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En unik maskin som 
förändrar allt.

frihEtskänsla i ny kostym!

Ju mer du kör din Can-Am® Spyder® roadster desto mer levande känner du dig. 
Dess förarfokuserade funktioner gör varje resa till ett rent nöje.

Can-Am Spyder roadster erbjuder ett djärvt nytt sätt att uppleva friheten längs vägen.
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TracTion conTrol sysTem (Tcs)
TCS reducerar motorns vridmoment genom att reglera 
tändning och bränsle-insprutning om bakhjulet tenderar 
att spinna. Detta gör att Can-Am Spyder roadster kan 
accelerera kraftigt utan att förlora väggreppet.

sTabiliTy conTrol sysTem (scs) 
SCS känner av när föraren vrider på styret och avgör lämplig 
respons. Systemet bromsar hjulen individuellt och reducerar 
motorns vridmoment tills kontrollen återfåtts.

anTi-lock braking sysTem (abs)
Rotationen på alla tre hjul övervakas av sensorer. Om något 
av hjulen riskerar att låsa sig, reducerar ABS-systemet 
bromstrycket på hjulet för en kort stund. Denna process 
upprepas i snabb följd och kan utföras individuellt på varje hjul.

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, ABS och TCS är inbyggda i VSS.

ingEnjörskonst som 
öppnar för En 
total upplEvElsE.
Vehicle sTabiliTy sysTem (Vss)

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

Dynamic power sTeering (Dps™)
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semi-aUTomaTisk VäxellåDa (se5™) 
Can-Am Spyders femväxlade semi-automatiska växellåda med backväxel kräver varken 
fotarbete eller manuell koppling med handen. Detta ger snabbare och mjukare växling vilket 
får ditt adrenalin att pumpa i den takt du önskar. Tryck bara med vänster tumme för att växla 
upp och använd pekfingret för att växla ner. 

998cc V-Twin roTaxmoTor
Under de senaste 50 åren har BRP-Rotax® byggt fler 
än sju miljoner motorer till några av världens mest 
imponerande maskiner för både väg och terräng.  
Varje Can-Am Spyder roadster är utrustad med en 998cc 
V-Twinmotor som har en imponerande meritlista inom 
både racing och touring. Touringmodellerna är utrustade 
med elektroniskt gasspjäll och elektronisk farthållare.

VäxellåDa

bepröVaD roTaxmoTor

DigiTalkoDaT sTölDskyDDssysTem (D.e.s.s.™) 
Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) förhindrar stöld eller otillåten användning av din  
Can-Am Spyder roadster. Maskinen startar inte utan din korrekt kodade elektroniska nyckel.

sTölDskyDD

05



Du vet aldrig när lusten att åka någonstans infinner sig. Spyder RS-S 
Roadster är utrustad för alla tillfällen. Med sin sportiga, bekväma 
Y-struktur och gott om förvaring är den redo att ta sig an vägen närhelst 
du önskar. Oavsett om det är en tur runt kvarteret eller en resa 
genom landet.

Can-am 
 spydEr rs-s  
roadstEr
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lackeraD spoiler och a-armsskyDD
Sportiga detaljer som lackerad spoiler 
fram och A-armsskydd ger Spyder RS-S 
ännu mer attityd.

säTe meD synliga sömmar
Skinnsäte av högsta kvalitet med 
synliga sömmar för en förfinad passform 
och finish.

6-ekraDe alUminiUmfälgar fram
De 6-ekrade svarta fälgarna i gjuten 
aluminium andas självsäkerhet och drar 
till sig uppmärksamhet.

Spyder RS-S roadsters adrenalinpumpande prestanda är mer än enbart tekniska specifikationer. Exklusiva fälgar, styre, 
spoiler och fotpinnar ger Spyder RS-S roadster en sportig uppsyn. FOX‡ Racing Shox gasstötdämpare fram, den kraftfulla 
998cc Rotax V-Twinmotorn och fordonsstabiliseringssystemet (VSS) ger dig en enastående upplevelse och skapar en 
roadster som ber om att få släppas loss efter vägen.

Pure Magnesium Metallic / 
Steel Black Metallic

Can-Am Red / 
Matte Black

färger

karbonsVarTa alUminiUmDeTaljer
Specialbehandlat styre, fotstöd, bakdrev 
och fjädrar i karbonsvart aluminium.

spyDer rs-s roaDsTer är UTrUsTaD meD blanD annaT:

fox racing shox gassTöTDämpare
Nya Fox Racing Shox gasstötdämpare 
fram med gängad justering.

Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i ditt land. Besök din återförsäljare för mer information.
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Ta med en vän, en färdplan, klädombyte och avboka allt i kalendern  
de kommande dagarna. Can-Am Spyder roadster RT-S erbjuder maximal  
komfort och bekvämlighet under långa utflykter. 
Det är den perfekta touringmaskinen.

Can-am 
 spydEr rt-s 
roadstEr

08



fyra sTrålkasTare
Fyra strålkastare för bättre sikt.  
Extra skyddande glas mot stenskott. 

kromaDe fälgar och DeTaljer
Kromdetaljer och nya mörka "Mist gray" 
aluminiumfälgar fram 

jUsTerbar bakfjäDring 
Enkel elektronisk justering av bakre 
fjädringen med auto levelling.

premiUmljUDpakeT
Två extra högtalare bak med egen 
passagerarkontrollerad RECC.

