbroms

D.E.S.S. stöldskyddssystem

6-ekers fälgkit

RS-S dekaler

SPECIAL EDITION-SÄTE
Special edition-säte med synliga 
sömmar.

6-EKERS FÄLGKIT
Lättviktsfälg i gjuten aluminium med  
blank, svart färg och polerade ekrar.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 100 Hk @ 7500 varv/min

Max vridmoment 104 Nm @ 5000 varv/min 

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Sekventiell EFI, spjällhus med 51 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  650 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  151 mm

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  165 / 65 R14 

Bakdäck  225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum) Smoked Chrome

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum) Smoked Chrome

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt  
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 421 kg 

Bagageutrymme 155 L 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 240 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1473 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1572 mm

Sätets höjd 772 mm 

Hjulbas 1708 mm

FÄRG
Timeless Black Metallic

UTRUSTNING & FUNKTIONER 
 
Multifunktionsmätare med färgdisplay / dubbel analog mätare: digital 
hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, 
omgivningstemperatur, motortemp, elektronisk bränslemätare, klocka

Elektronisk justering av vindruta

Vindavvisare för föraren

6-ekers “Smoked Chrome” aluminiumfälgar fram

Sekventiell elektronisk växellåda med backväxel

Elektronisk farthållare 

Elektronisk parkeringsbroms

Värme i förarhandtagen

AM/FM (RDS ready) radio med styrning i handtagen,  
två fronthögtalare och fartkompensering av volymen

iPodanslutning i toppbox bak med kontroll från förarplats  
och visning i färgskärm

3,5 mm audio plugg i toppbox bak med volymkontroll från förarplats

Två högtalare bak med volymkontroll för passagerare

RT premiumsäte med ryggstöd för passageraren och korsryggsstöd för föraren

Justerbara fotstöd för passageraren

Armstöd för passageraren

Värme i passagerarhandtagen

Roadster Electronic Command Centre (RECC)

Fyra huvudstrålkastare

12V uttag i bagagebox bak

Elektronisk öppning av bagagelucka fram

Uppgraderade Special Edition-detaljer

Innerväska och belysning i främre bagageutrymmet

Kapell

Trailerlås

Elektronisk justering av bakre dämpare

LACKERAD SPOILER OCH 
A-ARMSSKYDD 
Lackerad spolier fram och A-armsskydd 
ger Spyder RS-S ännu mer attityd.

KARBONSVARTA 
ALUMINIUMDETALJER
Specialbehandlat styre och fotstöd i 
karbonsvart aluminium.
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Timeless Black Metallic

UPPGRADERAD SPECIAL EDITION
Kromdetaljer, 6-ekers fälgar i exklusiv 
design. Kapell medföljer.

PREMIUMLJUDPAKET
Två extra högtalare bak med egen 
passagerarkontrollerad RECC.

JUSTERBAR FJÄDRING BAK
Enkel elektronisk justering av 
bakfjädringen.

UPPGRADERAT BAGAGEUTRYMME
Innerväska samt belysning i främre  
bagageutrymmet.

FYRA STRÅLKASTARE
Extra skyddande glas mot stenskott och 
fyra strålkastare för bättre sikt. 

INTEGRERAD RADIO OCH HÖGTALARE
Innehåller radio (RDS-ready) och två 
högtalare fram med fartkompensering 
av volymen. 

KOMPLETT IPODANSLUTNING 
Koppla in din iPod och styr den via RECC.

EXTRA INSTRUMENT
Två extra analoga mätare som visar 
bränslenivå och motortemperatur.

ELEKTRONISKT JUSTERBAR  
VINDRUTA
Höj och sänk vindrutan genom en 
enkel knapptryckning.

MULTIFUNKTIONSMÄTARE  
MED FÄRGSKÄRM
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

VÄRME I HANDTAGEN
Såväl förare som passagerare har egna 
reglage för justering av värmen  
i handtagen.

RECC
Med Roadster Electronic Command 
Centre styr du enkelt funktionerna med 
fingertopparna och kan lätt ta fram 
nödvändig information. 

PREMIUMSÄTE I ULTRAKOMFORT
Premiumsäte med komfortabelt 
ryggstöd för passageraren och 
korsryggsstöd för föraren.

155 LITER BAGAGEUTRYMME
Låsbart handskfack, främre bagage-
utrymme, sidoväskor (här med tillbe-
höret innerväska) och bakre toppbox. 

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA
Använd vänster tumme för att växla upp 
och pekfingret för att växla ner.

