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PASVORM EN 
COMPATIBILITEIT

VOOR ONS IS INNOVATIE VANZELFSPREKEND. 
AL ONZE ACCESSOIRES PASSEN OP ELKAAR, 
ZO UIT DE DOOS. DUS KIES MAAR UIT. EN 
KIES ER DAARNA NOG EEN PAAR UIT.

KWALITEIT EN  
BETROUW- 
BAARHEID
ONZE CAN-AM ACCESSOIRES  
ZIJN GOED VANAF HET BEGIN.  
EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL GEVEN  
WE 2 JAAR GARANTIE. GRAAG GEDAAN. 
INSTALLEER ZE ZELF, OF BIJ EEN  
ERKENDE DEALER.

STIJL
EN VISIE
WE HEBBEN DE LAT HOGER GELEGD 
VOOR ACCESSOIRES. ZE ZIEN ER 
NIET ALLEEN GOED UIT, MAAR 
LEVEREN OOK DE PRESTATIES DIE 
ECHTE RIJDERS ZOEKEN. ALLES 
VOEGT WAARDE TOE. 

JOUW WERK.  
ONZE ACCESSOIRES.  
LATEN WE HET VOOR 
ELKAAR KRIJGEN.

BRP 2 JAAR BEPERKTE 
GARANTIE

Voor nieuwe Can-Am accessoires, originele onderdelen en co-branded producten 
verkocht door BRP. Inclusief items die door jou of door een erkende BRP-dealer 
zijn geïnstalleerd.



ZOEK NAAR DIT LOGO IN DE CATALOGUS VOOR DESKUNDIGE 
AANBEVELINGEN VOOR INNOVATIEVE, MUST-HAVE 
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES, KLAAR VOOR DE 
LIEFHEBBER, DIE JOU HELPEN JE PERFECTE 
OFFROADMACHINE TE PERSONALISEREN. 

ACCESSOIRES 

CAN-AMOFFROAD.COM
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VOEG DE ACCESSOIRES TOE DIE JE WILT MET 3 UPGRADENIVEAUS:  
STARTER, GEAVANCEERD EN TOP. OF MIX EN MATCH OPTIES:  

HET IS JOUW MACHINE.

VAKKUNDIG GEKOZEN PAKKETTEN

JE KUNT DE ACCESSOIRES MEEFINANCIEREN  
bij de aankoop van je Maverick. Vraag je dealer om meer informatie.

ADVENTUREDUNE PERFORMANCE

STARTER
Essentiële, aanbevolen upgrades  

om onmiddellijk ieder Can-Am voertuig  
te verbeteren.

GEAVANCEERD
De beste allround, multi-inzetbare 

upgrades die zowel bij ervaren rijders  
als nieuwelingen populair zijn. 

Transformeer jouw Can-Am voor  
de rij-jaren die voor je liggen.

TOP
Grenzen zijn voor anderen:  

bouw jouw Can-Am offroadvoertuig  
om grotere obstakels te overwinnen  

en grotere avonturen te beleven.



Sommige afgebeelde producten zijn mogelijk niet beschikbaar of gehomologeerd in jouw land. Neem contact op met je BRP-dealer voor lokale informatie.
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KRIJG DE MEEST POPULAIRE 
EN EFFECTIEVE PRESTATIE-
UPGRADES, VOOR SPANNING 
VANAF DE EERSTE DAG EN 
ELKE DAG DAARNA.

PERFORMANCE

* Houd er rekening mee dat de prijs exclusief installatie is en dat onderdeelnummers kunnen variëren afhankelijk van het voertuigmodel.

MAVERICK

STARTER

715005510 Lonestar Racing voorbumper p. 27

715005512 Lonestar Racing achterbumper p. 27

715005514 Lonestar Racing rocksliders p. 28

715002902 Sportdak p. 12

715004694 Netten voor voorruit p. 21

GEAVANCEERD

715005277 ProVent windscherm p. 17

715006199 ProVent Dakmodule-adapterkit p. 12

715005279 ProVent-dakmodulekit p. 12

715006387 Polycarbonaat achterruit p. 21

715005183 Opschuifdemper met drie uitlaten in lijn  
van Yoshimura p. 55

TOP

715002873 Compleet MTX audiosysteem p. 47

715003734 Lonestar Racing steun voor brandblusser p. 54

715004866 Lonestar Racing schakelplaat en -knop voor  
zwaar gebruik p. 52

715004865 Lonestar Racing spatborden met steunen p. 52

WEES OVERAL OP VOOR-
BEREID EN MAXIMALISEER  
JE PLEZIER: DIT ZIJN DE 
PERFECTE UPGRADES  
VOOR RIJDEN IN DE  
DUINEN EN DE WOESTIJN.

DUNE

* Houd er rekening mee dat de prijs exclusief installatie is en dat onderdeelnummers kunnen variëren afhankelijk van het voertuigmodel.

MAVERICK

STARTER

715002909 Half windscherm p. 17

     

715004732 Aluminium halve deuren p. 20

715002961 Dune voorbumper p. 25

715002962 Dune achterbumper p. 25

715004778 LinQ koelbox (30 l) p. 35

715002882 Opschuifdemper van Yoshimura p. 55

GEAVANCEERD

715002881 LinQ scharnierend rek p. 37
715004276 Opbergtassen voor deur bovenaan p. 38

715003529 Steunbalk voor verlichting p. 41

710006821 Baja Designs XL sportieve led-verlichting p. 40

710006818 Baja Designs Squadron sportieve led-verlichting p. 39

710006819 Baja Design OnX6 led-lichtbalk van 25 cm p. 40

TOP
715006315 Installatiekit hulpaccu p. 48
715004900 Audiodak p. 46
715002886 Vlag met verlichting p. 48
715002874 Houder voor elektronische apparaten p. 47

BOUW JE MAVERICK BOUW JE MAVERICK
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DAKEN

VERVAARDIGD MET HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN ONTWORPEN MET 
JOUW CAN-AM IN GEDACHTEN, VORMEN ONZE DAKEN EEN STERKE, LICHTE,  

VEERKRACHTIGE BARRIÈRE TEGEN DE ELEMENTEN.

  STEL JE EIGEN MACHINE SAMEN
Dakopties zijn het perfecte platform voor tal van Can-Am 

accessoires die je Maverick werkelijk transformeren.

100% GEÏNTEGREERD
Van het vermogen tot en met de montage, passing en afwerking  

van de luidspreker: deze audiosystemen zijn de perfecte  
soundtrack voor jouw Maverick.

GEBOUWD VOOR  
JOUW VOERTUIG

Ontwikkeld met hetzelfde 
ontwerp en dezelfde pasvorm, 

afwerking en duurzame 
kwaliteit als ons hele 

assortiment.

* Houd er rekening mee dat de prijs exclusief installatie is en dat onderdeelnummers kunnen variëren afhankelijk van het voertuigmodel.

ADVENTURE

MAVERICK MAX

ACCESSOIRES WAARMEE 
JE IN EEN MUM VAN  
TIJD VAN NUL NAAR 
VERKENNER GAAT.