UppgraDeraT bagageUTrymme
Tyginredd 44 liters förvaringslåda fram. 
Totalt förvaringsutrymme 155 liter.

spyDer rT-s roaDsTer är UTrUsTaD meD blanD annaT:

Ta upplevelsen till en högre nivå med nya Spyder RT-S roadster. Utrustad med bland annat kromade fälgar och lister samt extra 
bakre högtalare med separat ljudkontroll. Justerbar bakre luftfjädring tillsammans med en mängd andra funktioner gör längre 
utflykter ännu mer bekväma för såväl förare som passagerare.

Viper Red

Pure Magnesium Metallic

färger

Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i ditt land. Besök din återförsäljare för mer information.
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nu ritar vi om 
framtidEn. igEn.
2007 lanserade vi på BRP vårt första vägfordon, Can-Am Spyder roadster. En banbrytande maskin med sin innovativa Y-struktur. 
Vår passion för innovation genomsyrar också vårt arbete med utvecklingen av ett framtida hybrid-elfordon (HEV). Målet är att 
drastiskt minska utsläppen och förbättra bränsleekonomin. Med HEV-motorn är vi på rätt väg för miljön och vi är övertygade att den 
kommer att leda till en ny milstolpe på BRP´s resa mot miljövänligare fordon. Can-Am HEV Spyder roadsters avancerade koncept är 
ytterligare ett bevis på BRP´s passion för innovation inom motorsportindustrin.
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klädEr oCh 
tillbEhör. -  100% vattentätt

-  100% vindtätt
-  100% goda andningsegen-

skaper
-  motståndskraftigt 

membran
-  300% stretchmöjlighet
-  det mest hållbara av alla 

membran och biologiskt 
nedbrytbart

marknaDens bäsTa 
egenskaper.

sympaTex-membran
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jacka
-  Skön passform med 
Sympatex-membran som 
andas;

-  100% vatten- och vindtät;
-  Dubbla blixtlås och 
magnetisk knäppning;

-  Lätt, avtagbart foder;
- Ventilering under ärmarna;
-  Stoppad krage, figurformade 
ärmar, strechtygsinlägg, 
justerbar i ärmar och midja; 

-  Ihopkopplingssystem för 
byxa;  

-  Napoleonficka och generösa 
utvändiga fickor med 
vattenavvisande 
YKK†-blixtlås;

-  Innerfickor för löstagbara 
rygg-, skulder- och 
armbågsskydd (säljs 
separat); 

-  Damaskfoder för att 
motverka intrång av vind 
eller vatten;

-  Reflexdetaljer för bättre  
synlighet;

- Material: Nylon.

byxor
-  Väldigt bekväma med 
Sympatex-membran som 
andas;

-  100% vatten- och vindtätt;
-  Lätt, avtagbart foder;
-  Gylf, fickor och kilar i benen 
med vattenavvisande 
YKK†-blixtlås;

-  Stretchmaterial ovanför 
knän och på bakdelen för 
ökad komfort;

- Justerbar midja;
-  Ihopkopplingssystem för 
jacka;

-  Innerfickor i knäna för 
löstagbara knäskydd (säljs 
separat);

-  Reflexdetaljer för bättre 
synlighet;

-  Material: Nylon.

dam - storlEkar: XS, S, M, L, XL, 
2XL 440509 - Svart (90)

hErr - storlEkar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
440511 - Svart (90)

SVART (90) SVART (90)

gtX är den perfekta förarutrustningen och förlänger din roadstersäsong i alla 
väder. genom sitt sympatex-membran är stället 100% vatten- och vindtätt och 
andas. vetenskapligt utvecklat för stort slitage erbjuder stället hög komfort även 
när förutsättningarna inte är som bäst.

gTx-serien

dam - storlEkar: 4, 6, 8, 10,  
12, 14, 16, 18 
441453 - Svart (90)

hErr - storlEkar: 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44  
441455 - Black (90)

SVART (90) SVART (90)

Notera: Om du tänker bära dessa byxor utanpå ett par jeans eller byxor; välj en 
storlek större – eller prova dem först med ett par jeans under.

sofT shell-ToUringhanDskar
Perfekt allvädershandske som både andas och är 
vattentät. Innerhandske av Hipora vattenavvisande 
och luftgenomsläppande material. Getksinn i 
handflatan. Fuktreglerande foder håller händerna 
varma. Soft shell-tyg som är mjukt, lätt och 
snabbtorkande. Elastisk i handled och handflata 
och kardborrejustering i mudden. Figurformade 
fingrar för optimal komfort.
material: Polyester, Läder, Nylon, Polyurethane, 
Spandex

dam 
storlekar: S, M, L, XL
446194 - Svart (90)

hErr 
storlekar: S, M, L, XL, 2XL
446193 - Svart (90)

SVART (90)

SVART (90)

can-am spyDer roaDsTer 
korTärmaD skjorTa
Spandex-tyg för skön passform. Dold 
knappslå. Vänster bröstficka har 
“Y"-nitar. Broderad logo på höger bröst. 
Glasögonduk under knappslån.
material:  67% Bomull, 28% Polyester, 

5% Spandex
storlekar: M, L, XL, 2XL, 3XL
453586 - Svart (90)

VIT (01)

can-am spyDer roaDsTer 
signaTUre T-shirT
Tryck på bröstet.
material: 100% Bomull
storlekar: S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
453590 - Vit (01)

caliber polo
Bambufibrer motverkar aktivt evaporativ kylning och 
odörabsorption. Kontrasterande detaljer på ärmarna. 
“Y”-knapp i halsringningen. Tryckt logo på vänster bröst. 
Flatlocksöm framtill. 
material:  78% Polyester, 22% Bambu
storlekar: S, M, L, XL, 2XL
453588 -  Grå (09)