TCS - TRACTION CONTROL SYSTEM

TCS reducerar motorns vridmoment genom 
att reglera tändning och bränsleinsprutning 
om bakhjulet tenderar att spinna. Detta gör 
att Can-Am Spyder RS roadster kan accele-
rera kraftigt utan att förlora väggreppet.

SCS - STABILITY CONTROL SYSTEM 

SCS känner av när föraren vrider på styret 
och avgör lämplig respons. Systemet bromsar 
hjulen individuellt och/eller reducerar motorns 
vridmoment tills kontrollen återfåtts.

ABS - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

Rotationen på alla tre hjul övervakas av sen-
sorer. Om något av hjulen riskerar att låsa 
sig, reducerar ABS-systemet bromstrycket på 
hjulet för en kort stund. Denna process uppre-
pas i snabb följd och kan utföras individuellt 
på varje hjul.

VSS
VEHICLE STABILITY SYSTEM.  Can-Am Spyder roadsters 
Y-struktur gör det innovativa och unika stabiliseringssystemet 
möjligt. VSS, som är utvecklat i samarbete med Bosch†, minskar 
risken för att du ska tappa kontrollen över fordonet. Funktionerna 
SCS, TCS och ABS är inbyggda i VSS.



SPECIFIKATIONER SPYDER RS-S SPECIFIKATIONER SPYDER RT-S
Alloy Orange Metallic / Matte Black

MULTIFUNKTIONSMÄTARE
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA 
En femväxlad semi-automatisk växellåda 
gör din växling enkel och lätt att sköta 
med bara tummen och pekfingret.

D.E.S.S.™
DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM. För att förhindra stöld eller otillåten 
användning av din Can-Am Spyder RS roadster, startar din maskin inte utan din 
korrekt kodade elektroniska nyckel.  

DPS™

DYNAMIC POWER STEERING. DPS ger datorstyrd och variabel servohjälp  
så att styrkraften justeras utifrån acceleration, hastighet och styrvinkel. 
Styrningen optimeras och känns bekväm, även i låg fart. 

V-TWIN-MOTOR 
Ger högt vridmoment över ett  
bredare varvtalsområde. 

 
ELEKTRONISK 
BRÄNSLEINSPRUTNING 
Ger exakt gasrespons, snabb 
acceleration, tillförlitliga starter  
och förbättrad bränsleekonomi.

 
 
 

REMDRIFT 
Remdrivningen till bakhjulet ger  
extremt jämn kraftöverföring och  
kräver lite underhåll.

 
MOTORPRESTANDA 
106 hk eller 79 kW vid 8 500 varv/
min. Högsta vridmoment 104,4 Nm vid 
6 250 varv/min. 0-100 km/tim på 4,5 
sekunder.

 
 

ROTAX 990 V-TWIN-MOTOR
Under de senaste 50 åren har BRP-Rotax byggt fler än sex miljoner motorer 
till några av världens mest imponerande maskiner för både väg och terräng. 
Hjärtat i Can-Am Spyder roadster är en legendarisk Rotax 990cc-motor som 
har en imponerande meritlista inom racing och touring.

SEMI-AUTOMATISK TRANSMISSION (SE5)  Med Can-Am Spyder RS-S och RT-S 
roadsters femväxlade semi-automatiska växellåda behövs varken fotarbete eller manuell 
koppling med handen. Tryck bara med vänster tumme för att växla upp och använd 
pekfingret för att växla ner.  

VÄXLA ENKELT

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

Hitta närmaste Can-Am-återförsäljare på can-am.se. © 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller företagets  samarbetspartners. † Bosch är ett varumärke som tillhör Robert Bosch 
GmbH. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Studera instruktionsboken och säkerhetsetiketterna på fordonet noggrant. På säkerhets-DVDn finns viktig information om ditt fordon och säkerheten så att du minimerar risken för skador. Om säkerhetsanvisningarna ignoreras och fordonet används på 
felaktigt sätt kan det leda till svåra, till och med dödliga, skador. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Följ alltid lokala lagar och förordningar. Bär alltid hjälm, glasögon och lämplig skyddsklädsel. Och glöm aldrig att körning och alkohol/droger inte går ihop. BRP förbehåller 
sig rätten att närsomhelst ändra specifikationer, priser, utförande, funktioner, modeller och utrustning utan skyldigheter. Vissa av modellerna kan ha visats med tillbehörsutrustning eller med tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonets prestanda kan variera beroende på väderlek, temperatur, höjd över 
havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Alla erbjudanden om köp, beställning, försäljningserbjudande, försäljning eller överlåtande av Can-Am Spyder roadster faller under svensk lagstiftning och nödvändiga tillstånd och registreringsuppgifter måste inhämtas.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 cc, V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 106 Hk @ 8500 varv/min

