
Čisto svoje vrste: Can-Am spreminja obraz avtomobilske industrije 

s privabljanjem novih, mlajših in bolj raznolikih motoristov 

 

      

Can-Am Ryker še naprej privablja veliko ljudi na vožnjo in Can-Am Spyder RT 2021 Sea-to-Sky daje ves poklon 

avtocesti Sea-to-Sky med Vancouverjem in Whistlerjem v Britanski Kolumbiji, v Kanadi. ©BRP2020 

Valcourt, Quebec, 1. oktober 2020 - BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) in njegova 

znamka Can-Am On-Road dosegata nekaj, kar tradicionalni proizvajalci motociklov že leta 

poskušajo narediti: privabiti nove, mlajše in bolj raznolike motoriste v industrijo. S tem 

uspehom je Can-Am postal prva znamka na trgu trikolesnikov. In s posodobljeno linijo vozil 

za leto 2021, ki ostaja neverjetno zabavna in enostavna za vožnjo, bo Can-Am nadaljeval z 

nalogo, da poveča dostopnost cest vsem.  

"Verjamemo, da mora biti cesta odprta za vse," je dejal Josée Perreault, SVP iz Can-Am On-

Road pri BRP. "To niso samo besede. Vseeno je, ali ste izkušen motorist ali novinec, kakšno 

je vaše etnično poreklo ali pa če ste moški ali ženska. Vsakdo bi moral izkusiti neverjetno 

zabavo in svobodno vožnjo. Naša vozila in naš pristop so osredotočeni na to, zato še naprej 

prehitevamo druge znane, ikonične blagovne znamke." 

Dokazovanje uspeha (primer Severne Amerike) 

• – 32% lastnikov cestnih vozil Can-Am je žensk, v primerjavi z manj kot 20% sedanjih 

voznikov v motociklistični industriji od leta 2020. 

• Skoraj 50% lastnikov vozil Can-Am Ryker prihaja iz različnih skupnosti. Pristop Can-Am 

On-Road je osredotočen na izdelavo inovativnih vozil, ki ustrezajo različnim vrstam 

motoristov in življenjskim slogom. 

 

Linija vozil 

V liniji vozil Can-Am On-Road sta dva osnovna modela - Ryker in Spyder. Can-Am Ryker je 

zasnovan za personalizacijo in dostopnost, tako glede stroškov kot za enostavno uporabo. 

Namenjen je ljubiteljem pustolovščin, ki iščejo krajše, bolj urbane vožnje. Can-Am Spyder pa 

je namenjen ljudem, ki iščejo daljše pustolovščine, pogosto na tisoče kilometrov na leto. 

Can-Am Spyder RT je vrhunec udobja za vožnjo na dolge razdalje. Nova za leto 2021 pa je 

ekskluzivna različica Sea-to-Sky, ki daje znak ikonični avtocesti Sea-to-Sky v Britanski 

Kolumbiji. Prinaša izboljšano razkošje, udobje in prednost v obliki novih koles, oblog in 



značk za edinstven vrhunski videz, pa tudi prilagodljive sedeže iz pene, ki zmanjšujejo točke 

pritiska med daljšo vožnjo. 

Tudi linija Can-Am Ryker je bila izpopolnjena za leto 2021 s poudarkom na dodatkih in 

personalizaciji. Can-Am Ryker je bil od lansiranja leta 2018 ključni katalizator rasti industrije 

in je pomagal izkoristiti ves potencial industrije trikolesnih vozil. 

Hitre številke kupcev Can-Am Ryker (številke za Severno Ameriko) 

• 54% jih je novih v športu 

• 36% je žensk 

• 72% je mlajših od 55 let 

• 48% prihaja iz različnih skupnosti 

 

Če želite izvedeti več o celotni liniji vozil Can-Am za cestna vozila iz leta 2021, vključno z 

vso dodatno opremo in specifikacijami izdelkov, pa tudi o številnih obstoječih programih za 

podporo skupnosti strastnih lastnikov, obiščite www.CanAmOnRoad.com  in nam sledite na 

družbenih omrežjih @canamonroad. 

 

O BRP 

Smo vodilni svetovni proizvajalec športnih vozil, pogonskih sistemov in čolnov na svetu, ki 

temelji na več kot 75-letni iznajdljivosti in intenzivni usmerjenosti potrošnikov. Naš portfelj 

vodilnih in prepoznavnih izdelkov vključuje motorne sani Ski-Doo in Lynx, plovila Sea-Doo, 

cestna in terenska vozila Can-Am, čolne Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer in Savage, 

morski pogonski sistemi Evinrude in Rotax kot tudi motorje Rotax za karting, motocikle in 

rekreacijska letala. Naše izdelke dopolnjujemo z namenskimi deli, dodatki in oblačili, da v 

celoti izboljšamo izkušnjo vožnje. Z letno prodajo 6,1 milijarde CA $ iz več kot 120 držav, 

našo globalno delovno silo sestavlja približno 12.600 zagnanih in iznajdljivih ljudi. 

 

www.brp.com  

@BRPNews 

 

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft in logotip BRP so 

blagovne znamke družbe Bombardier Recreational Products Inc. ali njenih podružnic. Vse 

druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. 

http://www.canamonroad.com/
http://www.brp.com/

