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Njut av känslan att köra i det fria. Tre gånger om. Med sina 
karakteristiska tre hjul utmärker sig Can-Am® Spyder® roadstern 
på vägen – både i fråga om utseende och prestanda. Oavsett 
om du ska till andra sidan stan eller andra änden av landet så 
kommer det att bli en helt ny upplevelse att susa fram längs 
vägen.

LÄTTKÖRD
Can-Am Spyder roadsters unika Y™-utformning ger ökad 
stabilitet och kontroll, så att praktiskt taget vem som helst 
kan köra.

INSPIRERAD AV BILTEKNIK
Mycket av tekniken hos Can-Am Spyder roadsters har inspirerats 
av teknik som används i bilar: från låsningsfria bromsar till 
stabilitetskontroll och den semiautomatiska växellådan. Men där 
slutar likheterna.

EN VÄXANDE GEMENSKAP
Tusentals förare har redan upptäckt glädjen i att köra på tre hjul. 
Anslut dig till den växande gemenskapen av Can-Am Spyder 
roadsterägare för en upplevelse som är lika unik som själva 
körningen. Läs mer på brp.com.

KÖRKORT
Can-Am Spyder roadster får köras med B-körtkort. Kanske 
har du alltid drömt om frihetskänslan. Kanske har du redan 
behörigheten liggande i din plånbok. Grattis.

FRÅN ETT PÅLITLIGT NAMN 
BRP har i över 70 år varit ett pålitligt namn inom powersport och 
erbjudit avancerad design och teknik, med varumärken och 
produkter som Ski-Doo®- och Lynx®-snöskotrar, Sea-Doo®-
vattenskotrar, Evinrude®-utombordsmotorer, Rotax®-motorer 
samt Can-Am®-ATV:er och -SSV:er (side-by-side vehicles).

UPPTÄCK KÖRGLÄDJEN. 

PÅ NYTT SÄTT.

SPYDER RT ROADSTER

SPYDER ST ROADSTER
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Föredrar du en sportig körstil, touringstilen eller något 
mittemellan? Oavsett vilket så fi nns det en Can-Am Spyder 
roadster just för dig.

SPYDER RT ROADSTER
Åkning i det fria kan inte bli bekvämare än så här. De många 
bekvämligheterna i kombination med VSS-systemet (Vehicle 
Stability System) gör denna roadster perfekt för touring.

Framåtlutning: 0º
Knävinkel: 98º

SPYDER ST ROADSTER
För den som söker en perfekt kombination av prestanda och 
bekvämlighet, styrka och stil. En sportig roadster som är redo 
för långfärder.

Framåtlutning: 4º
Knävinkel: 93º

SPYDER RS ROADSTER
En prestandaorienterad roadster som väntar på att ge dig 
en totalupplevelse längs vägen. Ger en sportig, ergonomisk 
körställning med utmärkt acceleration och kurvtagning.

Framåtlutning: 12º
Knävinkel: 78º

TRE HJUL. 

TRE OLIKA KÖRSTÄLLNINGAR.

SPYDER RS ROADSTER
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Vehicle Stability System (VSS)
VSS-systemet är utvecklat i samarbete med BOSCH† och har inspirerats av teknik som 
används i bilar. Det omfattar ett ABS-system samt drivnings- och stabilitetskontroll, 
som tillsammans minskar risken för att du ska tappa kontrollen över fordonet.

Stöldskyddssystem
Det digitalt kodade stöldskyddssystemet D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System) förhindrar stöld och otillåten 
användning av din Can-Am Spyder roadster. Maskinen startar inte utan den korrekt kodade elektroniska nyckeln.

Dynamic Power Steering (DPS™)
DPS ger elektroniskt styrd och variabel servohjälp, så att styrkraften justeras utifrån fordonets hastighet. 
Därför är det alltid lätt att manövrera och styra, oavsett körstil.

DEN TREHJULIGA DESIGNEN ÄR BARA 

BÖRJAN PÅ EN LÅNG TEKNIKHISTORIA.

TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS)
TCS-systemet minskar motorns vridmoment genom att reglera tändning 
och bränsleinsprutning om det känner av att bakhjulet spinner (t.ex. 
på halt väglag). Detta gör att Can-Am Spyder roadstern kan accelerera 
kraftigt utan att förlora väggreppet.

STABILITY CONTROL SYSTEM (SCS) 
SCS-systemet känner av när föraren vrider på styret och avgör lämplig 
respons. Systemet bromsar hjulen individuellt och/eller minskar 
motorns vridmoment tills kontrollen har återfåtts.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
Rotationen på alla tre hjul övervakas av sensorer. Om något av hjulen 
riskerar att låsa sig minskar ABS-systemet bromstrycket på detta hjul. 
Processen upprepas i snabb följd och kan utföras individuellt på varje 
hjul för maximal bromsprestanda.
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Växellåda

 SEMIAUTOMATISK VÄXELLÅDA (SE5™) 
  Inget kopplingshandtag. Ingen fotväxel. Den femväxlade semiautomatiska växel-

lådan använder samma typ av paddelväxling som sportbilar, vilket ger snabbare 
och mjukare växling. Tryck bara med vänster tumme för att växla upp och an-
vänd pekfi ngret för att växla ner. Det fi nns även en backväxel för ökad smidighet.

  MANUELL VÄXELLÅDA (SM5™)
  Den femväxlade växellådan som har specialutvecklats för Can-Am Spyder roadsters 

ger mjuk och behaglig växling. Det fi nns även en backväxel för ökad smidighet.

Unik fjädring
Det unika fjädringssystemet är utformat så att det ökar däckens markkontakt och 
omfördelar kraften för att minska belastningen på fjädringskomponenterna och mini-
mera krängning vid kurvtagning. Detta resulterar i optimal kontroll. Kombinerat med 
den fi njusterade främre och bakre fjädringen ger det även bekvämare åkning för både 
förare och passagerare. Resultatet blir snävare svängar och större stabilitet för precis 
manövrering och bekväm åkning.

Brembo‡-bromssystem
Det effektiva bromssystemet med stor känslighet ger trygg åkning. Det har special-
designats för Can-Am Spyder roadsters av världsledaren inom avancerad bromsteknik.