STARTER
715003750 Sportdak MAX p. 12

     

715007097 Elektrisch kantelbaar windscherm p. 16

715003868 Adventure dakrek p. 37

715002973 Spatborden p. 26

715006387 Polycarbonaat achterruit p. 21

GEAVANCEERD

715002903 Onderste deurpanelen vooraan p. 20
715003751 Onderste deurpanelen achteraan p. 20

715003433 Pre-runner voorbumper p. 24

715003436 Pre-runner achterbumper p. 24

715003888 Rocksliders p. 26

715004007 Lichtbalk met dubbele rij leds (99 cm) p. 42

715002873 Compleet MTX audiosysteem p. 47

TOP
715003753 Zachte bovenste deurpanelen p. 21
715003718 Set met HMWPE-skidplates ter bescherming p. 22
715004748 MTX centrale luidsprekers p. 47
295100698 LinQ koeler (15,9 l) p. 33
715004301 LinQ gereedschapskist p. 33

11

BOUW JE MAVERICK MAX
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Can-Am Red Hyper Silver / Zwarte stickers

Inclusief 
beschermbalken  
in het midden  
voor installatie

GEEF JE  

BEEST  
NOG MEER 

PIT

BIJ LONESTAR RACING, 
DRAAIT HET OM RACE-
ENGINEERED, CONCURRENTIE 
BEWEZEN ACCESSOIRES.

SPORTDAK
   Schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen.
   Uitstekende bescherming tegen de weersomstandigheden.
   Biedt uitstekend zicht bij bergaf rijden.
   Geschikt voor windscherm.
   Standaard op X RS modellen.

PROVENT-DAKMODULEKIT
   Biedt frisse lucht in de cabineruimte.
   Optimale prestaties met volledige cabinebehuizing.
   4 ventilatieopeningen bieden onbeperkte aanpassing van de luchtstroom  
voor bestuurder en passagier.

   Filter en voorfilter om binnendringing van stof te beperken.
   Eenvoudig reinigen van filter en voorfilter.
   Waterbeheersysteem (patent in aanvraag) om water uit de cabine te  
houden terwijl de luchtstroom in stand wordt gehouden.

   Niet compatibel met op het dak gemonteerde led-balken, dakrekken.
   Buitenste plug sluit de luchtinlaat volledig voor winter- of zwaar weer.
   Vereist ProVent dakmodule-adapterkit (715006199 / 715006371  
voor MAX), geen aanvullende vereiste voor Can-Am aluminium dak.

Maverick, Maverick MAX
715005279

PROVENT DAKMODULE-ADAPTERKIT  
VOOR SPORTDAK
(Niet afgebeeld)
   Adapter voor het bevestigen van de ProVent dakmodulekit op het  
Maverick Sportdak.

   Inclusief dakadapter en hardware.
   Vereist ProVent dakmodulekit (715005279).
Maverick
715006199

Maverick MAX
715007098

GETINT ZONNEVIZIER 
  Getinte polycarbonaatconstructie.
  Extra bescherming voor bestuurder  
en passagier tegen de zon.

  Niet compatibel met aluminium dak  
en volledige windschermen.

Maverick, Maverick MAX
715007098

BIMINI DAK MET ZONNEKLEP
   Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig 
geverfd polyester.

   Innovatieve zachte kap met harde klep 
om de opgerolde zachte kap in op te bergen.

   Eenvoudig zonder gereedschap te installeren en  
te verwijderen met snelbevestigingen (kwartslag 
draaien) en klittenband.

Maverick
715002901 715003749

ALUMINIUM DAK
   Voorgevormd aluminium dak, 2,3 mm dik.
   Duurzaam en licht.
   Sportieve look.
   Geschikt voor windscherm.
   Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
Maverick

 715004224 ·· Zwart  715002900 ·· Zilver

Maverick
   Eenvoudig zonder gereedschap  
te installeren en te verwijderen  
met snelbevestigingen (kwartslag 
draaien) en klittenband.

715002902

Maverick MAX
   Gemakkelijk te monteren.
715003750

Maverick geproduceerd na  
1 januari 2017

 715005508 ·· Hyper Silver

 715005507 ·· Zwart  

Maverick MAX
 715005516 ·· Hyper Silver

 715005515 ·· Zwart  

Maverick geproduceerd na  
1 januari 2017

 715004436 ·· Can-Am Red

Maverick MAX
 715004341 ·· Can-Am Red

LONESTAR RACING ALUMINIUM DAK
   2,1 mm dik aluminium dak.
   Duurzaam en licht.
   Zorgt dat het voertuig er sportiever uitziet  
dankzij een authentieke sportieve look in combinatie  
met unieke graphics.

   Biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden 
met een persoonlijke touch.

   Inclusief beschermbalken in het midden voor installatie.
   Lager profiel dan andere daken. 
   Compatibel met Lonestar Racing rek voor lichtbalk.
   Niet compatibel met LinQ scharnierend rek, steunbalk 
voor verlichting en volledige windschermen.

   Met het logo "Lonestar Racing for Can-Am".
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DAKEN P. 11 
WINDSCHERMEN P. 15

100% modulaire onderdelen, ontworpen om perfect 
bij elkaar te passen:

DEUREN P. 19 
ACHTERRUITEN P. 19

ONTWERP  
JE EIGEN 
CABINE.

KIES JE FAVORIETE 
ACCESSOIRES EN STEL  
JE EIGEN CABINE SAMEN.

GEEF WEER EN WIND  

GEEN ENKELE 
KANS!

1. BIMINI DAK MET ZONNEKLEP

2. ZACHTE DEURPANELEN BOVENAAN

3. FLEXIBELE ACHTERRUIT

4.  VOLLEDIG WINDSCHERM - MET HARDE 
BESCHERMLAAG

5. ONDERSTE DEURPANELEN

1

2
3

4

5

Verwijder de zachte 
bovenste deurpanelen  

in een handomdraai 
wanneer het weer  

opklaart!

ZACHTE CABINES

ONTWIKKELD MET JE MAVERICK IN GEDACHTEN ZODAT  
ZE PASSEN, ERUITZIEN EN PRESTEREN ZOALS HET MOET.

100% GEÏNTEGREERD
Door de standaard geprofileerde kooi van je Can-Am kunnen onze  
accessoires eenvoudig gemonteerd worden en passen ze perfect.

ELEKTRISCH KANTELBAAR WINDSCHERM
Hiermee kun je je snel aanpassen aan veranderende 

omstandigheden door het windscherm onderweg te verstellen.

WINDSCHERM

QUANTUM† COATING
Ons volledige windscherm  
met harde beschermlaag is 
vervaardigd van bestendig 
Quantum met harde poly-
carbonaat beschermlaag  

voor een lange  
levensduur.

ZACHTE CABINEBEHUIZING
   Bescherming voor bestuurder en passagier tegen de weersomstandigheden.
   Voor extra comfort in de cabine kunt je je cabinebehuizing aanvullen met de 
afdichtingskit voor cabines.

Maverick
Inclusief:
   Bimini dak met zonneklep 
   Volledig windscherm - met harde 
beschermlaag 

   Zachte deurpanelen bovenaan 
   Onderste deurpanelen vooraan 
   Flexibele achterruit 
715003754

Maverick MAX
Inclusief:
   Bimini dak met zonneklep 
   Volledig windscherm - met harde 
beschermlaag 

   Zachte deurpanelen bovenaan 
   Onderste deurpanelen vooraan 
   Flexibele achterruit 
715003755

AFDICHTINGSKIT VOOR CABINE
(Niet afgebeeld)
   Voorkomt dat vuil, stof en wind de cabine binnendringt.
   Verbetert het comfort in de cabine voor bestuurder en passagier.
   Aanbevolen bij zachte cabinebehuizing.
Maverick
715004433

Maverick MAX
715004434

15



Sommige afgebeelde producten zijn mogelijk niet beschikbaar of gehomologeerd in jouw land. Neem contact op met je BRP-dealer voor lokale informatie.