GRå (09)

can-am “y”- keps
Justerbar keps med “Y”-logo i metall. 
Broderi på det bakre bandet.
material: 100% Bomull
storlekar: One size
447397 - Magnesium (24)

MAGNESIUM (24)
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förarens sittställning är förflyttad 
50 mm bakåt vilket ger en mer 
avslappnad knävinkel. långa turer 
blir nu ännu mer bekväma.

komforTsäTe
Ultrabekvämt säte med stöd för 
ländryggen. Rymligare och bekvämare 
för föraren då förarsätet är förflyttat 50 
mm bakåt vilket ger en mer avslappnad 
ställning för knän och överkropp. 
spyder rt roadster 219400343 - Svart 
(Standard på 2012 RT Limited 
Roadster)
spyder rt roadster 219400410 - Tan

ryggsTöD
Matcha ryggstödet med komfortsätet på 
din roadster med en annan färg än det 
som kommer standard.
spyder rt roadster 219400411 - Svart 
(Standard på 2012 RT Limited 
Roadster)
spyder rt roadster 219400412 - Tan

PRODUKTAVVIKELSER 
KAN FöREKOMMA 

FRåN DE BILDER SOM 
VISAS HäR.SVART TAN

sTöD för foTpinnarna
De kromade stöden förändrar dramatiskt utseendet på din Spyder 
RT roadster. Säljs i par. Monteringshårdvara ingår. Fotpinnar och 
fotstöd säljs separat.
spyder rt roadster 219400268 

sTyrskyDD
Förändrar dramatiskt utseendet på ditt styre. Komplett med 
hårdvara och svart centerhylsa.
spyder rt roadster 219400263 

aVgasrörsmynning och VärmeskölD
Trimma ditt avgasrör. Kitet inkluderar kromad mynning, 
värmesköld och hårdvara.
spyder rt roadster 219400260 

neDre VinDaVVisare
Förstklassiga kromvindavvisare som ersätter standardver-
sionen. All hårdvara ingår. Säljs i par. Passar till roadster 
modellår 2011 och uppåt. 
spyder rt roadster 219400290 

sTöD för VinDrUTan
Kromat stöd för enastående finish. Komplett monteringshårdvara 
ingår.
spyder rt roadster 219400298 

speglar
Kromaccenter som förhöjer utseendet 
på dina speglar. Säljs i par.
spyder rt roadster 219400291 

öVre VinDaVVisare 
Förstklassiga kromvindavvisare som ersätter standardversionen. All 
hårdvara ingår. Säljs i par.
spyder rt roadster 219400262 

änDslUT Till sTyreT
Säljs i par.
spyder rt roadster 219400297 

Trimning aV lUfTinTag
Kromdetaljer som får din roadster att 
sticka ut. Säljs i par.
spyder rt roadster (utom roadsters 
med dimljus) 219400196 



bromspeDal
Kompletterar de övriga kromtillbe-
hören och –reservdelarna till din 
roadster. Komplett med gummigrepp.
spyder rt roadster 
219400267 

VäxelhäVarm
Kompletterar de övriga kromtillbe-
hören och –reservdelarna till din 
roadster. Komplett med gummidetalj.
spyder rt roadster 
219400266 

foTpinnar Till föraren
Kromfotpinnar med gummikuddar. 
Säljs i par. Monteringshårdvara ingår.
spyder rt roadster 
219400264 

passagerarfoTsTöD
Kompletta passagerarfotstöd i krom 
med gummibotten. Säljs i par. 
Monteringshårdvara ingår.
spyder rt roadster 
219400265 

Trimning aV neDre spoiler
Trimningsdetalj i krom som 
ersätter de befintliga platta, 
svarta delarna. Säljs i par. 
Standard på Spyder RT-S och 
RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400194 

Trimning aV VinDrUTan
Trimningsdetalj i krom som 
förhöjer utseendet på din 
vindruta. Ersätter den befintliga 
platta, svarta delen. Säljs i par. 
Standard på Spyder RT-S och 
RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400191 

can-am roaDsTer Trimning 
aV siDorna
Ersätt de befintliga, svarta 
detaljerna med ett stänk av krom i 
Can-Am roadster-design. Säljs i 
par. Standard på Spyder RT-S och 
RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400195 

Trimning aV DeT bakre 
förVaringsUTrymmeT
Trimningsdetalj i krom som 
förhöjer utseendet på 
förvaringen. Standard på Spyder 
RT-S och RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400192 

Trimning aV 
bagageUTrymmena på 
siDorna
Snyggt integrerade, kromade 
trimningsdetaljer för vänster 
och höger sida. Standard på 
Spyder RT-S och RT Limited 
roadsters.
spyder rt roadster 
219400193 

hiD xenon ljUssysTem
Strålkastarsystem (high and low) som 
ger tre gånger mer ljus än konventio-
nella halogenstrålkastare. Revolu-
tionerande teknik strömmar Xenon-gas 
och andra ädelgaser genom rör som 
förankrats mellan två högspänning-
selektroder vilket avger ett starkt 
blåvitt sken när det aktiveras. 
Förbättrar mörkersynligheten avsevärt 
och har ett naturligt sken som liknar 
solens. 5-LED främre accentbelysning 
(219400188) säljs separat.
spyder rt roadster 219400135

5-leD främre sTrålkasTare
Accentbelysning för bättre synlighet 
och en mer spektakulär look. Standard 
på Spyder RT-S och RT Limited 
roadsters.
spyder rt roadster 219400188

DimljUs
Förstärker halvljuset och sikten på marken och sidorna. 
Unik design av halogendimljusen med en 35W 
glödlampa och en klar lins med mångfacetterad inre 
reflektor. Enkel montering. Standard på Spyder RT-S 
och RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 219400137

-  Enastående synlighet. mycket nära 

solens naturliga ljus.