Rotaxmotor
Alla Spyder roadsters är utrustade med den beprö-
vade Rotax V-Twin-motorn på 998 cc som ger ren 
acceleration och högt vridmoment. Ett elektroniskt 
gasspjäll ger dessutom bättre respons och bränsle-
ekonomi. De fl esta modeller har även farthållare.
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15-TUMS FÄLGAR FRAM OCH LÅGPROFILDÄCK
Silvermetallicfälgar med dubbelekrar samt lågprofi ldäck med exklusivt mönster 
ger utseendet det lilla extra.

MULTIFUNKTIONSMÄTARE
Toppmoderna LCD-mätare och analoga mätare visar all viktig information.

EN PERFEKT KOMBINATION AV ATTITYD OCH 
TEKNIK. Njut av att susa fram längs vägen med 
en Spyder RS roadster. Den sportiga, ergonomiska 
körställningen gör varje acceleration och kurvtagning 
spännande. Den beprövade Rotaxmotorn och 
högprestandabromsarna gör att den här maskinen 
alltid är pigg på en åktur. Andra egenskaper är rymlig 
förvaring, bilinspirerad teknik som VSS-systemet samt 
manuell växellåda.

Pure Magnesium 
Metallic

CAN-AM 
SPYDER RS
ROADSTER

BREMBO-BROMSAR
Högprestandabromsar som har specialdesignats 
för Can-Am Spyder roadsters av världsledaren 
inom bromsteknik.

BEPRÖVAD ROTAX V-TWIN-MOTOR
Den starka Rotax V-Twin-motorn på 998 cc ger ren 
acceleration och högt vridmoment. Det elektroniska 
gasspjället ger bättre bränsleekonomi.

RYMLIG FÖRVARING
Låsbart och vattentätt främre 
förvaringsutrymme på 44 liter.
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PROVEN ROTAX V-TWIN ENGINE
With 998cc, the V-Twin delivers 
106 hp and crisp acceleration; 0-100 
km/h [0-60 mph] in 4.5 seconds. 

Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte fi nns tillgängliga i ditt land. 

Kontakta din återförsäljare för mer information.

REN PRESTANDA. Can-Am Spyder RS-S roadstern tar 
prestanda till en ny nivå. De specialdesignade detaljerna 
och de imponerande 15-tums fälgarna gör att den 
andas hög prestanda. Detta förstärks av FOX‡-
stötdämparna. Spyder RS-S roadstern är utrustad med 
samma bekvämligheter och funktioner som Spyder RS 
roadstern, plus elektronisk farthållare, snyggt lackerade 
övre A-armar och främre spoiler, digital färgskärm och 
raffi nerade framskärmar med integrerade LED-ljus.

Den här kurviga skönheten älskar precis som 
du att känna vinddraget längs vägen. Spyder RS 
roadstern har rymlig förvaring och är alltid redo 
att ge sig iväg – både på snabbturer i stan och 
på övernattningsturer längre bort.

Pure Magnesium Metallic
/Steel Black Metallic

Alloy Orange Metallic
/Satin Black

15-TUMS FÄLGAR FRAM OCH LÅGPROFILDÄCK
Karbonsvarta fälgar med dubbelekrar samt 
lågprofi ldäck med exklusivt mönster ger utseendet 
det lilla extra.

AVGASRÖR I TOPPKLASS FRÅN AKRAPOVIC‡

Avancerad ljuddämparteknik och ett unikt avgasljud 
ger en lätt och sportig körning. (Tillbehör)

MULTIFUNKTIONSSKÄRM I FÄRG
En tydlig skärm helt i färg ger enkel åtkomst till information om maskinen, 
t.ex. hastighet, körsträcka och varvtal.

DETALJER OCH SÄTE HOS RS-S
Skinnsäte med synliga sömmar samt specialbehandlade 
karbonsvarta detaljer som styre, fotpinnar, bakdrev och 
fjädrar utstrålar hög prestanda.

FOX-STÖTDÄMPARE
Främre gasstötdämpare i anodiserat aluminium med förspänd justering 
för sportig hantering.

Can-Am Spyder RS-S roadstern är endast tillgänglig med SE5-växellåda. 
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DETALJER HOS ST-S
Specialbehandlade karbonsvarta detaljer som styre, avgasrörsmynning, 
fotstöd, bakdrev och fjädrar ger utseendet det lilla extra.

15-TUMS FÄLGAR FRAM OCH LÅGPROFILDÄCK
Karbonsvarta fälgar med sex dubbelekrar samt 
lågprofi ldäck med exklusivt mönster ger utseendet 
det lilla extra.

FÖRARFOTSTÖD
De karbonsvarta förarfotstöden ger extra plats, så att du 
kan sträcka ut dig och njuta av åkningen. De är dessutom 
vibrationsdämpande för att öka komforten ytterligare.

RAFFINERAD FRAMSKÄRMSUTFORMNING
Integrerade LED-ljus för bättre synlighet, förbättrad 
aerodynamik och ett sportigare utseende.

ELEKTRONISK FARTHÅLLARE
Ställ in en bekväm hastighet och luta dig sedan 
tillbaka och njut av landskapet.

SPORTTOURING PÅ EN NY NIVÅ. Sporttouring har nu blivit 
ännu sportigare genom Can-Am Spyder ST-S roadster. Den 
här maskinen utstrålar attityd i allt från de specialdesignade 
detaljerna till de karbonsvarta 15-tums-fälgarna och 
framskärmarnas raffi nerade design. Förarfotstöden och den 
elektroniska farthållaren förstärker touring-egenskaperna.

Can-Am Spyder ST-S roadstern är endast tillgänglig med SE5-växellåda. 

LÅT OSS 
PRESENTERA 
CAN-AM SPYDER 
ST ROADSTER

Circuit Yellow
Metallic
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Some models, equipment and accessories depicted may not be available in your country.Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte fi nns tillgängliga i ditt land. 

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Känn dig säker i kurvorna. Spyder ST roadstern 
kombinerar den prestanda du har längtat efter med 
den bekvämlighet du behöver. Den är snygg och 
hipp, men inte desto mindre redo för motorvägen.

LYX MÖTER SPORTTOURING. Skäm bort din 
touringsida med lyxen och bekvämligheten hos 
Can-Am Spyder ST LIMITED roadstern – från Garmin-
navigationssystemet och kromdetaljerna till uppvärmda 
förarhandtag och extra förvaringsutrymme för långfärder. 
Spyder ST LIMITED roadstern är utrustad med samma 
funktioner och bekvämligheter som Spyder ST-S roadstern.

FÄLGAR OCH DETALJER I KROM
Kromade 15-tums fälgar med 12 ekrar samt kromdetaljer på avgasrörsmynning 
och värmesköld ger ett unikt och exklusivt utseende.