ACCESSOIRES  | |  ACCESSOIRES

16 17

VOLLEDIG GEOPEND 
voor optimaal zicht en ventilatie 

VOLLEDIG GESLOTEN 
voor maximale bescherming tegen de elementen

ONEINDIG AANTAL 
MOGELIJKHEDEN 

afhankelijk van jouw voorkeur voor bescherming,  
zicht en luchtstroom

TOTALE LUCHTSTROOMREGELING
Het eerste elektrisch kantelbare windscherm op de markt

HALF WINDSCHERM
   Schokbestendig, duurzaam half windscherm  
van polycarbonaat.

   Voorgevormde polycarbonaat constructie  
voor meer stevigheid.

   Formule die niet vergeelt, bestand is tegen haarscheuren 
en barsten, een uitstekende bescherming tegen 
uv-stralen en een duidelijk zicht biedt.

   Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
   Met winddeflector om de luchtstroom af te leiden.
   Snel en zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen.

Maverick, Maverick MAX

Onderste ventilatieopeningen 
ontwasemen het windscherm

Bovenste ventilatie- 
opening leidt lucht 
de cabine in

ELEKTRISCH KANTELBAAR 
WINDSCHERM 
   Het elektrisch kantelbare windscherm is 
uitgerust met elektrische cilinders waarmee  
de bestuurder de windschermopening kan 
aanpassen met een druk op de knop.

   Het windscherm is vervaardigd van een harde 
polycarbonaat beschermlaag, een rubberen 
rand langs de omtrek en een getint bovendeel.

   Hiermee kun je je snel aanpassen aan 
veranderende omstandigheden door het 
windscherm onderweg te verstellen.

   Kan volledig worden geopend voor optimaal 
zicht en ventilatie, volledig gesloten voor 
maximale bescherming tegen de elementen  
en een oneindig aantal openingsmogelijkheden 
er tussenin, afhankelijk van jouw voorkeur voor 
bescherming, zicht en luchtstroom.

   Compatibel met Can-Am daken.
Maverick, Maverick MAX
715007097

GLAZEN WINDSCHERM
   Gebogen, gelamineerd volledig glazen windscherm.
   Voor stevige afdichting van de kooi, beschermt 
bestuurder en passagier tegen de weersomstandigheden.

   Biedt het beste zicht en slijtvastheid.
   Moet gebruikt worden met set met ruitenwisser en 
ruitensproeier voor een vrij zicht in moeizame 
rijomstandigheden, zoals bij rijden door de modder.

   Het gebruik van windbescherming achter wordt 
aanbevolen. 

Maverick, Maverick MAX
715003281

PAKKET MET GLAZEN 
WINDSCHERM EN RUITENWISSERS 
EN RUITENSPROEIER
   Compleet pakket inclusief het gebogen, gelamineerde 
glazen windscherm met de ruitenwisser met één stand  
en reservoir voor ruitensproeiervloeistof.

   Voor stevige afdichting van de kooi, beschermt 
bestuurder en passagier tegen de 
weersomstandigheden.

   De perfecte manier om je windscherm schoon te 
houden wanneer het regent of wanneer je door 
modder en water rijdt.

   Moet worden gebruikt met windbescherming achter. 
Maverick, Maverick MAX
715003283

NIEUWE RUITENWISSER VOOR 
ELEKTRISCH KANTELBAAR 
WINDSCHERM
   De perfecte manier om je windscherm schoon  
te houden wanneer het regent of wanneer je door 
modder en water rijdt.

   Ruitenwisser aan de bovenkant zodat het 
windscherm kan scharnieren. Inclusief  
ruitenwisser met één stand en reservoir voor 
ruitensproeiervloeistof.

   Ruitenwissermechanisme en reservoir voor 
ruitens-proeiervloeistof zitten perfect verborgen  
in het voertuig.

   Moet worden geïnstalleerd met het elektrisch 
kantelbare windscherm (apart verkrijgbaar).

Maverick, Maverick MAX
715006310

SET MET RUITENWISSER  
EN RUITENSPROEIER
   De perfecte manier om je windscherm schoon te 
houden wanneer het regent of wanneer je door 
modder en water rijdt.

   Inclusief ruitenwisser met één stand en reservoir  
voor ruitensproeiervloeistof.
   Ruitenwissermechanisme en reservoir voor 
ruitenwisservloeistof zitten perfect verborgen  
in het voertuig.

Maverick, Maverick MAXFit met volledig windscherm 
- met harde beschermlaag (715004417)
715004762
Maverick, Maverick MAXFit  
met glazen windscherm  
(715003281)
715003282

PROVENT WINDSCHERM
   Schokbestendig volledig windscherm van 
Quantum† harde polycarbonaat beschermlaag.

   Regelbare ventilatieopeningen om de luchtstroom 
te beheersen.

   Optimale prestaties met volledige 
cabinebehuizing.

   Leidt lucht in de cabine, ontwasemt het windscherm, 
sluit volledig om de luchtstroom te elimineren.

   Een bovenste ventilatieopening en een onderste 
ventilatieopening met voorfilters.

   Voorgevormde polycarbonaatconstructie  
voor meer stevigheid.

   Biedt uitstekend zicht en een betere slijtvastheid.
   Beschermt bestuurder en passagier tegen  
slecht weer.

   Snel en zonder gereedschap te installeren en  
te verwijderen.

   Niet compatibel met Lonestar Racing daken.
Maverick, Maverick MAX
715005277

VOLLEDIG WINDSCHERM
   Schokbestendig, duurzaam volledig windscherm  
van polycarbonaat.

   Voorgevormde polycarbonaatconstructie voor meer 
stevigheid.

   Formule die niet vergeelt, bestand is tegen haarscheuren 
en barsten, een uitstekende bescherming tegen 
uv-stralen en een duidelijk zicht biedt.

   Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
   Snel en zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen.

   Moet worden gebruikt met windbescherming achter. 
Maverick, Maverick MAX
715002907

VOLLEDIG WINDSCHERM -  
MET HARDE BESCHERMLAAG
   Schokbestendig volledig windscherm van Quantum† 
harde polycarbonaat beschermlaag.

   Voorgevormde polycarbonaatconstructie voor  
meer stevigheid.

   Biedt uitstekend zicht en een betere slijtvastheid.
   Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
   Snel en zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen.

   Moet worden gebruikt met windbescherming achter. 
Maverick, Maverick MAX
715004417

TRANSPARANT WINDSCHERM
715002909

GETINT WINDSCHERM
715004291

WINDSCHERMEN EN SPIEGELSWINDSCHERMEN EN SPIEGELS
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DUINEN, WOESTIJN, MODDER EN ONVERHARDE WEGEN; COMFORT,  
BESCHERMING EN EEN GEWELDIGE LOOK, WAAR JE OOK HEEN GAAT.

DEUREN

DELUXE DEURHANDGREPEN 
Stevige binnen- en buitenhandgrepen vervangen deurgrepen  

waardoor je nog sneller in en uit de cockpit kunt stappen.

ALUMINIUM HALVE DEUREN
Perfecte volledige deurdekking in sterk, lichtgewicht aluminium; 

inclusief Deluxe deurhandgrepen.

PERFECTE PASVORM
Kies voor een stijve 

constructie met de ultieme 
pasvorm die stevig tegen 
de kooi aanligt voor een 

volledige bescherming van 
de bestuurder tegen de 

elementen.

RACING ZIJSPIEGELS
   Op de racewereld geïnspireerd design met robuuste 
6/6-constructie van zwart nylon en steun van 
gietaluminium met coating.
   In twee richtingen verstelbaar voor optimaal 
gezichtsveld.
   Spiegels op kogelgewricht, verstelbaar in  
meerdere standen.