-  mindre energiförbrukning.

-  3 gånger mer ljus på vägen än 

konventionella halogenstrålkastare.

främre kromfälgar
Premiumfälgar i kromfinish 
som dramatiskt ändrar 
utseendet på din Spyder 
RT roadster. Fungerar 
perfekt ihop med de övriga 
kromtillbehören. Säljs i par.
spyder rt roadster 
219400256

ToUringVinDrUTa
Lägre, smalare design för förare 
som önskar mindre vindskydd än 
standardvindrutan på Spyder RT 
roadster.
spyder rt roadster
h 58,4 cm x b 55,8 cm: 
219400243 - Klar

exTra VinDrUTa
Standardvindruta på MY11 och 
uppåt.
spyder rt roadster (servicekit)
h 63,5 cm x b 61 cm: 
219800199 - Klar

TOURINGVINDRUTA 
219400243
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12V elUTTag för främre 
förVaringsfackeT
Lägg till ett extra 12-voltsuttag på 
ditt fordon. Praktiskt placerat i det 
främre förvaringsfacket.
spyder rt roadster  
219400203 - Svart

högTalare och aUDiokonTroller för passageraren
Väderbeständigt kit med högtalare, dockstation och kontroller för 
passageraren med Plug and play. Komplett kablage ingår. Standard på 
Spyder RT-S och RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 219400150

UppVärmDa 
passagerarhanDTag
Komplett kit med justerbara 
värmelägen för en bekvämare 
åktur vid kyligt väder. Standard 
på Spyder RT Techno och RT 
Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400151

elekTronisk 
öppningsanorDning för 
hUVen
Praktisk tryckknapp som 
öppnar den främre huven på 
elektronisk väg. Standard på 
Spyder RT-S och RT Limited 
roadsters.
spyder rt roadster 
219400185

blå bränsle- och 
TempmäTarinfaTTning
Ger en customkänsla till mätaren. 
Säljs i par. Standard på Spyder 
RT-S och RT Limited roadsters.
spyder rt roadster 
219400184 - Krom

mjUk främre resVäska
Mjuk resväska utformad för det 
främre förvaringsutrymmet. 
Integrerade handtag för enkel 
transport.
spyder rt roadster 
219400170 - Svart

belysning för främre 
lasTUTrymmeT
Bekväm belysning som tänds 
när huven öppnas. För att kunna 
användas måste fordonet vara 
utrustat med elektronisk 
öppningsanordning av huven 
(219400185). Standard på 
Spyder RT-S and RT Limited 
roadsters.
spyder rt roadster 219400147

halVhårD främre 
resVäska
Resväska på hjul utformad för 
att optimera det främre 
förvaringsutrymmet. Kan även 
användas som flyghandbagage. 
Standard på Spyder RT Limited 
roadster.
spyder rt roadster 
219400167 - Svart

filTinsaTs
Filtinsats med flera fickor för det 
främre förvaringsfacket. 
Anpassad för belysning 
(219400147). Standard på 
Spyder RT-S och RT Limited 
roadsters.
spyder rt roadster  
219400166 - Svart
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främre lasTUTrymme

filTinsaTs
Filtinsats till det bakre, övre lastutrymmet.
spyder rt roadster  
219400246 - Mörkgrå

innerVäska för hanDskfackeT
Löstagbar läderväska för praktisk 
förvaring av pengar, kreditkort, mobil, 
pennor etc. Passar perfekt i det 
främre handskfacket.
spyder rt roadster 708300459 - Svart

halVhårD mp3-Väska
Semi-hård väska med metallfäste där 
du enkelt placerar din musikspelare i 
det bakre förvaringsutrymmet på din 
Spyder RT roadster. Väskan i konstläder 
rymmer även din mobil eller annan 
digital utrustning. På sidan finns en 
öppning för anslutningen. Du kan köra 
och lyssna på musik och vara säker att 
din musikspelare är väl skyddad. Kan 
även knäppas fast i ditt bälte.
spyder rt roadster 219400189 - 
Svart

bakre öVre lasThylla
För bättre organisering och stöd av det bakre övre lastutrymmet. 
Två infällda fack för förvaring av elektroniska tillbehör. Kan 
vinklas för att underlätta åtkomst till den nedre delen av 
lastutrymmet.
spyder rt roadster 219400232 - Svart

halVhårD bakre resVäska
Snygg premiumresväska anpassad för det 
övre bakre förvaringsutrymmet. Utdragbart 
handtag och axelrem för bekväm transport. 
Integrerade tampar för enkel löstagning. 
Standard på Spyder RT Limited roadster.
spyder rt roadster 219400168 - Svart

halVhårDa resVäskor för siDorna
Snygga premiumresväskor anpassade för de 
bakre förvaringsutrymmena på sidorna. 
Utdragbart handtag och axelrem för bekväm 
transport. Integrerade tampar för enkel 
löstagning. Säljs i par. Standard på Spyder RT 
Limited roadster.
spyder rt roadster 219400169 - Svart

mjUka resVäskor för siDorna
Mjuka resväskor som maximerar Spyder RT 
roadsters lastutrymme på sidorna. Integrerat 
handtag för enkel transport. "Y"-logo. Säljs i par.
spyder rt roadster 219400172 - Black

mjUk bakre resVäska
Mjuk väska utformad för att optimera det 
bakre lastutrymmet. Integrerat handtag för 
enkel transport. "Y" logo. Bakre övre lasthylla 
(219400232) rekommenderas för montering.
spyder rt roadster 219400171 - Svart