UNDERHÅLLNINGSSYSTEM OCH GPS
AM/FM-ljudsystem med kabel för iPod-anslutning. Samt en Garmin Zumo 660-GPS 
och trådlös Bluetooth-teknik.

ANDRA BEKVÄMLIGHETER
Uppvärmda förarhandtag, innerväska i det främre förvarings ut-
rymmet så att du kan hålla ordning på dina saker, ett 12 V-ut-
tag, färgmatchade framskärmar och ett exklusivt broderat säte.

JUSTERBART RYGGSTÖD
Ett måste för passageraren. Det smälter in perfekt 
med fordonets övriga design och är lätt att ta bort 
när det inte behövs.

Can-Am Spyder ST LIMITED roadstern är endast tillgänglig med SE5-växellåda. Blackcurrant

LÖSTAGBARA SADELVÄSKOR
Låsbara färgmatchade sadelväskor som rymmer 
68 l. Båda är tillräckligt stora för en hjälm.
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FÄLGAR OCH DETALJER I KROM
Kromade 15-tums fälgar med 12 ekrar samt kromdetaljer på avgasrörsmynning, värme-
sköld, speglar och förarens och passagerarens fotstöd ger ett unikt och exklusivt utseende.

LIMITED EDITION-SÄTE
Exklusivt svart säte som gör även 
de längsta åkturerna komfortabla.

HALVHÅRDA PACKVÄSKOR
Fyra rymliga, löstagbara packväskor som är enkla 
att bära när du har nått fram till resmålet.

TOTAL KOMFORT. TOTAL LYX. Can-Am Spyder RT 
LIMITED roadstern är det ultimata sättet att njuta 
längs vägen. Den erbjuder enastående bekvämlighet 
och lyx – från det exklusiva touringsätet och Garmin‡-
navigationssystemet till de många kromkomponenterna.

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM
Integrerad Garmin‡ Zumo‡ 660-GPS med 
en tydlig 4,3-tums (10,9 cm) pekskärm 
och trådlös Bluetooth‡-teknik.

Vissa modeller, utrustning och tillbehör kanske inte fi nns tillgängliga i ditt land. 

Kontakta din återförsäljare för mer information.

Can-Am Spyder RT LIMITED roadstern är endast tillgänglig med SE5-växellåda. 

RESEKAPELL
Kan enkelt packas undan i den övre lastboxen och tar upp minimalt med plats. 
Skyddar fordonets övre del, dvs. vindrutan, sätena och den övre lastboxen. (Tillbehör)

Ge dig ut på en dagstur med Spyder RT LIMITED 
roadstern och kom tillbaka om en vecka. För med 
så mycket bekvämlighet till hands kommer du 
inte vilja att kliva av sätet.

CAN-AM
SPYDER RT 
ROADSTER

Blackcurrant



KLÄDER OCH TILLBEHÖR.
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SOFT SHELL-TOURINGHANDSKAR
Perfekt allvädershandske som både andas och är 
vattentät. Innerhandske av Hipora vattenavvisande 
och luftgenomsläppande material. Getksinn i 
handfl atan. Fuktreglerande foder håller händerna 
varma. Soft shell-tyg som är mjukt, lätt och 
snabbtorkande. Elastisk i handled och handfl ata 
och kardborrejustering i mudden. Figurformade 
fi ngrar för optimal komfort.

Material: Polyester, Läder, Nylon, Polyurethane, 
Spandex

CAN-AM SPYDER ROADSTER 
KORTÄRMAD SKJORTA
Spandex-tyg för skön passform. Dold 
knappslå. Vänster bröstfi cka 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)

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
Bambufi brer 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)

CAN-AM “Y”- KEPS
Justerbar keps med “Y”-logo i metall. 
Broderi på det bakre bandet.

Material: 100% Bomull

Storlekar: One size

4473970024DAM
Storlekar: S, M, L, XL

446194 - Svart (90)

HERR
Storlekar: S, M, L, XL, 2XL

446193 - Svart (90)

SVART (90)

SVART (90)

VIT (01)

GRÅ (09)

MAGNESIUM (24)

100% vattentätt
 Motståndskraftigt 
membran

100% vindtätt

300% 
stretchmöjlighet

 Det mest hållbara av alla 
membran och biologiskt 
nedbrytbart

100% goda 
andnings-
egenskaper

Sympatex-membran  Marknadens bästa egenskaper.

 Tech Plus-serien

Det har aldrig varit enklare att klä sig i fl era lager. Tech Plus allvädersställ har inbyggda funktioner 

som aktiveras när vädret förändras. Flexibelt material: bekvämt under åkturen men ändå 100 

procent vatten- och vindtätt vilket håller dig torr även i dåligt väderlag, samtidigt som det andas 

och ventilerar för att hålla dig sval i värmen.

Vattentät

Sympatex-
membran

Extremt lätt

Sympatex-membran

Lätt material
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Förarens sittställning är förfl yttad 
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 förfl yttat 
50 mm bakåt vilket ger en mer 
avslappnad ställning för knän och 
överkropp. 

Spyder RT Roadster 219400343 - Svart
(Standard på 2013 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 2013  RT Limited Roadster)

Spyder RT Roadster 219400412 - Tan

PRODUKTAVVIKELSER 
KAN FÖREKOMMA 
FRÅN DE BILDER 
SOM VISAS HÄR.SVART TAN

Jacka
• 100 procent vatten- och vindtätt laminerat 

Sympatex-polymembran som andas och skyddar 
utan att tumma på fl exibiliteten. 

•  100 procent vatten- och vindtäta fl ikar. 

•  Innovativ tunn hjälmhuva som förhindrar att 
vatten tränger igenom vid en störtskur. 

•  Tätade sömmar. Vetenskapligt framtagen för 
vardaglig användning och fantastiskt bekvämt 
formade ärmar, kilar i stretchmaterial och justerbar 
vid över- och underarmar, midja, nederkant och 
handled. 

•  Ventilering vid bröstet, underarmarna och ryggen. 

•  Krage med foder i micro-borstad polyester. 

•  Napoleon-fi cka och extra stora ytterfi ckor med 
vattenavvisande YKK-blixtlås. 

•  Inre stormskydd. 

•  Lycra på insidan av handleden för att motverka drag. 

•  Anslutning jacka till byxa. 

•  Minst 150 cm2 av 3M i refl ektivt material för att 
öka synligheten. 