   Vlak beeld voor beter afstandszicht.
   Spiegels kunnen volledig worden ingeklapt door 
middel van verende scharnieren.

   Niet compatibel met Lonestar Racing verlichtingsrekken 
en zachte deurpanelen bovenaan.

   Verkocht per set van twee.
Maverick, Maverick MAX
715002898

ZIJSPIEGELS
   Robuuste gegoten aluminium steun met zwarte 
nylon kap.

   Spiegels op kogelgewricht, verstelbaar in meerdere 
standen.

   Bolle spiegel voor een breed zicht.
   Spiegels kunnen volledig worden ingeklapt door 
middel van verende scharnieren.

   Op de deur gemonteerd.
   Compatibel met zachte deurpanelen bovenaan.
   Verkocht per set van twee. 
Maverick, Maverick MAX
715004236 ·· Voor standaard kwartdeuren
715005315 ·· Voor aluminium deuren

ACHTERUITKIJKSPIEGEL  
EN -CAMERAMONITOR
   Volledig waterbestendige achteruitkijkcamera-  
en monitorkit.

   Je kunt meerdere camerafeeds zien met de  
achteruitrijcamera, zodat je alles kunt zien.

   Apparaat vervangt standaard achteruitkijkspiegel 
(het scherm is geïntegreerd in de vervangende 
achteruitkijkspiegel van het apparaat).

   Camera maakt gebruik van infrarood licht voor  
nachtzicht.

Maverick, Maverick MAX
715004905 · Zwart

WINDSCHERMEN EN SPIEGELS

19
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HOUD DE DEUREN  
DICHT MET DELUXE 

BUITENDEURGREPEN.

Voor

Achter

HOU VUIL EN TOCHT 
BUITEN.

ALUMINIUM HALVE DEUREN 
   Lichtgewicht halve deuren vervaardigd van gevormd 2 mm dik aluminium. 
   Getextureerde zwarte poedercoating voor superieure krasbestendigheid.
   Ontwikkeld voor maximale stugheid en duurzaamheid.
   Ontworpen voor een perfecte pasvorm en naadloze integratie met  
de lijnen van het voertuig.

   Voorgevormd met een dikke pakking voor betere bescherming  
tegen de elementen.

   Eenvoudige montage met standaard deurframe.
   Inclusief de eenvoudig te bedienen Deluxe deurhandgrepen.
   Compatibel met de zachte deurpanelen bovenaan,  
de raamnetten en opbergtassen voor deur bovenaan.
   Niet compatibel met de opbergtassen voor de onderste  
deurpanelen.

   Verkocht per set van twee.
Maverick, Maverick MAX
715004732 ·· Voor 
Maverick MAX
715004753 ·· Achter

DELUXE DEURHANDGREPEN 
   Wissel de standaard deurriemen voor gemakkelijk  
toegankelijke deurgrepen.

   Inclusief binnen- en buitengrepen voor elke deur.
   Vereenvoudigt het openen van deuren.
   Standaard bij accessoire Aluminium Halve Deuren.
   Verkocht per set van twee.
Maverick, Maverick MAX
715004758 ·· Voor 

Maverick MAX
715004860 ·· Achter

ONDERSTE DEURPANELEN
   Robuuste gespuitgiete polypropyleenconstructie ontworpen om bij het voertuig  
te passen.
   Verleng de standaarddeuren aan de onderkant om de cabine te beschermen  
en af te sluiten.

   Een prachtige toevoeging.
   Snel en makkelijk te installeren.
   Verkocht per set van twee.
   Onderste deurpanelen achteraan afzonderlijk verkocht.
Maverick, Maverick MAX
715002903 ·· Voor 715003751 ·· Achter

ZACHTE DEURPANELEN BOVENAAN
   Weerbestendige panelen verstevigd met aluminium frame bieden  
goede bescherming tegen de weersomstandigheden.

   Verleng de standaard kwartdeuren bovenaan.
   Gemaakt van supersterk en uv-bestendig, geverfd polyester canvas  
voor uitstekende slijtvastheid. 

   Ruiten van gelamineerd gepolijst vinyl met ritssluiting voor  
extra ventilatie.

   Te combineren met de onderste deurpanelen voor het  
verkrijgen van complete deurkits voor je voertuig.

   Niet compatibel met racing zijspiegels. 
Maverick (2 deuren)
715007118

Maverick MAX (4 deuren)
715003753

WINDSCHERM ACHTERAAN
   Volledig gaas achteraan vermindert tocht voor nog 
meer comfort in de cabine.

   Snel en eenvoudig te installeren op beschermkooi.
   Groot wit Can-Am logo op zwart gaas.
Maverick, Maverick MAX (behalve X mr modellen)
715006701

POLYCARBONAAT ACHTERRUIT
   Uiterst schokbestendige ruit in polycarbonaat.
   Zorgt ervoor dat er geen tocht, stof of regen  
in de cabine kan komen voor nog meer comfort.
   Snel en zonder gereedschap te installeren  
en te verwijderen.

   Klaar voor MTX-audiosysteem luidsprekers achteraan.
Maverick, Maverick MAX (behalve X mr modellen) 
715006387

FLEXIBELE ACHTERRUIT
   Heldere, flexibele ruit gemaakt van transparant vinyl.
   Bestand tegen haarscheuren veroorzaakt door kou, 
tot temperaturen van -20 °C.

   Ideaal om te voorkomen dat stof of regen de cabine 
binnendringt in moeilijke omgevingen.

   Snel te installeren zonder gereedschap.
Maverick, Maverick MAX (behalve X mr modellen) 
715006702

DEUREN EN WINDBESCHERMING ACHTERDEUREN

NETTEN VOOR RUITEN
   Gaasscherm voor ruiten, biedt extra bescherming tegen de wind.
   Kan in slechts enkele seconden omlaag worden gebracht
   Verkocht per set van twee.
Maverick
715006693 ·· Voor

Maverick MAX
715004694 ·· Voor 715006700 ·· Achter
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Lichter dan aluminium

Superieure weerstand 
tegen barsten

Hoge schokbestendigheid

Onze kunststof platen glijden vlot en geruisloos over 
hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk 
terrein. Gemaakt van 10 mm dik, slijtvast, thermogevormd 
HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).

HMWPE SKIDPLATES

  LICHTKLAAR
Volledig geïntegreerde lichtmontageplaat.  

Meerdere lichtinstallatieopties.

100% GEÏNTEGREERD
Past naadloos bij de stijl en afwerking  

van je Maverick.

BETERE BESCHERMING 
TEGEN CORROSIE

Can-Am bumpers zijn 
E-Coated voor de ultieme 

bescherming tegen 
corrosie: van binnen  

en van buiten.

BUMPERS

KRACHT EN KARAKTER OM ALLES TE DOORSTAAN.  
ONZE BUMPERS ZIJN ER KLAAR VOOR.

715003747

HMWPE SKIDPLATES  
ZIJN STANDAARD OP  
MAVERICK X RC 
MODELLEN.