Max vridmoment 104,3 Nm @ 6250 varv/min 

Kompressionsförhållande  10.8:1

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Multipunkt EFI, spjällhus med 57 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  500 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  145 mm med justeringskam

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm med justeringskam 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  KR21 165 / 65 R14 

Bakdäck  KR21 225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum)

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum)

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt 
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 317 kg 

Bagageutrymme 44 L 

Maximal lastvikt fram  15,9 kg 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 200 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1145 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1506 mm

Sätets höjd 737 mm 

Hjulbas 1727 mm

FÄRG
Alloy Orange Metallic / Matte Black

UTRUSTNING & FUNKTIONER
 
Färgdisplay

Hastighetsmätare

Varvräknare

Motortemp

Bränslemätare

Växelindikator

Vägmätare

Trippmätare

Timmätare

Omgivningstemperatur 

Sportvindruta  

44 liters främre bagageutrymme

Parkeringsbroms

D.E.S.S. stöldskyddssystem

6-ekers fälgkit

RS-S dekaler

SPECIAL EDITION-SÄTE
Special edition-säte med synliga 
sömmar.

6-EKERS FÄLGKIT
Lättviktsfälg i gjuten aluminium med  
blank, svart färg och polerade ekrar.

ROTAX MOTOR
Tillverkare  BRP-Rotax

Typ 998 V-Twin, Vätskekyld, DOHC 4

Slagvolym 998cc 

Cylinderdiameter  97 mm 

Slaglängd 68 mm 

Antal cylindrar 2

Ventiler per cylinder  DOHC 4

Max effekt 100 Hk @ 7500 varv/min

Max vridmoment 104 Nm @ 5000 varv/min 

Tändsystem  Elektronisk tändning med dubbel  
 tändspole 

Olja  5W40 BRP semi-syntetisk olja 

Avgassystem 2-1 med katalysator

Kylsystem  Vätskekylning 

Insprutning  Sekventiell EFI, spjällhus med 51 mm  
 diameter

Bensintyp Blyfri

TRANSMISSION
Växellåda  Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5)  
 med backväxel

Slutväxel Slutväxel med förhållandet 28/79  
 med kolfiberförstärkt drivrem

Koppling Flerskivig i oljebad, elektrohydraulisk

EL-SYSTEM
Generator  650 Watt

Start Elektrisk 

Batteri Underhållsfritt torrcell, 12V, 21 A

FJÄDRINGSGEOMETRI
Framhjulsfjädring  Dubbel A-arm med krängningshämmare

Fjädringsväg fram  151 mm

Bakhjulsfjädring  Svingarm med monostötdämpare 

Fjädringsväg bak  145 mm 

Chassityp  SST Spyder (Surrounding Spar Technology) 

Styrning  DPS (dynamisk servostyrning)

DÄCK & HJUL
Framdäck  165 / 65 R14 

Bakdäck  225 / 50 R15 

Fälgdimension fram  Aluminium (14x5 tum) Smoked Chrome

Fälgdimension bak  Aluminium (15x7 tum) Smoked Chrome

BROMSAR
Typ  Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt  
 bromssystem på alla tre hjulen 

Frambromsar  4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor

Bakbroms  Enkolvsok, 250 mm x 6 mm skiva 

EBD  Elektronisk bromskraftsfördelning 

ABS  Låsningsfria bromsar 

Parkeringsbroms  Mekanisk fotmanövrerad, verkande   
 på bakhjulet

SÄKERHET
VSS  Fordonsstabiliseringssystem 

ABS  Låsningsfria bromsar 

TCS  Antispinnsystem 

SCS  Stabilitetskontrollsystem med  
 antirullningsfunktion

DPS Dynamisk servostyrning 

D.E.S.S. Digitalkodat stöldskyddssystem

MÅTT & VIKT
Torrvikt 421 kg 

Bagageutrymme 155 L 

Maximalt tillåten lastvikt totalt 240 kg

Bränsletank 25 L 

Markfrigång  115 mm 

Höjd 1473 mm 

Längd  2667 mm 

Bredd  1572 mm

Sätets höjd 772 mm 

Hjulbas 1708 mm

FÄRG
Timeless Black Metallic

UTRUSTNING & FUNKTIONER 
 
Multifunktionsmätare med färgdisplay / dubbel analog mätare: digital 
hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, 
omgivningstemperatur, motortemp, elektronisk bränslemätare, klocka