•  Fodrad med nät som kan användas vid isättning av 
valfritt rygg-, axel- eller armbågsskydd (säljs separat). 

•  Sidoslitsar.

•  Innehåll: Polyester.

Charcoal Grå (07) Vit (01)

HERR – 440610 – S, M, L, XL, 2XL, 3XL
 – Charcoal Grå (07)

DAM – 440611 – XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
 – Vit (01)

Byxor
•  100 procent vatten- och vindtätt laminerat Sympatex-

polymembran som andas och skyddar utan att tumma 
på fl exibiliteten. 

•  Tätade sömmar. 

•  Ventilation fram och bak på låren. 

•  Gylf fram, fi ckor på höfterna och hellängdsöppning 
med vattenavvisande YKK-blixtlås. 

•  Ställbar i midja och nederkant. 

•  Inre stormskydd vid benens nederkant. 

•  Ledade vid knän, säte och gren för ökad komfort. 

•  Anslutning jacka till byxa. 

•  Nätfoder som kan användas vid isättning av valfria 
knäskydd (säljs separat). 

•  Refl ektivt 3M-material ökar synligheten. 

•  Formade ben. 

•  Korrigeringssystem vid nedre baksida för justering 
av benlängden.

•  Ledade vid säte och gren för ökad komfort.

•  Beställ en storlek större eller prova byxorna över 
jeans för att säkerställa rätt storlek om du har 
tänkt bära byxorna utanpå dina jeans. 

•  Innehåll: Polyester.

Svart (90) Svart (90)

HERR – 441513 – 
30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44 – Svart (90)

DAM – 441514 – 
8, 10, 12 – Svart (90)

NYHET

NYHET
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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
Styla ditt avgasrör. Kitet inkluderar kromad mynning, 
värmesköld och hårdvara.

Spyder RT Roadster 219400260 

NEDRE VINDAVVISARE
Förstklassiga kromvindavvisare som ersätter standard-
versionen. All hårdvara ingår. Säljs i par. Passar till 
roadster modellår 2011 och uppåt. 

Spyder RT Roadster 219400290 

STÖD FÖR VINDRUTAN
Kromat stöd för enastående fi nish. 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 

STYLING AV LUFTINTAG
Kromdetaljer som får din roadster att 
sticka ut. Säljs i par.

Spyder RT Roadster (utom roadsters 
med dimljus) 219400196 

Vindrutans höjd 58 cm 
219400360

Vindrutans höjd 64 cm 
219400435

Justerbar ventilerad vindruta
Reglerar förarens vinddrag framifrån med den här fullt justerbara 
ventilerade vindrutan. Integrerade, justerbara lufthål ger full kontroll 
över de horisontella tvärplattorna som kan vara allt från stängda till 
fullt öppna. 

Spyder RT 2013 och tidigare

23 tum 219400360 – 
Genomskinlig med krom

25 tum 219400435 – 
Genomskinlig med krom

Stängd

Öppen

Justerbara sidovindavvisare
Reglera luftfl ödet över passagerare och förare med justerbara 
sidovindavvisare. Tre förinställda lägen (stängt, rakt eller inåt) Med 
ett enkelt klick och utan verktyg justeras luftfl ödet för förare och 
passagerare. Inga verktyg behövs. Spyder RT 2013 och tidigare 

219400362 – Genomskinlig

219400413 – Krom

Stängd Rak Inåt

Justerbar FOX-stöt-
dämpar-sats med 
krängningshämmare
Helt justerbar gasfylld främre FOX-racing-
stötdämpare 145 mm. Satsen blir komplett 
med en högpresterande krängningshämmare. 
Standard i Spyder 2013 RS-S-paketet.

Spyder RS, ST 2013 219400409
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BROMSPEDAL
Kompletterar de övriga kromtillbe-
hören och –reservdelarna till din 
roadster. Komplett med gummigrepp.

Spyder RT Roadster
219400267 

VÄXELPEDAL
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 

STYLING AV NEDRE SPOILER
Stylingsdetalj i krom som 
ersätter de befi ntliga platta, 
svarta delarna. Säljs i par. 
Standard på Spyder RT-S och 
RT Limited roadsters.

Spyder RT Roadster
219400194 

STYLING AV VINDRUTAN
Stylingsdetalj i krom som 
förhöjer utseendet på din 
vindruta. Ersätter den befi ntliga 
platta, svarta delen. Säljs i par. 
Standard på Spyder RT-S och 
RT Limited roadsters.

Spyder RT Roadster
219400191 

CAN-AM ROADSTER 
STYLING AV SIDORNA
Ersätt de befi ntliga, 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 

STYLING AV DET BAKRE 
FÖRVARINGSUTRYMMET
Stylingsdetalj i krom som 
förhöjer utseendet på 
förvaringen. Standard på Spyder 
RT-S och RT Limited roadsters.

Spyder RT Roadster
219400192 

STYLING AV 
BAGAGEUTRYMMENA 
PÅ SIDORNA
Snyggt integrerade, kromade 
stylingsdetalj 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 refl ektor. 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 kromfi nish 
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 standard-
vindrutan 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

FÖRARFOTSTÖD
Förarfotstöden kommer att ersätta 
ordinarie fotpinnar på SE5-
modellerna. Standard i 2013 
Spyder RT Limited-paketen. 
Spyder RT och RT-S 2013 SE5 
219400392 – Chrome

NYHET
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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 RADIOKONTROLL FÖR PASSAGERAREN
Väderbeständigt kit med högtalare, dockstation och kontroller 
för passageraren med Plug and play. Komplett kablage ingår. 
Standard på Spyder 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 
Limited roadsters.

Spyder RT Roadster 
219400151

ELEKTRONISK 
ÖPPNINGSANORDNING FÖR 
HUVEN
Praktisk tryckknapp som 
öppnar den främre huven på 
elektronisk väg. Standard på 
Spyder RT Limited roadsters.

Spyder RT Roadster 
219400185

BLÅ BRÄNSLE- OCH 
TEMPMÄTARE
Ger en customkänsla till 
mätaren. Säljs i par. 
Standard på Spyder RT 
Limited roadsters.

Spyder RT Roadster
219400184 - Krom

Bluetooth-mottagare 
Möjliggör trådlös Bluetooth-anslutning 
mellan fordonets AM/FM-radio (eller 
annan radioenhet som inte är Bluetooth) 
och Bluetooth-headseten (447714). 
Dubbel direktuppspelning till två 
Bluetooth-headset samtidigt. Headset 
och AM/FM-radio säljs separat.