MAVERICK 64in 
MODELLEN

MAVERICK 64in 
MODELLEN

MAVERICK MAVERICK  
MAX72in MODELLEN  

(BEHALVE BASISMODELLEN)

MAVERICK BASIS 72in 
MODELLEN

MAVERICK BASIS  
72in MODELLEN

SET VOOR VOLLEDIGE BESCHERMING

SET MET HMWPE-
SkidPlates ter 
Bescherming 

715003713 715003747 715003718 715006767 715006769

INDIVIDUELE HMWPE SKIDPLATES

1 
HMWPE voorste A-arm- 
en wieldraagarm- 
beschermers

715002905 715002905 715003552 715003552 715003552

2 HMWPE front skidplate 715003933 715003933 715003933 715003933 715003933

3 HMWPE centrale skidplate — 715003731 Standaard op deze 
modellen — 715003731

4 HMWPE beschermplaat 
aan de onderkant

715004904 715004904 Standaard op deze 
modellen 715004904 715004904
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BESCHERM JE MACHINE EN 
BAAN VOL VERTROUWEN  

EEN WEG DOOR DE ERGSTE 
OBSTAKELS.

PRE-RUNNER ACHTERBUMPER
   Extra duurzame 3,8cm dikke stalen buis met 3mm aluminium plaat.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Beschermt de carrosserie en het uitlaatsysteem van het voertuig.
   Geschikt voor trekhaakbevestiging achter.
   Vereist voor Installatie van kooiverlengstuk.
Maverick, Maverick MAX

 715002880 ·· Zwart

 715003436 ·· Can-Am Red

PRE-RUNNER VOORBUMPER
   Gemaakt van 3,8cm dikke stalen buis met 3mm aluminium plaat voor  
extra duurzaamheid.

   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Extra zware bescherming in extreme rijomstandigheden.
   Ingebouwde montageplaat voor lier en montagepunten voor lichten.
Maverick, Maverick MAX

 715002878 ·· Zwart  715003433 ·· Can-Am Red

BESCHERMBALK VOORAAN
   Past bij de stijl van het voertuig.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame beschermbalk  
met poedercoating.

   Buisvormig ontwerp hindert het zicht niet en maakt dode hoeken kleiner, voor  
beter zichtbaarheid.

   Niet compatibel met windschermen en Lonestar Racing aluminium dak.
Maverick, Maverick MAX

 715002889 ·· Zwart  715003435 ·· Can-Am Red

KOOIVERLENGSTUK
   Gemaakt van extra duurzame stalen buizen met een diameter van 3,8 cm.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Om een reservewiel op zijn plaats te houden (wiel niet inbegrepen).
   Speciaal ontworpen spanband om het reservewiel snel te installeren of te verwijderen.
   Pre-runner achterbumper vereist voor installatie.
   Niet compatibel met LinQ scharnierend rek, laadbakken (behalve LinQ 73 l) Deluxe 
modulaire tas en Lonestar Racedaken.

Maverick (behalve X mr modellen), 
Maverick MAX

 715002890 ·· Zwart

 

 715003434 ·· Can-Am Red

DUNE VOORBUMPER
   Gemaakt van 3,8 cm dikke aluminium buis met 3 mm aluminium plaat.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Biedt extra bescherming zonder de wendbaarheid en prestaties van een lichter 
ontwerp te verliezen.

   Heeft een meer uitgesproken aanvalshoek en geïntegreerde bevestigingspunten 
voor verlichting.

   Niet compatibel met een lier.
Maverick, Maverick MAX

 715002961 ·· Zwart  715003432 ·· Can-Am Red

DUNE ACHTERBUMPER
   Gemaakt van 3,8cm dikke aluminium buis met 3mm aluminium plaat.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Biedt extra bescherming zonder de wendbaarheid en prestaties van een lichter 
ontwerp te verliezen.

   Beschermt de carrosserie en het uitlaatsysteem van het voertuig.
   Geschikt voor trekhaak achter.
   Niet compatibel met kooiverlengstuk en Lonestar Racing reservewielhouder.
Maverick, Maverick MAX

 715002962 ·· Zwart  715003437 ·· Can-Am Red

BUMPERS EN BESCHERMERSBUMPERS EN BESCHERMERS
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RACEONTWERP VOOR  
TOPPRESTATIES.
Race-engineered met een reputatie  
van slijtvastheid en stijl.

SPATBORDEN
   Verlengde spatborden van gespuitgiet polypropyleen.
   Houden modder en vuil weg van het voertuig.
   Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie.
   Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen  
voor installatie.

Maverick, Maverick MAX
715002973

ROCKSLIDERS
   Gemaakt van stalen buizen voor zwaar gebruik met een diameter van 3,8 cm.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Beschermen zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels.
   Steunplaat voor nog meer stevigheid en stijl.
   Verkocht per set van twee.
Maverick (behalve X rc)

 715002963 ·· Zwart
 715003438 ·· Can-Am Red

Maverick MAX
 715003730 ·· Zwart
 715003888 ·· Can-Am Red

X RC UHMWPE ROCKSLIDERS
   Robuuste UHMWPE constructie van 6 mm.
   Inclusief lagere carrosseriepanelen en steunen voor installatie.
   Beschermen zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels. 
   Zitten strak tegen de voertuigcarrosserie, voor een betere bodemvrijheid bij obstakels.
   Schuif vlotjes over obstakels.
   Verkocht per set van twee.
Maverick
715004730

LONESTAR RACING VOORBUMPER
   Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm met duurzame poedercoating  
en 3 mm dikke aluminium plaat voor nog meer bescherming van het voertuig  
in extreme rijomstandigheden.

   Gestroomlijnde stijl verbetert de op de racewereld geïnspireerde look van het voertuig.
   Niet compatibel met een lier.
   Niet compatibel met 25 cm Baja Designs OnX6 led-lichtbalk.

LONESTAR RACING ACHTERBUMPER
   Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame poedercoating.
   Extra zware bescherming voor extreme rijomstandigheden; beschermt 
 de carrosserie en het uitlaatsysteem van het voertuig.

   Gestroomlijnde stijl verbetert de op de racewereld geïnspireerde look van het voertuig.
   Compatibel met Lonestar Racing reservewielhouder en Lonestar Racing 
beschermbalk achteraan.

   Niet compatibel met een lier.

Maverick, Maverick MAX
 715004161 ·· Can-Am Red

Maverick, Maverick MAX (niet compatibel met Xmr- en Xrc-modellen)
 715005510 ·· Hyper Silver   715005509 ·· Zwart  

Maverick, Maverick MAX
 715004162 ·· Can-Am Red

Maverick, Maverick MAX
 715005511 ·· Zwart  715005512 ·· Hyper Silver  

X RC / X MR VOORBUMPER
   Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buis met 3 mm aluminium plaat.
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating op de 
stalen buizen.

   Biedt alle essentiële opties die nodig zijn voor technisch rijden: Lage bescherming 
aan de voorzijde, steun voor lierinstallatie en geïntegreerde sleephaak. 

   Standaard op Maverick X rc en X mr modellen.
   Niet compatibel met lieren met stalen kabel.
Maverick, Maverick MAX

 715004741 ·· Sunburst Yellow 
  715004742 ·· Octane Blue  
 715004789 ·· Can-Am Red 

 715004788 ·· Zwart 

BUMPERS EN BESCHERMERSBUMPERS EN BESCHERMERS
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BUMPERS UIT DE REEKS S3 ZIJN DE 
BESTE KEUZE VOOR HET RIJDEN IN DE 
MODDER; ZE PASSEN PERFECT, ZIJN 
VOORBEREID VOOR EEN LIER EN TE 
GEBRUIKEN VOOR WERK, 
ONTSPANNING EN BERGING.

S3-ACHTERBUMPER

S3-VOORBUMPER

LONESTAR RACING KENTEKEN- 
PLAATHOUDER
   Inclusief een paar stevige aluminium kentekenplaten die 
links of rechts aan de achterkant van het voertuig kunnen 
worden gemonteerd.