spegel
För luckan på det bakre förvaringsutrymmet. Fälls ner och 
knäpps fast när den inte används. Ett litet fack finns mellan 
spegel och lock.
spyder rt roadster 219400321

bakre förVaringsUTrymme

bakre öVre lasTUTrymme
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PROCESS:                      SILKSCREEN 
SCREEN TYPE:      CONVENTIONNAL 
GRAPHIC DESIGNER:   M.LALIBERTE,DEC 2007 
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Screen Solid 
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konsollskyDD
Tvådelat, självhäftande konsollskydd. 
ökat skydd som även förhöjder 
utseendet. Säljs i par.
spyder rs roadster 219400131 - Svart

hanDTag
Utformade för att ge ett mjukare grepp 
och ökad kontroll. Säljs i par.
spyder rs roadster 219400103 - Svart

klisTermärken
Vinyl. Säljs i set om 4.
spyder rs roadster 219400099

grafikpakeT
Två st Can-Am och två st Spyder 
roadster-klistermärken. Kromfinish. 1,5 mm 
tjock relief. Enkla att applicera.
spyder rs roadster 219400097

TrimkiT för siDopanelerna
Ger extra skydd mot skråmor samtidigt som 
det förbättrar utseendet. Säljs i par.
spyder rs roadster 219400078 - Svart

hinDle† aVgassysTem
Hindle avgassystem kombinerar sportigt utseende med bra ljud. 40% lättare än 
originalavgasröret. Keramikbelagt. Ger 4 hk mer effekt. OBS! Ej lagligt på vägen.
spyder rs roadster 219400073

TrimkiT för bromsok
Can-Am Spyder roadster-stylade röda 
bromsoksinlägg. Självhäftande och enkla 
att applicera. Passar främre bromsok. Säljs 
i par.
spyder rs roadster 219400074 - Röd

förhöjningsblock
öka höjden på ditt styre för ökad komfort 
och en mer avslappnad körställning, särskilt 
för längre förare. 25 mm gjuten aluminium-
konstruktion. Passar med befintliga vajrar 
och kablar.
spyder rs roadster 219400241 - Svart

inget är så mystiskt sofistikerat som 
phantom black body kit.

boDy kiT*
Tillsammans med roadsterns 
blanka paneler, förvandlar detta 
matta kit din roadster till en 
ännu tuffare "Road Warrior". 
Kitet innehåller: bakre 
stänkskärm, bakskärm, 
centerpanel, vänster och höger 
sidopaneler, främre vänster och 
höger stänkskärmar, huv, front.
spyder rs roadster 
219400090 
Phantom Black

*Så långt lagret räcker.
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kapell för inomhUsbrUk
Mjukt, ventilerande polyestertyg 
motverkar kondens när fordonet står i 
garaget. Lättvättat tyg med 
Scotchguard † behandling. Endast för 
förvaring inomhus.
spyder rs roadster  
280000338 - Svart

kapell
Tillverkat av 300 denier vattenavvisande 
polyestertyg som andas. Detta 2-färgade kapell 
ger maximalt skydd vid förvaring utomhus. 
Inkluderar panel för avgasröret och skyddande 
flanell för vindrutan. Easy-attach-systemet 
garanterar att det sitter fast även när fordontet 
fraktas på en släpvagn.
spyder rt roadster 219400173 - Svart



ROADSTER RED

skinnsäTe
Skinnsäte av högsta kvalitet med 
färgade, stickade sömmar och präglad 
"Y"-logo. Förborrade hål underlättar 
monteringen. Monteras snabbt och 
enkelt över det befintliga sätet med ett 
enkelt tryckknappssystem.
spyder rs roadster
219400085 - Svart / Gula sömmar 
219400086 - Svart / Grå sömmar 
219400100 - Svart / Röda sömmar

mono seaT kåpa
Sportiga, färgmatchande kåpskydd 
som täcker passagerarsätet. Enkla 
att montera och demontera.
spyder rs roadster
219400079 - Gul 
219400080 - Full Moon Silver 
219400092 - Matte Black 
219400093 - Roadster Red 
219400234 - Quantum Blue 
219400238 - Vegas White Pearl 
219400272 - Steel Black Metallic 
219400306 - Pure Magnesium

säTesrem för mono seaT 
kåpa
(ej på bild)
spyder rs roadster (servicekit) 
219400107

säTeskUDDe för mono 
seaT kåpa
(ej på bild)
spyder rs roadster (servicekit) 
219400138

UlTrasporTVinDrUTa
Makrolon†polykarbonat Makrolon†-vindruta med 
sotad V-formad profil. 25 cm hög. Enkel 
montering.
spyder rs roadster 219400077 - Rökfärgad

UlTrasporTVinDrUTa  
219400077

sporTVinDrUTa  
219400076

sporTVinDrUTa
Makrolonpolykarbonat customvindruta. 25 
cm hög. Enkel montering.
spyder rs roadster 219400076 - Klar

kiT meD bromsskyDD
Förbättrar utseendet på fot- 
och parkeringsbroms. 
Customdesign som matchar 
fotpinnarna. Alumini-
umanodiserad svart krom. 
Säljs i set om 2 skydd.
spyder rs roadster 
219400118

foTpinnar
Customdesignade fotpinnar 
med tyngder för att reducera 
vibrationer. Matchar 
bromsskyddet. Alumini-
umanodiserad svart krom. 
Säljs i par.
fram: spyder rs roadster 
219400117
bak: spyder rs roadster 
219400122