Spyder RT, ST 2013 219400458

Integrerat AM/FM-Radio 
för Spyder ST
Lätthanterliga kontroller på styret, 
menystyrd skärm. Satsen innehåller 
radiomodul, antenn och två främre 
högtalare. Standard i Spyder ST 
Limited-paketet.

Spyder ST, ST-S 2013 219400349

Bluetooth-
kommunikations-
system med 
hjälmfäste
Tillval/reservdel.

En storlek 
4477740090

Bluetooth-kommunikationssystem
Bluetooth v3.0-stereoheadset med Bluetooth-
internsamtal och lång räckvidd. Specialtillver-
kat för motorcyklar. Du kan ringa med 
handsfree på din mobiltelefon med Bluetooth, 
lyssna på musik från radion eller GPS-instruk-
tioner via trådlös Bluetooth och ha internsamtal 
i full duplex med en passagerare eller andra 
förare. Fyrvägskonferenssamtal innebär att du 
kan kommunicera med fyra personer samtidigt. 
Konferenssamtal med intersamtalsdeltagare. 
Multipunktfunktion för mobiltelefon och GPS. 
Röstigenkänning. Bluetooth-stereoheadset för 
Bluetooth-audioenheter som till exempel 
MP3-spelare. Bluetooth-musikuppspelnings-
kontroll genom AVRCP: spela upp, pausa, ett 
spår framåt och ett spår bakåt. Lätt att hantera 
med mångsidig inställningsratt (patentsökt). 
Bra ljudnivå med hjälp av integrerad 
ljudförstärkning. Bluetooth-handsfree för 
mobiltelefoner med Bluetooth. Bluetooth-
headset eller stereoheadset för navigering med 
Bluetooth-GPS. Stereomusik via 3,5 mm 
audiokabel. Vattentät för användning i dåligt 
väder. Kristallklart och naturligt ljud. Upp till 
12 timmars taltid och 10 dagars viloläge. Kan 
användas under laddning på resan. Enskild 
volymkontroll för varje ljudkälla. Bluetooth-
specifi kation v3.0. Programvara som går att 
uppgradera.

En storlek

Enkel förpackning 
4477140090

Dubbelförpackning 
4477150090

NYHET
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FRÄMRE LASTUTRYMME

FILTINSATS
Filtinsats till det bakre, övre lastutrymmet.

Spyder RT Roadster 
219400246 - Mörkgrå

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 
Limited roadsters.

Spyder RT Roadster 219400147

HALVHÅRD FRÄMRE RESVÄSKA
Resväska på hjul utformad för att 
optimera det främre förvaringsut-
rymmet. Kan även användas som 
fl yghandbagage. Standard på 
Spyder RT Limited roadster.

Spyder RT Roadster
219400167 - Svart

FILTINSATS
Filtinsats med fl era fi ckor för det 
främre förvaringsfacket. Anpassad för 
belysning (219400147). Standard på 
Spyder RT Limited roadsters.

Spyder RT Roadster 
219400166 - 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

BAKRE FÖRVARINGSUTRYMME

BAKRE ÖVRE LASTUTRYMME

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 musik-
spelare i det bakre förvaringsutrym-
met på din Spyder RT roadster. 
Väskan i konstläder rymmer även din 
mobil eller annan digital utrustning. 
På sidan fi nns 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

SPEGEL
För luckan på det bakre förvarings-
utrymmet. Fälls ner och knäpps fast 
när den inte används. Ett litet fack 
fi nns mellan spegel och lock.

Spyder RT Roadster 
219400321
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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. Kromfi nish. 
1,5 mm tjock relief. Enkla att applicera.

Spyder RS Roadster 219400097

STYLINGKIT FÖR SIDOPANELERNA
Ger extra skydd mot skråmor samtidigt som 
det förbättrar utseendet. Säljs i par.

Spyder RS Roadster 219400078 - Svart

STYLINGKIT 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 
aluminiumkonstruktion. Passar med 
befi ntliga vajrar och kablar.

Spyder RS Roadster 219400241 - Svart

Inget är så mystiskt sofi stikerat 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 stänkskär-
mar, huv, front.

Spyder RS Roadster
219400090
Phantom Black

*Så långt lagret räcker.

KAPELL FÖR INOMHUSBRUK
Mjukt, ventilerande polyestertyg 
motverkar kondens när fordonet står 
i garaget. Lättvättat tyg med Scotch-
guard† 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 fl anell för 
vind rutan. Easy-attach-systemet garanterar att det 
sitter fast även när fordontet fraktas på en släpvagn.

Spyder RT Roadster 219400173 - Svart

Akrapovic sporttouring-ljuddämpare
Akrapovics avgassystem är det mest eftertraktade 
på marknaden tack vare deras enastående kvalitet, 
otroliga ljud, stil och unika prestanda. CE-märkt. 
Titanytterhölje av hög kvalitet med plugg och 
värmesköldar i kolfi ber gör den 55 procent lättare 
än en vanlig ljuddämpare. Rak cylinderform. Den 
aktuella produkten kan variera från bilden.

Spyder RT 2013 och tidigare, RS, ST 2013 
219400443

Akrapovic sport-ljuddämpare
Ger ett kraftfullt ljud och ett 
sportigare utseende (CE-märkt). 
Titanytterhölje av hög kvalitet med 
plugg och värmesköldar i kolfi ber gör 
den 55 procent lättare än en vanlig 
ljuddämpare. Konisk cylinderform ger 
ett rent och sportigt utseende.

Spyder RT 2013 och tidigare, 
RS, ST 2013 219400444

NYHET NYHET
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ULTRASPORTVINDRUTA
Makrolon†polykarbonat Makrolon†-vindruta 
med sotad V-formad profi l. 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. Aluminium-
anodiserad svart krom. 
Säljs i set om 2 skydd.

Spyder RS Roadster 
219400118

FOTPINNAR
Customdesignade fotpinnar 
med tyngder för att reducera 
vibrationer. Matchar broms-
skyddet. Aluminium-
anodiserad 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

SKINNSÄTE
Skinnsäte av högsta kvalitet med 
färgade, stickade sömmar och präglad 
"Y"-logo. Förborrade hål underlättar 
monteringen. Monteras snabbt och 
enkelt över det befi ntliga 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

ROADSTER RED

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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219400332

219400333

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

PURE MAGNESIUM

MATTE BLACK

QUANTUM BLUE STEEL BLACK METALLIC 

GUL

ROADSTER RED

VEGAS WHITE 
PEARLFULL MOON SILVER

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

MATTE 
BLACK

STEEL BLACK 
METALLIC 

ROADSTER RED 

GUL

PURE 
MAGNESIUM

FULL MOON 
SILVER

VEGAS WHITE 
PEARL

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 befi ntliga 
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.