   Niet compatibel met LinQ scharnierend rek.
   Cijferstickers zijn verkrijgbaar via SCS Unlimited.
   Stijlvol, voor een op de racewereld geïnspireerde look met 
een persoonlijke touch.

   Zwarte achtergrond.

LONESTAR RACING RESERVEWIELHOUDER
   Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met  
duurzame poedercoating.

   Verstelbare hoogte voor Can-Am banden tot 30 in.
   Lonestar Racing achterbumper en Lonestar Racing beschermbalk  
achteraan vereist voor installatie.

   Niet compatibel met Pro Armor Quickshot krik en offroadschroefkrik.
   Wiel niet inbegrepen.
   Niet compatibel met de S&B deeltjesscheider en LinQ-accessoires  
voor de achterzijde van het voertuig.

LONESTAR RACING BESCHERMBALK VOORAAN
   Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame poedercoating.
   Geeft het voertuig een sportievere look.
   Alleen compatibel met Lonestar Racing aluminium dak.
   Compatibel met alle windschermen.
Maverick, Maverick MAX

 715003916 ·· Zwart  715004163 ·· Can-Am Red 
 715006342 ·· Hyper Silver  

LONESTAR RACING BESCHERMBALK ACHTERAAN
   Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame poedercoating.
   Gestroomlijnde stijl verbetert de op de racewereld geïnspireerde look van het voertuig.
   Vereist voor installatie van de Lonestar Racing reservewielhouder.
   Niet compatibel met via LinQ gemonteerde accessoires en voorfilter in de laadvloer.
Maverick (behalve X mr modellen), 
Maverick MAX

 715003918 ·· Zwart
 715004164 · Can-Am Red 
 715006343 · Hyper Silver 

Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen)

 715003922 ·· Zwart
 715004166 ·· Can-Am Red
 715006344 · Hyper Silver 

LONESTAR RACING ROCKSLIDERS
   Gemaakt van stalen buizen met een diameter 
van 3,8 cm met duurzame poedercoating, 
gevuld met een aluminium plaat van 3 mm.

   Beschermt de zijkanten van het voertuig 
tegen grote obstakels.

   Gestroomlijnde stijl verbetert de op de 
racewereld geïnspireerde look van het voertuig.

   Met het merk "Lonestar Racing for Can-Am".
   Verkocht per set van twee.
   Niet compatibel met X rc-modellen.

Maverick
 715004165 ·· 

Can-Am Red

Maverick
 715005514 ·· 

Hyper Silver
 715005513 ·· 

Zwart

Maverick MAX
 715004343 ·· 

Can-Am Red

Maverick MAX
 715005518 ·· 

Hyper Silver
 715005517 ·· 

Zwart

Maverick, Maverick MAX
715003943

S3-VOORBUMPER
   Gemaakt van 3,8cm dikke stalen buis met 3mm aluminium plaat voor  
extra duurzaamheid.

   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Extra zware bescherming in extreme rijomstandigheden.
   Ingebouwde steunplaat voor lier en montagepunten voor lichten. 
   Haaksteun houdt de lierhaak  
binnen bereik wanneer je in diepe modder rijdt.

   Met het merklogo “S3 for Can-Am”.
   Lier niet inbegrepen.
Maverick, Maverick MAX

 715004867 ·· Zwart 
 715005231 ·· Can-Am Red

S3 ACHTERTREKPLAAT
   Biedt een robuuste plaats om vast te haken  
wanneer het voertuig moet worden gesleept.

   Geschikt om de meeste riemen en haken aan te sluiten.
   Met het merk “S3 for Can-Am”.
Maverick, Maverick MAX

 715004870 ·· Zwart
 715005233 ·· Can-Am Red

KABELBOOM VOOR ACHTERLIER
(Niet afgebeeld)
715006007

S3-ACHTERBUMPER
   Gemaakt van extra duurzame stalen buizen met een diameter van 3,8 cm. 
   Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Extra bescherming voor extreme rijomstandigheden; beschermt de carrosserie  
en het uitlaatsysteem.
   Maakt installatie van een lier op een hogere locatie mogelijk, voor betere 
toegankelijkheid in modderige omstandigheden.

   Met het merklogo “S3 for Can-Am”.
   Ontwikkeld om zware lierbelasting aan te kunnen zonder het frame van het voertuig 
te beschadigen. 

   Compatibel met Can-Am HD- en WARN VRX-lieren. Kabelboom voor achterlier 
715006007 is vereist om een lier op de bumper te installeren.

   Inclusief een robuuste berghaak om het bergen van het voertuig te vergemakkelijken. 
   Lier niet inbegrepen.
   Niet EG-conform.
Maverick, Maverick MAX

 715004869 ·· Zwart 
 715005232 ·· Can-Am Red

BUMPERS EN BESCHERMERS BUMPERS EN BESCHERMINGEN
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JOUW AVONTUUR: UITGERUST
Je kunt de LinQ opbergkoffers, rek-verlengstukken, tassen, vakken,  
en uitrustingshouders snel vastmaken voor je volgende expeditie.

GEREEDSCHAP 
NIET NODIG
Draai de LinQ bevestigingen  

en je kunt gaan!

Linq ACCESSOIRETYPEN
•  LinQ met 16" basisaccessoires zijn gemonteerd met LinQ 

ankers op 41 cm afstand, ideaal voor Can-Am ATVs en SSVs, 
Sea-Doo waterscooters, en Ski-Doo sneeuwscooters. 

•  LinV met 36" basisaccessoires worden meestal gebruikt als 
onderdeel van LinQ rekken voor Can-Am Offroadvoertuigen.

STOELACCESSOIRES

EXCLUSIEF BIJ BRP: LinQ IS EEN SYSTEEM WAAR GEEN GEREEDSCHAP VOOR 
NODIG IS, VOOR EEN VRIJWEL ONMIDDELLIJKE MONTAGE VAN ACCESSOIRES. 

INSTALLEER EN VERWIJDER LinQ-ACCESSOIRES SNEL EN EENVOUDIG,  
OM JE MACHINE TE TRANSFORMEREN WANNEER JE MAAR WIL.

BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

4-PUNTSGORDEL
   Exclusief geregeld vertragingsmechanisme 
absorbeert energie bij een ongeval.

   Ontworpen om maximaal rijcomfort  
te bieden.

   Eenvoudig kliksysteem.
   Patent aangevraagd.
   Niet EG-conform
Maverick, Maverick MAX
715003767 ·· Passagier
715003766 ·· Bestuurder

SCHOUDERVULLINGEN VOOR 
VEILIGHEIDSGORDEL 
   Voor extra rijcomfort en ter voorkoming van het schuren  
van de veiligheidsgordel tegen nek en schouder.

   Passen met standaard 3-puntsgordels en  
inschuifbare 4-puntsgordel.

   Gemakkelijk aan te brengen met klittenband.
   Met merklogo van Can-Am.
   Verkocht per paar voor bestuurder  
en passagier.

Maverick, Maverick MAX
715002894

INSCHUIFBARE 
4-PUNTSGORDEL
   Handige gordel waarmee je vrij kunt 
bewegen in je stoel, maar toch  
profiteert van de extra steun die  
de 4 bevestigingspunten bieden.

   Is eenvoudiger om te doen en hoeft  
minder versteld te worden bij het  
wisselen van passagier of bestuurder.

   Bescherming oprolmechanisme 
(707900653) is vereist voor installatie  
op voorstoelen van Maverick MAX 
modellen.

   Compatibel met passagiersstoelen 
achteraan in MAX modellen.