kiT meD bUlT-/
mUTTerhylsa för 
främre sTöTDämpare
Anodiserad svart krom. Ett 
komplement som matchar 
framaxelns skydd.
spyder rs roadster 
219400110

kiT meD bUlT-/
mUTTerhylsa för bakre 
sTöTDämpare
Anodiserad svart krom. För 
den bakre stötdämparens 
bult/mutter för en snyggare 
look.
spyder rs roadster 
219400109

kiT meD hylsor för 
bakaxeln
Svarta, anodiserade skydd 
med graverad “Y” logo för en 
ren look.
spyder rs roadster 
219400113

kiT för sTyreT som 
reDUcerar 
VibraTionerna
76 mm rostfria stålvikter med 
anodiserad svart krom och 
graverat “Y”. Reducerar 
vibrationer i styret och ger en 
snyggare look. Säljs i par.
spyder rs roadster 
219400115

sVingarmsskyDD
Aluminiumanodiserad med 
svart krom som alternativ till 
din existerande svingarm i 
plast. Distinkt utseende 
genom graverad “Y” logo.
spyder rs roadster 
219400111

jUsTerare aV främre 
sTöTDämpare
2-pack. Customutseende. 
Aluminiumanodiserad svart 
krom.
spyder rs roadster 
219400121

VinDaVVisare
Integrerade vindavvisare för extra skydd mot väder och vind.
spyder rs roadster 219400164

GUL

GULA SöMMAR

GRå SöMMAR

RöDA SöMMAR

MATTE BLACK

FULL MOON 
SILVER

PURE MAGNESIUM

VEGAS WHITE PEARL

STEEL BLACK METALLIC 

QUANTUM BLUE
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UlTra ToUring VinDrUTekiT
Det kompletta väder- och vindsystemet. Vindruta och det integrerade 
sidovindavvisarsystemet ger maximalt övre och nedre vindskydd. 
Tillverkat av Quantum† härdad 4,5 mm Lexan† polykarbonat. 
Reducerar turbulens under långa åkturer. Utnyttja befintliga 
fästpunkter för snygg och enkel installation. 
spyder rs roadster
Höjd som passar förare från 1,75 m och nedåt.
58,4 cm: 219400129 - Klar

Höjd som passar förare över 1,75 m.
63,5 cm: 219400177 - Klar

fäsTningskiT för UlTra 
ToUring VinDrUTa
(Ej på bild)
spyder rs roadster (servicekit) 
219400204

integrerade 
sidovindavvisare 
skyddar hela 
kroppen på både 
förare och 
passagerare. 
medföljer på 
ultra touring 
vindruta.

219400332

219400333

ergonomisk 
foTsTöDsförlängning för 
passageraren
Förlängningen ger en mer 
avslappnad knävinkel genom att 
benet sträcks nedåt och utåt för 
en bekvämare åktur. Stöden kan 
vikas in när de inte används. 
Monteras i de befintliga 
fotstödens fästpunkter. De 
fabriksinstallerade fotstöden kan 
därefter fästas på de nya 
förlängningarna. Säljs i par.
spyder rs roadster 219400332

Matchar RS-S utseende. Säljs i 
par.
spyder rs roadster 
219400333 - Carbon Black

komforTsäTe
Premiumdesign med stickade 
sömmar. Customutseende och 
ny, avslappnad sittställning. ökar 
förarens och passagerarnas 
komfort och minskar trycket på 
svanskotan. Perfekt för långa 
sträckor. Säljs som komplett 
monteringssats.
spyder rs roadster  
219400416 - Svart

jUsTerbarT ryggsTöD
Gjuten aluminiumkonstruktion 
med polyurethane-stoppning. 
Matchar fordonets design perfekt. 
Ger ytterligare komfort för 
passageraren genom upp till 5 cm 
justering av positionen bakåt och 
framåt. Enkelt att demontera. 
Fästs genom ett klick i det bakre 
sporträcket som krävs för att 
kunna montera ryggstödet.
spyder rs roadster
219400140 - Full Moon Silver
219400155 - Gul
219400226 - Quantum Blue
219400227 - Vegas White Pearl
219400253 - Steel Black Metallic
219400156 - Roadster Red
219400296 - Matte Black
219400305 - Pure Magnesium

kåpa för DeT bakre 
sporTräckeT
(Ej på bild)
spyder rs roadster (servicekit) 
219400141 - Full Moon Silver
219400142 - Roadster Red
219400143 - Gul
219400159 - Deep Black
219400230 - Quantum Blue
219400231 - Vegas White Pearl
219400255 - Steel Black Metallic
219400295 - Matte Black
219400304 - Pure Magnesium

bakre sporTräcke
Målad gjuten aluminium. Förbättrar 
touringkomforten och kompletterar 
fordonets design. 0,75 liter 
förvaring. Kan användas 
tillsammans med det justerbara 
ryggstödet genom ett unikt 
låssystem. Erbjuder ytterligare 
förvaringsutrymme när det 
kombineras med bakre väska för 
lasträcket.
spyder rs roadster 
219400081 - Full Moon Silver
219400128 - Gul
219400229 - Vegas White Pearl
219400254 - Steel Black Metallic
219400101 - Roadster Red
219400294 - Matte Black
219400303 - Pure Magnesium

PURE MAGNESIUM

MATTE BLACK

MATTE 
BLACK

QUANTUM BLUE STEEL BLACK METALLIC STEEL BLACK 
METALLIC 

ROADSTER RED 

GUL

GUL
ROADSTER RED

PURE 
MAGNESIUM

FULL MOON 
SILVER

VEGAS WHITE 
PEARL

VEGAS WHITE 
PEARL

sporT / ToUring VinDrUTa
36 cm 219400075

UlTra ToUring VinDrUTa
63,5 cm 219400177
58,4 cm 219400129

FULL MOON SILVER

siDoVinDaVVisare
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PURE 
MAGNESIUM