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 befi ntliga 
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

SPORT / TOURING VINDRUTA
36 cm 219400075

ULTRA TOURING VINDRUTA
63,5 cm 219400177

58,4 cm 219400129

SIDOVINDAVVISARE
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PURE 
MAGNESIUM

ALLOY 
ORANGE

CAN-AM RED METALLIC 
NEUTRON 

GREEN

STEEL BLACK 
METALLIC

QUANTUM 
BLUE

VEGAS WHITE 
PEARL

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

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 fl era förvaringsfi ckor 
och 12V-strömtillång. Pricken över i:et 
är ett mjukt fi ltfoder.

Spyder RS Roadster 280000319 - Svart
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Vindrutans 
höjd 38 cm

219400353

Vindskydd Sport
Coolt, sportigt utseende och mer öppet än 
standardmodellen. Fem inställningar i höjdled 
ger mer eller mindre vindskydd efter behov. 
Spyder ST 2013 219400353 – Klar

Vindrutans 
höjd 64 cm

219400354

Extra touring-vindskydd
Högre och något bredare än ett vanligt vindskydd vilket 
ger maximalt skydd mot vinden. Fem inställningar i 
höjdled ger mer eller mindre vindskydd efter behov. 
Spyder ST 2013 219400354 – Klar

Extra sportig insatskåpa
Smidig insatskåpa som byts ut mot ordinarie vindskydd 
och justeringsmekanism för att ge Spyder ST ett mycket 
sportigt utseende. Spyder ST 2013 219400447

Backspegeldetaljer
Ersätter befi ntliga 
backspegeldetaljer

Spyder ST 2013 
219400401 – Chrome

Övre vindavvisare
Ersätter nuvarande 
genomskinliga övre 
vindavvisare.

Spyder ST 2013 
219400386 – Chrome

Vindrutelist
Ersätter nuvarande 
svart vindrutelist.

Spyder ST 2013 
219400355 – Chrome

Framskärmar
Uppdatera utseendet på din Can-Am-roadster med de nyutvecklade 
framskärmarna. Sportigt utseende med smal profi l och integrerade 
blinkers och refl ektorer. Framskärmsstöd (219400359) krävs (säljs 
separat). Standard på RT Limited-, ST-S, ST Limited- och RS-S-paket. 
Spyder RS, RT, ST 2013 och tidigare 

219400423 – Pure Magnesium

219400424 – Satin Black

219400467 – Pearl White

Framskärmsstöd
Stöd för den nya 
framskärmsmodellen, inklusive 
positionsljus, refl ektorer och 
maskinvara. Framskärmarna säljs 
separat. Säljs parvis.

Spyder RS, RT, ST 2013 och tidigare 
219400359 – Svart

Justerbart styre med tre axlar
Helt nytt, toppmodernt justerbart styre som förhindrar trötthet 
och ger en behagligare åktur för att alla förare tack vare 
obegränsade justeringsmöjligheter. Med tre axlar kan styret 
justeras i höjd- och sidled, framåt och bakåt. Höger och vänster 
sida är sammanlänkade och roterar tillsammans när de justeras. 
Lätt att justera med insexnyckel. Styret sitter direkt på 
ordinarie styrstång, och där återfi nns redan existerande 
produkter som handtag, comodo, elkabel och kopplingsvajer. 
GPS-hållare för justerbart styre (219400408) säljs separat. 
Spyder RT 2013 och tidigare 

219400344 – Carbon Black

219400414 – Chrome

GPS-hållare för justerbart styre
GPS-hållare särskilt utformad för justerbart styre med tre axlar. 
Vridbar för att passa fl era inställningar för justerbara styren.

Spyder RT 2013 och tidigare 
219400408 – Carbon Black

Justerbar GPS-monteringssats
Monteringssats för Garmin Zumo 660 med justerbar hållare som passar alla ordinarie 2013 Spyder ST-styren. 
Hållaren kan vridas på ett smidigt sätt så att den har rätt position för föraren och ljusförhållandena. Innehåller 
avgjutning, elkabel, gummisko och hårdvara. GPS säljs separat.
Spyder RT 2013 och tidigare, RS, ST 2013 219400402 – Carbon Black

GPS-navigationssystem med justerbar hållare
Garmin Zumo 660 med Bluetooth-kapacitet Välupplyst 
pekskärm i färg, storlek 4,9 tum (10,9 cm), som går att 
läsa även i solljus. Förenklar navigering under såväl soliga 
dagar som mörka nätter. Informationen visas i ett 
lättläsligt format. Intuitivt gränssnitt med stora knappar. 
Enkelt att använda även med handskar. Kontroller på 
vänster sida gör det lika enkelt att mata in information som 
att växla. Tåligt, vattentätt fodral som står emot 
bränslestänk och UV-strålar. Kommer med justerbar 
hållare som passar alla ordinarie 2013 Spyder ST-styren. 
Hållaren kan vridas på ett smidigt sätt så att den har rätt 
position för föraren och ljusförhållandena. Innehåller 
avgjutning, elkabel, gummisko och hårdvara. 

Spyder RT 2013 och tidigare, RS, ST 2013 219400463

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET
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SPYDER RT ROADSTER SPYDER ST ROADSTER SPYDER RS ROADSTER
PAKET SPYDER RT LIMITED SPYDER ST-S SPYDER ST LIMITED SPYDER RS SPYDER RS-S

LIMITED-paketet innehåller:
Framfälgar i krom med 12 ekrar
Garmin Zumo 660-GPS med Bluetooth-kapacitet
Broderat Spyder RT LIMITED-säte
Kromdetaljer
Fyra halvhårda packväskor

S-paketet innehåller:
Karbonsvarta framfälgar med 6 dubbelekrar
Snygga framskärmar med integrerade LED-ljus
Elektronisk farthållare
Förarfotstöd
Karbonsvarta detaljer
Lackerad A-arm och främre spoiler

LIMITED-paketet innehåller:
Framfälgar i krom med 12 ekrar
iPod-kompatibelt AM/FM-ljudsystem med anslutningskabel
Garmin Zumo 660-GPS med Bluetooth-kapacitet
Löstagbar uppsättning sadelväskor med färgmatchade paneler
Broderat ST LIMITED-säte 
Kromdetaljer
Uppvärmda förarhandtag
Innerväska i främre förvaringsutrymmet
12 V-uttag

Rotax V-Twin-motor på 998 cc
Vehicle Stability System (VSS)
44 l förvaring
Framfälgar i silvermetallic med 6 dubbelekrar
Sportvindruta
Brembo-bromssystem
Multifunktions-LCD-mätare/analog mätare
Roadster Electronic Command Centre (RECC)
Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.)