   Standaard op Maverick X rs 2018 en 
recenter en X rc Turbo R modellen.

Maverick, Maverick MAX
715005022 ·· Passagier
715005021 ·· Bestuurder

BESCHERMING OPROLMECHANISME
(Niet afgebeeld)
   Beschermend kussen, vereist voor installatie van de inschuifbare  
4-puntsgordel op de voorstoel van MAX modellen.

   Beschermt de passagiers tegen het oprolmechanisme.
   Apart verkocht.
Maverick MAX
707900653
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SR LinQ TAS VAN 21 L

LinQ GEREEDSCHAPS- 
HOUDER

LinQ KOELER VAN 16 L

LinQ Accessoires met 16" basis      

LinQ SR 21 L TAS
   Semi-harde uitvouwbare tas.
   Inhoud 21 l.
   LinQ basiskit voor bagage (860201806) inbegrepen.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
860201740

LinQ KOELER VAN 16 L
   Rotomold-constructie, voor uitzonderlijke  
stevigheid en duurzaamheid.

   Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor  
optimale koeling.

   Voorbereid voor zeewater.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
295100698

LinQ GEREEDSCHAPSKIST
   Precisie-geïnjecteerde HDPE constructie zorgt voor 
stevigheid en duurzaamheid.

   Maximale capaciteit 19 l.
   Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel.
   LinQ basiskit voor bagage (860201806) inbegrepen.
   Voorbereid voor zeewater.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715004301

LinQ WATERDICHTE TAS
   Volledig waterdichte tas voor het veilig opbergen van je apparatuur.
   LinQ-bevestiging, met robuuste, stijve kunststof basis.
   Opbergoplossing met grote inhoud (40 l).
   Bodemschuimvoering voor extra bescherming van de apparatuur.
   Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig transport op/uit het voertuig.
   LinQ basiskit voor bagage (860201806) inbegrepen.
   Voorbereid voor zeewater.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715002875

LinQ SPORTTAS (17 L)
   Inhoud 17 l. 
   Stevige bodem, semi-harde top.
   Zie tabel voor installatie locatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
860201678

 ACCESSOIRES
   Geen gereedschap nodig: Accessoires zijn snel met de hand  
te monteren en verwijderen
   Rust je Can-Am in een mum van tijd uit voor gespecialiseerde taken
   Stevig montagesysteem voor het zwaarste terrein

MONTAGELOCATIE EN -VEREISTEN
Standaard  
LinQ-rek

LinQ scharnierend rek 
715002881/715003439

Adventure dakrek 
715003868/715006225

LinQ ACCESSOIRES MET 16" BASIS  p. 33
   LinQ ankers worden met een tussenafstand 41 cm (hart-op-hart) gemonteerd.
   Lagere laadcapaciteit dan de LinQ met 36" basisaccessoires.
   Kan worden gebruikt op Can-Am ATV en SSV voertuigen, Sea-Doo waterscooters  
en Ski-Doo sneeuwscooters.

LinQ KOELER VAN 16 L
295100698

LinQ-anker  
Adapterkit
715004960

LinQ-anker  
Adapterkit
715004960

LinQ basiskit  
voor bagage
860201806

LinQ GEREEDSCHAPSKIST
715004301

Geen verdere  
vereisten

LinQ SR 21 L TAS
860201740

LinQ 17 L SPORTTAS
860201678

LinQ WATERDICHTE TAS
715002875

LinQ-ACCESSOIRES MET 36" BASIS p. 34
   Monteer op LinQ-racks die vaak worden gebruikt door Can-Am ORV-voertuigen.
   Hogere laadcapaciteit dan de LinQ met 16" basisaccessoires.
   Het gebruik is beperkt tot Can-Am ORV voertuigen.

LinQ LAADBAK VAN 45 L
715003879

Geen verdere  
vereisten

Geen verdere  
vereisten Niet compatibel

LinQ 86 L OPBERGKOFFER
715004923 Geen verdere vereisten 

*Niet compatibel wanneer 
het LinQ scharnierend  

rek is geïnstalleerd.LinQ 124 L OPBERGKOFFER
715001748

LinQ AUDIOLAADBAK VAN 43 L
715003018

Geen verdere  
vereisten

LinQ 30 L KOELBOX
715004778 • Zwart / 715004698 • Grijs

LinQ PREMIUM OPBERGTAS VAN OGIO
715002923 • Zwart / 715003248 • Camo

Geen verdere  
vereisten

LinQ MAND VOOR ZWAAR WERK
715001215

Geen verdere  
vereisten

LinQ MAND MET LAAG PROFIEL
715004282

LinQ REKKEN EN HOUDERS  p. 36

LinQ GEREEDSCHAPSHOUDER
715003059

Geen verdere  
vereisten

Geen verdere  
vereisten

Zijwandmontage: 
LinQ-adapters 

715003058

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGINGLinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING
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LinQ 86 L BAGAGERUIMTE

LinQ Accessoires met 36" basis      

Scheidingswanden 
binnenin voor optimale 
indeling van de tas

LinQ OPBERGKOFFER (124 L)
   Uitgerust met het LinQ-systeem. De bagageruimte achter wordt dus in seconden 
gemonteerd of verwijderd.

   124 l ladingcapaciteit met vrije ruimte voor maximale bergruimte en toegang tot  
de bagageruimte.

   Vervaardigd van gespuitgiet polyethyleen met dubbele wand op kritieke plaatsen.
   Inhoud is hermetisch afsluitbaar ter bescherming tegen stof, vocht en de 
weersomstandigheden.

   Geen achterlicht.
   Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij jouw 
voertuig (afzonderlijk verkocht).

   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick (behalve X mr modellen), Maverick MAX
715001748 ·· Geen achterlicht

PANELEN VOOR LinQ 
124 L BAGAGERUIMTE
   Gekleurde panelen voor  
de LinQ van 124 l, in dezelfde kleur 
als van je voertuig.

Maverick, Maverick MAX 
Europese versie (EG-conform)
  Geen achterlicht 

 715001397 ·· Zwart 
 715001398 ·· Geel 
 715002482 ·· Lichtgrijs 
 715002483 ·· Wit 
 715006121 ·· Can-Am Red 
 715006122 ·· Manta Green 
 715006123 ·· Orange Crush 
 715006124 ·· Viper Red 

LinQ 86 L BAGAGERUIMTE
   Gemonteerd met LinQ-systeem, gemakkelijk te installeren en verwijderen.
   Vergrendelbaar en weerbestendig.
   Houdt je lading veilig en goed bevestigd  
tijdens het rijden.

   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick (behalve X mr modellen),  
Maverick MAX
715004923

LinQ LAADBAK (45 L)
   Gemonteerd met LinQ-systeem, gemakkelijk te installeren en verwijderen.
   Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715003879

LinQ AUDIOLAADBAK VAN 43 L
   Betaalbare en snelle oplossing om muziek en opbergruimte toe te voegen aan  
je volgende rit.

   De installatie achteraan neemt geen ruimte in de cabine in beslag en zorgt ervoor 
dat je vlot muziek kunt beluisteren bij een gemiddelde snelheid. 

   Eenvoudig te (de)monteren om je lading veilig vast te houden en te vervoeren.
   Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden.
   Waterafstotende luidsprekers.
   De Bluetooth-ontvanger en luidsprekers van 16,5 cm zitten handig verborgen en zijn 
ingebouwd in de hoes. 

   De automatische uitschakelfunctie beschermt je accu door het systeem uit te 
schakelen na 10 minuten zonder activiteit.

