RYKER RALLY EDITION
ОСОБЛИВОСТІ
КОМПЛЕКТАЦІЇ
• З набридлого міста в степи шовковисті.
• Створений для розваг
• Спеціально розроблений з рамою
жорсткої конструкції для будь-яких
дорожніх умов.
• Захоплююча їзда з можливістю
розважатися на будь-якому
«майданчику».

RALLY
MODE
Rotax® 900 ACE™

Діаметр циліндра і хід
поршня
Потужність
Крутний момент
Викиди СО2
Витрата пального

Rotax® 900 АСЕ™, 3-циліндровий з лінійним розташуванням
циліндрів, рідинним охолодженням, електронним
впорскуванням пального й електронною системою керування
дросельною заслінкою
74 х 69,7 мм
82 к.с. (61,1 кВт) @ 8000 об./хв.
79,1 Нм @ 6500 об./хв.

Тип/довжина ходу
передніх амортизаторів
Задня підвіска
Тип/довжина ходу задніх
амортизаторів
Система електронного
розподілу гальмівного
зусилля
Передні гальма
Заднє гальмо

Місткість паливного бака
Тип палива

Незалежна двоважільна підвіска
Газові амортизатори KYB з регулюванням попереднього натягу/
162 мм
Один хитний важіль Multi-link

Диски 270 мм з 2-поршневими плаваючими супортами Nissin
Диск 220 мм, 1-поршневий плаваючий супорт
MC 145/60R16 66Т
MC 205/55R15 81Т
5-спицеві, чорно-сірі, машинна обробка, 406 х 114 мм
5-спицевий, чорно-сірий. Машинна обробка, 381 х 165 мм

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 галогенові передні фари (55 Вт) • Передні крила з вбудованими світлодіодними
фарами • Два USB-порти / речовий бокс • Конструкція Max Mount• Посилені
колісні диски • Перегонові шини / перегонове сидіння • Передня захисна решітка
• Захист днища • Щитки для захисту рук • Режим ралі

2,352 х 1,509 х 1,062 мм
1,709 мм
615 мм

Кліренс

112 мм
285 кг

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ
Тип
Основні функції

Амортизатор KYB 40 мм з виносним резервуаром,
4-позиційним регулюванням стиску, регулюванням
демпфування й попереднього натягу / 175 мм
Ножне гідравлічне гальмо на 3 колеса

20 л
Високооктановий неетилований бензин

Висота сидіння
Суха вага

Стоянковий стопор

Алюмінієвий задній
колісний диск

71 л

Колісна база

Передні шини
Алюмінієві передні колісні
диски

Місткість багажних
відділень

ДхШхВ

Стоянкове гальмо
Задня шина

204 кг

РОЗМІРИ

Автоматична безступінчаста трансмісія з функцією заднього
ходу

1

Максимальна
вантажопідйомність

143 г/км

ХОДОВА ЧАСТИНА
Передня підвіска

Кількість місць

6,08 л/100 км

ТРАНСМІСІЯ
Тип

Rotax® 900 ACE™
МІСТКІСТЬ

ДВИГУН
Тип

SPORT
MODE

Цифровий дисплей діагоналлю 4,5 дюймів.
Спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного
пробігу, покажчик запасу ходу по паливу, світлові
індикатори роботи двигуна, покажчик рівня пального,
годинник, режим економії пального (ECO), спортивний
режим (Sport) та режим ралі (Rally).

БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ
SСS

Система контролю стійкості

TCS

Антибуксувальна система

ABC

Антиблокувальна гальмівна система

DPS™

Динамічна система рульового керування з
підсилювачем

Протиугінна система
ННС

Система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
Система автоматичного контролю стійкості на підйомі

ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія

Обмежена гарантія BRP на 2 роки

*Дорожні транспортні засоби Can-Am створені таким чином, щоб будь-хто міг легко навчитися ними керувати.
Дізнайтесь про вимоги щодо отримання прав на водіння таких транспортних засобів у вашій країні.
В більшості країн для того, щоб насолоджуватися їздою на відкритому повітрі, вам не потрібно оформлювати
права водія мотоцикла.

СЕРІЯ CLASSIC1

Intense Black

СЕРІЯ EXCLUSIVE2

Adrenaline Red

Yellow Shock

Pink Punk

Liquid Gold

Heritage Yellow

Galactic Blue

Acid Yellow

Immortal White

Liquid Steel

Sand Storm

Mint Freeze

Ghost Black

Heritage White III

Pink Bloom

СЕРІЯ EPIC

Carbon Black

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПЕРЕГОНОВІ ШИНИ
Універсальні шини з підвищеною
зносостійкістю і більш точним відгуком для
покращеної керованості.

ПІДВІСКА KYB
Має збільшений хід на 2,5 см і можливість
регулювання в задній частині завдяки
чотирьом настройкам ступеня стиску для
оптимізації їзди.

КОНСТРУКЦІЯ MAX MOUNT
Уможливлює перетворення транспортного
засобу з 1-місного на 2-місний. Також дає
можливість облаштувати додатковий
багажний простір.

ПОКРАЩЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ
Контрукція транспортного засобу має
додатковий захист для
підвищеної міцності.

ЩИТКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУК
Захищають руки від поранення гілками,
камінням та іншими предметами.

РЕЖИМ РАЛІ
Забезпечує кращу маневреність і
задоволення від їзди в позашляхових
умовах, оптимізуючи вхідний сигнал
системи датчика швидкості й даючи
можливість виконувати
контрольовані заноси.

Один комплект панелей Classic на ваш вибір входить у вартість транспортного засобу.
Комплекти панелей Exclusive доступні в обмеженій кількості.
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