S-paketet innehåller:
Karbonsvarta framfälgar med 6 dubbelekrar
FOX PODIUM-stötdämpare fram
Snygga framskärmar med integrerade LED-ljus
Färgsättning i två färger
Karbonsvarta detaljer
Lackerad A-arm och främre spoiler
Säte med kontrasterande sömmar
RS-S-grafi k
Elektronisk farthållare
Digital multifunktionsmätare i färg

FJÄDRING

FRAMHJULSFJÄDRING/FJÄDRINGSVÄG

BAKHJULSFJÄDRING/FJÄDRINGSVÄG

Dubbla A-armar med krängningshämmare/174 mm

Svängarm med pneumatisk justerbar förspänning/152 mm

Dubbla A-armar med krängningshämmare/151 mm 

Svängarm med monostötdämpare/152 mm 

Dubbla A-armar med krängningshämmare/151 mm 

Svängarm med monostötdämpare/152 mm 

Dubbla A-armar med krängningshämmare/151 mm 

Svängarm med monostötdämpare/152 mm 

Dubbla A-armar med krängningshämmare och 
gasfylld FOX PODIUM-stötdämpare/142 mm 
Svängarm med monostötdämpare/152 mm 

FÄLG OCH DÄCK

FRAMDÄCK
BAKDÄCK
ALUMINIUMFÄLGAR FRAM
ALUMINIUMFÄLG BAK

165/55 R15
225/50 R15
Krom, 12 ekrar, 381 mm x 127 mm 
Karbonsvart, 381 mm x 178 mm 

165/55 R15
225/50 R15
Karbonsvart, 6 dubbelekrar, 381 mm x 127 mm 
Karbonsvart, 381 mm x 178 mm 

165/55 R15
225/50 R15
Krom, 12 ekrar, 381 mm x 127 mm 
Karbonsvart, 381 mm x 178 mm 

165/55 R15
225/50 R15
Silvermetallic, 6 dubbelekrar, 381 mm x 127 mm 
Silvermetallic, 381 mm x 178 mm 

165/55 R15
225/50 R15
Karbonsvart, 6 dubbelekrar, 381 mm x 127 mm 
Karbonsvart, 381 mm x 178 mm 

VÄXELLÅDA Femväxlad semiautomatisk med backväxel (SE5) Femväxlad semiautomatisk med backväxel (SE5) Femväxlad semiautomatisk med backväxel (SE5) Femväxlad manuell med backväxel (SM5) Femväxlad semiautomatisk med backväxel (SE5)

FÄRGER Blackcurrant Circuit Yellow Metallic Blackcurrant Pure Magnesium Metallic Alloy Orange Metallic/Satin Black
Pure Magnesium Metallic/Steel Black Metallic

ROTAXMOTOR

TYP

CYLINDERDIAMETER OCH SLAGLÄNGD
EFFEKT
VRIDMOMENT
BRÄNSLETANK

Rotax V-Twin-motor, 998 cc, vätskekyld med elektronisk 
bränsleinsprutning och elektroniskt gasspjäll
97 mm x 68 mm
100 hk (74,5 kW) vid 7 500 varv/min.
108 Nm vid 5 000 varv/min.
25 l

Rotax V-Twin-motor, 998 cc, vätskekyld med elektronisk 
bränsleinsprutning och elektroniskt gasspjäll
97 mm x 68 mm 
100 hk (74,5 kW) vid 7 500 varv/min.
108 Nm vid 5 000 varv/min.
25 l 

Rotax V-Twin-motor, 998 cc, vätskekyld med elektronisk 
bränsleinsprutning och elektroniskt gasspjäll
97 mm x 68 mm 
100 hk (74,5 kW) vid 7 500 varv/min.
108 Nm vid 5 000 varv/min.
25 l 

Rotax V-Twin-motor, 998 cc, vätskekyld med elektronisk 
bränsleinsprutning och elektroniskt gasspjäll
97 mm x 68 mm 
100 hk (74,5 kW) vid 7 500 varv/min.
108 Nm vid 5 000 varv/min.
25 l 

Rotax V-Twin-motor, 998 cc, vätskekyld med elektronisk 
bränsleinsprutning 
och elektroniskt gasspjäll
97 mm x 68 mm  
100 hk (74,5 kW) vid 7 500 varv/min.
108 Nm vid 5 000 varv/min.
25 l  

BROMS

ELEKTRONISK BROMSFÖRDELNING (EBD)
FRAMBROMSAR 
BAKBROMS
PARKERINGSBROMS

Fotmanövrerad hydraulisk 3-hjulsbroms
270 mm-skivor med fast 4-kolvsok (Brembo)
En 270 mm-skiva med rörligt 1-kolvsok (Brembo)
Elektromekanisk

Fotmanövrerad hydraulisk 3-hjulsbroms
270 mm-skivor med fast 4-kolvsok (Brembo)
En 270 mm-skiva med rörligt 1-kolvsok (Brembo)
Elektromekanisk

Fotmanövrerad hydraulisk 3-hjulsbroms
270 mm-skivor med fast 4-kolvsok (Brembo)
En 270 mm-skiva med rörligt 1-kolvsok (Brembo)
Elektromekanisk

Fotmanövrerad hydraulisk 3-hjulsbroms
270 mm-skivor med fast 4-kolvsok (Brembo)
En 270 mm-skiva med rörligt 1-kolvsok (Brembo)
Manuell

Fotmanövrerad hydraulisk 3-hjulsbroms
270 mm-skivor med fast 4-kolvsok (Brembo)
En 270 mm-skiva med rörligt 1-kolvsok (Brembo)
Manuell

SÄKERHET

STABILITY CONTROL SYSTEM (SCS)
TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS)
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
DYNAMIC POWER STEERING (DPS)
DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM (D.E.S.S.)

