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Preț: 22.696 Euro + TVA

/ / MOTOR 

Tip........................................................ROTAX 1330 ACE, 3 cilindri în linie
Alezaj x Cursă.............................................................................84 x 80 mm
Putere.............................................................115 CP (86 kW) @ 7250 RPM 
Cuplu.........................................................................130 Nm @ 5000 RPM
Alimentare...............................................................Injecție multipunct/EFI
Pornire............................................................................................Electrică
Răcire............................................................................................Cu lichid
Combustibil....................................................................Benzină fără plumb

/  / ȘASIU

Suspensie față.Basculă dublă, bara antiruliu, amortizoare SACHS Big-Bore
Cursă suspensie față.......................................................................129 mm
Suspensie spate............................................Basculă, amortizoare SACHS
Cursă suspensie spate.....................................................................132 mm
Cutia de viteze..................................Secvențială (SE6) 6 viteze + marsarier                                                                                  
Transmisie.........................................................Curea ramforsată cu Kevlar
Ambreiaj..................................................Umed, acționat cu piston hidraulic 
Frână .........................................Acționată la picior, sistem integrat hidraulic
Frâne față...........................................Disc de 270 mm, etrier cu 4 pistonașe
Frână spate...........................Disc de 270 mm, etrier cu un singur pistonaș
Parking brake..........Sistem electromecanic și cu acționare pe roata spate
Cauciucuri față..............................................................MC165/55R15 55H
Cauciuc spate...............................................................MC225/50R15 76H

/ /DIMENSIUNI 

Greutate............................................................................................430 Kg
Lungime........................................................................................2,596 mm
Lățime...........................................................................................1,497 mm
Înălțime.........................................................................................1,241 mm
Înălțime la șa...................................................................................675 mm
Ampatament.................................................................................1,709 mm
Capacitate rezervor de combustibil........................................................27 L
Capacitate totală de stocare...................................................................78 L

 /  / SISTEME DE SIGURANȚĂ

SCS...............................................................Sistem de control al stabilității
TCS.................................................................Sistem de control al tracțiunii
ABS...................................Sistem antiblocare a roților în momentul frânării
DPS....................................................................Direcție asistată electronic
D.E.S.S........................................................Sistem antifurt cu cip electronic

- Afișaj de bord multifuncțional Premium digital color
- 2 faruri cu halogen (55/60W)
- Asistent inteligent pentru modul ECO
- Jante din aliaj cu 6 spițe în culoarea Black Chrome
- Șa de culoare neagră cu cusături negre
- Aripi roți față cu lumini LED
- Cruise Control electronic
- Parbriz
- Sistem audio cu 4 boxe + port USB și AUX în torpedou 
- Coburi laterale intergate
- Torpedou
- Manșoane ghidon cu încalzire
- Suport de picioare pentru conducator
- Ornamente cromate

/  / CULORI DISPONIBILE  

SPYDER F3-LIMITED SE6

Triple Black

/ / DOTĂRI 

SPECIAL SERIES