ALLOY  
ORANGE

CAN-AM RED METALLIC 
NEUTRON 

GREEN

STEEL BLACK 
METALLIC

QUANTUM 
BLUE

VEGAS WHITE 
PEARL

öppningsanorDning för hUVen
(Ej på bild)
Fjäderbelastat system som gör att att den 
främre huven kan öppnas när tändningen är 
på.
spyder rs roadster 219400242

TankVäska
4,7 liter. Av tåligt 1200 denier nylontyg 
med polyuretanöverdrag. Enkel att montera 
och demontera. Can-Amdetaljer.
spyder rs roadster 219400378 - Mörkgrå

säTesVäska
22,3 liter. Tåligt 1200 denier nylontyg med 
polyuretanöverdrag. Kan fästas på 
passagerarsätet och passar även i det 
främre förvaringsutrymmet. Kromade 
Can-Amdetaljer.
spyder rs roadster 280000320 - Mörkgrå

bakre Väska för lasTräckeT
6,8 liter. Av tåligt 1200 denier nylontyg 
med polyuretanöverdrag. Används 
tillsammans med det bakre sporträcket (se 
sid 20). Enkel att montera och demontera. 
Can-Amdetaljer.
spyder rs roadster 280000317 - Mörkgrå

innerVäska för främre 
förVaringsUTrymme
44 liter. Inkluderar flera förvaringsfickor 
och 12V-strömtillång. Pricken över i:et är 
ett mjukt filtfoder.
spyder rs roadster 280000319 - Svart

r-35 kiT meD hårDa saDelVäskor
Integrerade, löstagbara väskor för enkel bagagehantering. Snabbkopplingssystemet gör 
dem mycket enkla att sätta fast eller ta loss. öppna / stäng och fäst / lossa enkelt med 
en spärr + tryckknapp. Volym: 34 liter (rymmer t.ex. 2 hjälmar). 
Max lastvikt: 10 kg på vardera sida. 
Dimensioner (B x D x H) 53 cm x 30 cm x 39 cm. 
Säljs i par. Färgmatchade paneler säljs separat.
spyder rs roadster 219400302 - Svart

r-35 panelkiT för saDelVäska
RS färmatchade paneler för R-35 kit 
med hårda sadelväskor. Säljs i par.
spyder rs roadster
219400174 - Gul
219400175 - Roadster Red
219400178 - Full Moon Silver
219400176 - Svart
219400222 - Vegas White Pearl
219400223 - Quantum Blue
219400292 - Pure Magnesium
219400293 - Alloy Orange
219400375 - Can-Am Red
219400376 - Metallic Neutron Green
219400377 - Steel Black Metallic

r-35 reflekTor-kiT för 
bakre saDelVäska
(Ej på bild)
spyder rs roadster  
(servicekit) 219400235

innerVäska för saDelVäskan
Mjuka innerväskor som optimerar 
förvaringsutrymmet på Spyder RS 
roadsters R-35 kit med hårda 
sadelväskor. 
spyder rs roadster 
219400198 - Svart

GUL ROADSTER RED FULL MOON 
SILVER

SVART

spyDer roaDsTer resVäska på 
hjUl
Premiumväska med utdragbart 
handtag. Passar perfekt i det främre 
förvaringsutrymmet. Kan användas 
med eller utan innerväska 
(280000319).
spyder rs roadster 219400098 - Grå
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roaDsTer elecTronic commanD cenTre (recc)
RECC arbetar tillsammans med färgskärmen för att styra ljud, 
kommunikation och information om din maskin.

semi-aUTomaTisk VäxellåDa (se5)
Det är enkelt: Ingen koppling behövs, du växlar upp med tummen   
och ner med pekfingret.

elekTroniskT jUsTerbar VinDrUTa
Höj och sänk vindrutan med en knapptryckning för  
optimalt luftflöde och komfort.

mUlTifUnkTionsmäTare meD färgDisplay
En snygg färgskärm visar information om maskinen.

analoga mäTare*

Djärv och lättöverskådlig design visar dig den information  
du behöver.

gps*

Garmin Zumo 660 GPS med 4,3" touchscreen färgskärm och 
trådlös Bluetooth-teknologi.

elekTronisk farThållare
Ställ in rätt hastighet, luta dig tillbaka och njut av omgivningen.

elekTronisk jUsTering aV bakfjäDringen*

Justera fjädringen i farten med fem olika lägen.

hanDTagsVärme
Tillsätt värme under de lite kyligare turerna.

elekTronisk parkeringsbroms
Aktivera parkeringsbromsen med ett knapptryck.

elekTronisk öppning aV förVaringsUTrymmeT*

öppna det främre förvaringsutrymmet med en 
knapptryckning.