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

DIMENSIONER:

L x B x H
HJULBAS
SÄTETS HÖJD
MARKFRIGÅNG
TORRVIKT
FÖRVARINGSKAPACITET
MAXIMAL TILLÅTEN LASTVIKT

2 667 mm x 1 572 mm x 1 510 mm
1 711 mm
772 mm
115 mm
433 kg
155 l
224 kg

2 667 mm x 1 506 mm x 1 332 mm
1 711 mm 
737 mm 
110 mm 
392 kg 
44 l 
200 kg 

2 667 mm x 1 506 mm x 1 332 mm
1 711 mm 
737 mm 
110 mm 
392 kg 
112 l 
200 kg 

2 667 mm x 1 506 mm x 1 145 mm 
1 711 mm 
737 mm 
115 mm 
362 kg 
44 l 
200 kg 

2 667 mm x 1 506 mm x 1 145 mm 
1 711 mm 
737 mm 
115 mm 
362 kg 
44 l 
200 kg 

LJUSSYSTEM

BELYSNING
DIMLJUS
BELYSNING I FRÄMRE FÖRVARINGSUTRYMMET

Två halogenstrålkastare (55 W)
Standard
Standard

Två halogenstrålkastare (60 W)
Tillval
–

Två halogenstrålkastare (60 W)
Tillval
–

Två halogenstrålkastare (50 W)
Tillval
–

Två halogenstrålkastare (50 W)
Tillval
–

FUNKTIONER

VINDRUTA Touring – elektrisk justering Sporttouring – justerbar Sporttouring – justerbar Sport Sport
VINDAVVISARE Standard Standard Standard Tillval Tillval
ELEKTRONISK FARTHÅLLARE Standard Standard Standard – Standard
UPPVÄRMDA FÖRARHANDTAG Standard Tillval Standard – Tillval
UPPVÄRMDA PASSAGERARHANDTAG Standard – – – –
SÄTE Ultrabekvämt med svankstöd och passagerarryggstöd med 

Spyder RT LIMITED-broderi
Sporttouring Sporttouring med Spyder ST LIMITED-broderi Standard Kontrasterande sömmar

FÖRARFOTSTÖD Fotstöd i krom Karbonsvarta fotstöd Karbonsvarta fotstöd Silvermetallic Karbonsvart
PASSAGERARFOTSTÖD Justerbara fotstöd i krom Karbonsvarta justerbara fotstöd Karbonsvarta justerbara fotstöd Silvermetallic Karbonsvart
STYRE Karbonsvart styre Karbonsvart Karbonsvart Silvermetallic Karbonsvart
MULTIFUNKTIONSMÄTARE Digital/analog i färg: digital hastighetsmätare, varvräknare, 

vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, temperatur, 
motorlampor, elektronisk bränslemätare, klocka

Digital/analog i färg: digital hastighetsmätare, varvräknare, 
vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, temperatur, 
motorlampor, elektronisk bränslemätare, klocka

Digital/analog i färg: digital hastighetsmätare, varvräknare, 
vägmätare, tripp- och timmätare, växelindikator, temperatur, 
motorlampor, elektronisk bränslemätare, klocka

LCD/analog: digital hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, 
tripp- och timmätare, växelindikator, temperatur, motorlampor, 
elektronisk bränslemätare, klocka

Digital/analog i färg: digital hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, 
tripp- och timmätare, växelindikator, temperatur, motorlampor, 
elektronisk bränslemätare, klocka

SEKUNDÄRA MÄTARE Standard – – – –
POSITIONSBESTÄMNINGSSYSTEM Garmin Zumo 660-GPS Tillval Garmin Zumo 660-GPS Tillval Tillval
iPOD-KOMPATIBILITET OCH ANSLUTNINGSKABEL Standard Tillval Standard – –
HÖGTALARE Fyra högtalare Tillval Två högtalare – –
ELEKTRONISK ÖPPNING AV FRÄMRE 
FÖRVARINGSUTRYMMET

Standard – – – –

12 V-UTTAG Standard Tillval Standard Tillval Tillval
INNERVÄSKA I FRÄMRE FÖRVARINGSUTRYMMET Standard Tillval Standard Tillval Tillval
PACKVÄSKOR Fyra halvhårda Tillval Tillval Tillval Tillval
DETALJER Krom: Förar- och passagerarfotstöd och stöd för fotpinnarna, 

avgasrörsmynning, värmesköld och speglar
Karbonsvart: Förar- och passagerarfotpinnar och stöd för fotpin-
narna, styre, bakdrev, främre och bakre upphängningsfjädrar, 
avgasrörsmynning och värmesköld

Krom: Avgasrörsmynning och värmesköld Silvermetallic: Förar- och passagerarfotpinnar och 
stöd för fotpinnarna, styre, bakdrev, främre och bakre 
upphängningsfjädrar, avgasrörsmynning och värmesköld

Karbonsvart: Förar- och passagerarfotpinnar och stöd för 
fotpinnarna, styre, bakdrev, främre och bakre upphängningsfjädrar, 
avgasrörsmynning och värmesköld



SKI-DOO
®

   LYNX
®

   SEA-DOO
®

   EVINRUDE
®

   JOHNSON
®

   ROTAX
®

   CAN-AM
®

Nothing is more valuable than 
your playtime. That is why BRP is 
dedicated to continually finding 
new and better ways to help 
you enjoy your favorite 
power sports. From snow 
to water to both on- and 
off-road fun, our passion 
for adventure fuels the 
innovations that result in the 
ultimate power sports experience 
for our customers. We value 

the land and water we play on 
and are committed to protecting 
it. Our desire to thrill is paired 

with an emphasis on rider 
responsibi l i ty, placing 
personal safety above 
al l else. So that each 
outing can be the most 

enjoyable, memorable and
thrilling experience possible.
Because your free time should 
a lways  be  your  best  t ime .

 www.brp.com
Be with the Right People: www.brpusersclub.com

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

PEFC/02-31-120

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org

© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålls. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. † 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 kom ihåg att körning och alkohol/droger inte hör ihop. BRP förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, priser, 
utförande, funktioner, modeller och utrustning utan ersättningsskyldighet. Vissa av modellerna som visas kan vara extrautrustade eller ha tillbehör som inte finns till försäljning i Sverige. Fordonsprestanda kan variera beroende på 
väderlek, temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet och förarens/passagerarens vikt. Vissa modeller, utrustning och tillbehör som avbildas kanske inte är homologerade för Sverige.

619950339 Can-Am Spyder Lineup Brochure 2013 SE
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