Elektronisk justering av vindruta

Vindavvisare för föraren

6-ekers “Smoked Chrome” aluminiumfälgar fram

Sekventiell elektronisk växellåda med backväxel

Elektronisk farthållare 

Elektronisk parkeringsbroms

Värme i förarhandtagen

AM/FM (RDS ready) radio med styrning i handtagen,  
två fronthögtalare och fartkompensering av volymen

iPodanslutning i toppbox bak med kontroll från förarplats  
och visning i färgskärm

3,5 mm audio plugg i toppbox bak med volymkontroll från förarplats

Två högtalare bak med volymkontroll för passagerare

RT premiumsäte med ryggstöd för passageraren och korsryggsstöd för föraren

Justerbara fotstöd för passageraren

Armstöd för passageraren

Värme i passagerarhandtagen

Roadster Electronic Command Centre (RECC)

Fyra huvudstrålkastare

12V uttag i bagagebox bak

Elektronisk öppning av bagagelucka fram

Uppgraderade Special Edition-detaljer

Innerväska och belysning i främre bagageutrymmet

Kapell

Trailerlås

Elektronisk justering av bakre dämpare

LACKERAD SPOILER OCH 
A-ARMSSKYDD 
Lackerad spolier fram och A-armsskydd 
ger Spyder RS-S ännu mer attityd.

KARBONSVARTA 
ALUMINIUMDETALJER
Specialbehandlat styre och fotstöd i 
karbonsvart aluminium.
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Timeless Black Metallic

UPPGRADERAD SPECIAL EDITION
Kromdetaljer, 6-ekers fälgar i exklusiv 
design. Kapell medföljer.

PREMIUMLJUDPAKET
Två extra högtalare bak med egen 
passagerarkontrollerad RECC.

JUSTERBAR FJÄDRING BAK
Enkel elektronisk justering av 
bakfjädringen.

UPPGRADERAT BAGAGEUTRYMME
Innerväska samt belysning i främre  
bagageutrymmet.

FYRA STRÅLKASTARE
Extra skyddande glas mot stenskott och 
fyra strålkastare för bättre sikt. 

INTEGRERAD RADIO OCH HÖGTALARE
Innehåller radio (RDS-ready) och två 
högtalare fram med fartkompensering 
av volymen. 

KOMPLETT IPODANSLUTNING 
Koppla in din iPod och styr den via RECC.

EXTRA INSTRUMENT
Två extra analoga mätare som visar 
bränslenivå och motortemperatur.

ELEKTRONISKT JUSTERBAR  
VINDRUTA
Höj och sänk vindrutan genom en 
enkel knapptryckning.

MULTIFUNKTIONSMÄTARE  
MED FÄRGSKÄRM
Toppmodern LCD/analog instrument-
ering ger en snabb överblick av alla 
viktiga funktioner.

VÄRME I HANDTAGEN
Såväl förare som passagerare har egna 
reglage för justering av värmen  
i handtagen.

RECC
Med Roadster Electronic Command 
Centre styr du enkelt funktionerna med 
fingertopparna och kan lätt ta fram 
nödvändig information. 

PREMIUMSÄTE I ULTRAKOMFORT
Premiumsäte med komfortabelt 
ryggstöd för passageraren och 
korsryggsstöd för föraren.

155 LITER BAGAGEUTRYMME
Låsbart handskfack, främre bagage-
utrymme, sidoväskor (här med tillbe-
höret innerväska) och bakre toppbox. 

SEMI-AUTOMATISK VÄXELLÅDA
Använd vänster tumme för att växla upp 
och pekfingret för att växla ner.

TCS - TRACTION CONTROL SYSTEM

TCS reducerar motorns vridmoment genom 
att reglera tändning och bränsleinsprutning 
om bakhjulet tenderar att spinna. Detta gör 
att Can-Am Spyder RS roadster kan accele-
rera kraftigt utan att förlora väggreppet.

SCS - STABILITY CONTROL SYSTEM 

SCS känner av när föraren vrider på styret 
och avgör lämplig respons. Systemet bromsar 
hjulen individuellt och/eller reducerar motorns 
vridmoment tills kontrollen återfåtts.

ABS - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

Rotationen på alla tre hjul övervakas av sen-
sorer. Om något av hjulen riskerar att låsa 
sig, reducerar ABS-systemet bromstrycket på 
hjulet för en kort stund. Denna process uppre-
pas i snabb följd och kan utföras individuellt 
på varje hjul.

VSS
VEHICLE STABILITY SYSTEM.  Can-Am Spyder roadsters 
Y-struktur gör det innovativa och unika stabiliseringssystemet 
möjligt. VSS, som är utvecklat i samarbete med Bosch†, minskar 
risken för att du ska tappa kontrollen över fordonet. Funktionerna 
SCS, TCS och ABS är inbyggda i VSS.