1

2

3

4

6

5

7

1

2

3

*Ej standard på alla modeller.
Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte finns  

tillgängliga i ditt land. Kontakta din återförsäljare för mer information.

informaTion inom räckhåll
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spyDer rs-s
6-ekers fälgkit
Nya FOX Racing gasstötdämpare fram med gängad justering
Tvåfärgad färgsättning
Carbonsvarta aluminiumdetaljer
Lackerad spoiler och A-armsskydd fram
Säte med synliga sömmar
RS-S dekaler 

Dubbel A-arm med krängningshämmare / 145
Svingarm med monostötdämpare / 145
 
165 / 65 R14
225 / 50 R15
Svarta 6-ekrade aluminiumfälgar, 355 x 127
Metallic Silver aluminium, 381 x 178
 
Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5) med backväxel

Can-Am Red/Matte Black
Pure Magnesium Metallic/Steel Black Metallic

 
 
998cc Rotax V-Twinmotor
97 x 68
Multipunkt EFI, spjällhus med 57 mm diameter
N/A
98 hk @ 8500 RPM
94 Nm @ 6000 RPM
25 
 
Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt bromssystem på alla tre hjulen
4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor
1-kolvsok, 250 mm x 6 mm skiva
Mekanisk fotmanövrerad, verkande på bakhjulet
 
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
 
2667 x 1506 x 1145
1727
737 
115
317 
44 
200 
 
2 halogenlampor fram (60 W), baklyse, bromsljus, blinkers 
Tillval
Tillval
 
Sport
Tillval
N/A
N/A
N/A
Synliga sömmar
Aluminium, Carbonsvart
Aluminium, Carbonsvart
LCD/analog: digital hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- & timmätare,  
växelindikator, temperatur, motorlampor, elektronisk bränslemätare, klocka
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tillval
Tillval
N/A
Tillval
N/A
N/A
N/A
N/A
2 år

spyDer rT-s
Elektronisk justering av bakre fjädring med auto levelling
6-ekrade mörka "Mist Grey" aluminiumfälgar fram
Special edition kromdetaljer
Två högtalare bak med volymkontroll för passageraren
Dimljus
Innerväska i främre bagageutrymmet 
Elektroniskt justerbar touringvindruta

Dubbel A-arm med krängningshämmare / 151
Svingarm med pneumatiskt justerbar förspänning / 145

 
165 / 65 R14 
225 / 50 R15 
6-ekrade mörka "Mist Grey" aluminiumfälgar, 355 x 127  
Metallic Silver aluminium, 381 x 178 

 
Sekventiell elektronisk 5-växlad (SE5) med backväxel

Pure Magnesium Metallic
Viper Red 

998cc Rotax V-Twinmotor kalibrerad för touring
97 x 68 
Multipunkt EFI, spjällhus med 51 mm diameter
Standard
96 hk @ 7500 RPM
104 Nm @ 5500 RPM
25  
 

Fotmanövrerat, helintegrerat hydrauliskt bromssystem på alla tre hjulen
4-kolvsok, 250 mm x 6 mm skivor
1-kolvsok, 250 mm x 6 mm skiva
Elektromekanisk 
 
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
 
2667 x 1572 x 1473
1708 
772 
115 
421 
155 
238 
 
2 halogenlampor fram (60 W), baklyse, bromsljus, blinkers 
Standard
Standard
 
Elektronsikt justerbar touringvindruta
Standard
Standard
Standard
Standard
Touringsäte med korsryggsstöd för föraren och ryggstöd för passageraren
Aluminium, Metallic Silver 
Aluminium, Metallic Silver
Färgdisplay / dubbel analog mätare: digital hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- 
och timätare, växelindikator, omgivningstemperatur, motortemp, eletronisk bränslemätare, klocka
Standard
Tillval
Standard
Fram och bak
Standard
Standard
Standard
Tillval
Tillval
Tillval
Standard
Tillval
Tillval
2 år

pakeTinnehåll
 
 
  
 
 

fjäDring
FRAMhjuLSFjäDRING / FjäDRINGSVäG (MM)
BAkhjuLSFjäDRING / FjäDRINGSVäG (MM)
fälgar & Däck
FRAMDäCk
BAkDäCk
FäLGAR FRAM (MM)
FäLG BAk (MM)
VäxellåDa
 
färger
 
 
 
roTax moTor
TyP
CyLINDERDIAMETER & SLAGLäNGD (MM)
INSPRuTNING
ELEkTRONISkT GASSPjäLL
EFFEkT
VRIDMOMENT
BRäNSLETANk (L)
broms
TyP
FRAMBROMSAR (MM)
BAkBROMS (MM)
PARkERINGSBROMS
säkerheT
STABILITETSkONTROLLSySTEM (SCS)
ANTISPINNSySTEM (TCS)
LåSNINGSFRIA BROMSAR (ABS)
DyNAMISk SERVOSTyRNING (DPS)
DIGITALkODAT STöLDSkyDDSSySTEM (D.E.S.S.)
Dimensioner
L x B x h (MM)
hjuLBAS (MM)
SäTETS höjD (MM)
MARkFRIGåNG (MM)
TORRVIkT (kG)
FöRVARINGSuTRyMME (L)
MAXIMAL TILLåTEN LASTVIkT (kG)
belysning
BELySNING
DIMLjuS
BELySNING I FRäMRE FöRVARINGSLåDA
UTrUsTning
VINDRuTA
VINDAVVISARE
ELEkTRONISk FARThåLLARE
hANDTAGSVäRME, FöRARE
hANDTAGSVäRME, PASSAGERARE
SäTE
FOTSTöD PASSAGERARE 
STyRE
MuLTIFuNkTIONSMäTARE

ANALOGA MäTARE
GARMIN ZuMO 660 GPS
LjuDSySTEM MED iPODANSLuTNING
höGTALARE
ELEkTRONISk öPPNING AV FöRVARINGSuTRyMME
12 V uTTAG
TyGINREDD FöRVARINGSLåDA FRAM
4 RESVäSkOR
kAPELL
kROMADE FäLGAR FRAM
kROMDETALjER
AVGASSySTEM SLuTRöR OCh VäRMESkyDD
SPEGLAR MED kROMADE DETALjER
GARANTI

spyDer rs roaDsTer spyDer rT roaDsTer
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