   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715003018

LinQ PREMIUM OPBERGTAS VAN OGIO
   Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder gereedschap dankzij  
het LinQ-systeem.

   Semi-harde opbergtas van 65 l, perfect om alles mee te nemen wat je  
nodig hebt op je voertuig.

   Gesp en elastische sluiting met rubberen pakking voorkomt dat stof  
in de tas terechtkomt.

   3-delig deksel voor gedeeltelijke of volledige toegang tot je tas.
   Scheidingswanden binnenin voor optimale indeling van de tas.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX

 715002923 ·· Zwart  715003248 ·· Mossy Oak 
Break-Up Country Camo

LinQ 30 L KOELBOX
   Wordt geïnstalleerd zonder aanpassing van het voertuig.
   Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren en verwijderen.
   Rotomold-constructie biedt uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. 
   Schuimrubberen isolatie van premium kwaliteit voor optimale koeling.
   Weerbestendig.
   Ingebouwd, volledig uitneembaar vak beschermt je voedsel.
   Robuuste rubberen vergrendelingen houden de klep goed dicht.
   Handige aftapplug.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX

 715004698 ·· Grijs
 715004778 ·· Zwart

LinQ MAND VOOR ZWAAR WERK
   Gemaakt van uiterst sterk HSLA-staal.
   Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren en verwijderen.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715001215

LinQ MAND MET LAAG PROFIEL
   Open vak met laag profiel, voor extra laadruimte.
   Perfect voor vlotte toegang tot gereedschap, touw,  
lier en sneeuwschuiveraccessoires.

   Meerdere bevestigingspunten voor snelbinders en spanbanden.
   Gemaakt van schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen.
   Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715004282

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGINGLinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING
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LinQ SCHARNIEREND REK

LinQ-ADAPTER
(Niet afgebeeld)
   Maakt installatie van de LinQ gereedschapshouder 
(715003059) op het Adventure dakrek mogelijk.

   Verkocht per 4.
Maverick MAX
715003058

LinQ BASISKIT VOOR BAGAGE
   Unieke bevestiging voor gebruik bij alle accessoires 
voor het LinQ-systeem.

   Inclusief: 2 LinQ-basissen voor bagage en onderdelen 
voor installatie. 

Maverick MAX
860201806

LinQ GEREED-
SCHAPSHOUDER
   Zeer veelzijdige gereedschapshouder.
   Met de handige draaibare riemen kan 
gereedschap in elke richting  
worden opgeborgen.

   Verkocht per set van twee.
   Zie tabel voor installatie  
locatie en vereisten.

Maverick, Maverick MAX
715003059

ADAPTERKIT VOOR LinQ-ANKERS
   Maakt installatie van 16 in LinQ accessoires mogelijk.
   Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
Maverick, Maverick MAX
715004960

LinQ-ADAPTER VOOR BUIS
   Op de kooi gemonteerde LinQ bevestiging.
   Inbegrepen bij het LinQ scharnierend rek.
   Maakt installatie van een via LinQ gemonteerd 
accessoire mogelijk.

   Diameter: 47 mm.
Maverick, Maverick MAX
715004292

LinQ RESERVEONDERDEEL
(Niet afgebeeld)
   Unieke bevestiging voor gebruik bij alle accessoires 
voor het LinQ-systeem.

   Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
   Verkocht per set van twee.
Maverick, Maverick MAX
715001707

SPANBANDEN MET RATEL  
VOOR RESERVEWIEL
   Driepunts spanband met ratel en lussen aan de uiteinden.
   Ontworpen om het reservewiel stevig te bevestigen  
op accessoires met geïntegreerde bevestigingspunten 
voor het reservewiel.

   Aanpasbaar aan de meest gebruikte UTV-bandenmaten.
   Ratel en verbindingsring gemaakt van duurzaam 
gegalvaniseerd staal.

   Vereist om reservewiel te bevestigen op Adventure 
dakrek.

Maverick (behalve X mr modellen), Maverick MAX
280000606

NET VOOR LAADBAK
(Niet afgebeeld)
   Stevig net om de lading op je Adventure dakrek goed 
vast te houden.

Maverick, Maverick MAX
715001371

ADVENTURE DAKREK
   Ideale bagageoplossing om alles mee te nemen voor een 
complete en ongeëvenaarde offroadervaring.
   Vervaardigd van lichtgewicht stalen buizen met een diameter 
van 3,2cm.

   Geïntegreerde bevestigingspunten voor lichten kunnen maximaal 
acht pod-type ledlampen (zes voor en twee achter) of een 102cm 
led-balk (voorzijde) houden.

   Met ankerpunten om het reservewiel te bevestigen.
   LinQ anker aan beide zijden.
   Spanbanden voor reservewiel afzonderlijk verkocht.
   Voeg het laadbaknet toe om je lading veilig in het rek op te slaan.
NIEUW Maverick 
Laadt tot 18 kg
715006225

Maverick MAX 
Laadt tot 34 kg
715003868

LinQ SCHARNIEREND REK
   LinQ scharnierend rek om extra op LinQ gemonteerde accessoires 
of een reservewiel te bevestigen (band niet inbegrepen).

   Inclusief speciaal ontworpen spanband om het reservewiel snel 
te installeren of te verwijderen.

   Scharniert door middel van gasveren, vergrendelt in 
omhooggebrachte stand.

   Bagageruimtes van meer dan 74 l passen niet op het voertuig 
wanneer het rek is geïnstalleerd.

   Niet compatibel met beschermbalken achteraan, kooiverlengstuk 
en Lonestar Racing aluminium dak.

Maverick (behalve X mr modellen), Maverick MAX
 715002881 · Zwart
 715003439 · Can-Am Red

LinQ rekken en houders      

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

BOUW JE EIGEN  
DAKREK VOOR  
AVONTURIERS!

Hier te zien met: Reserveband  
met spanbanden Baja  

Designs XL80 led- 
verlichting en LinQ  

gereedschapshouders.

BAGAGE EN REKKEN
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BOUW JE  
VERLICHTINGS- 
SYSTEEM  
Raadpleeg pagina 44.

ONTWIKKELD DOOR VERLICHTINGSEXPERTS 
VOOR MEER LICHT EN EEN LANGERE 
LEVENSDUUR BIJ EXTREEM GEBRUIK;  
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

LICHTEN

OPBERGTAS BOVENAAN
   Weerbestendig en met een veilige en goede 
bevestiging van je spullen tijdens het rijden.

   Slim gebruik van de ruimte bovenin om de totale 
laadruimte met 10 l te vergroten.

   Door de semi-harde constructie flexibel genoeg voor 
bagage met een afwijkende vorm.

   Touchscreen-compatibel, transparant vak aan de 
voorzijde voor eenvoudige toegang tot je smartphone.

   Niet compatibel met Bimini dak.
Maverick, Maverick MAX
715004275

OPBERGTASSEN VOOR ONDERSTE 
DEURPANELEN
   Weerbestendig en met een veilige en goede bevestiging van  
je spullen tijdens het rijden. 

   Tassen worden bevestigd aan de onderste deurpanelen om  
de laadruimte van je voertuig te vergroten. 

   Elke tas heeft een inhoud van 6 l  
en binnenvakken met gaaswanden.

   Door de semi-harde constructie zijn ze flexibel genoeg  
voor bagage met een afwijkende vorm.

   Verkocht per set van twee. 
   Niet compatibel met aluminium deuren en offroad schroefkrik.
   Onderste opzetdeurpanelen vereist voor installatie.
Maverick, Maverick MAX
715004355

OPBERGTAS OP 
SCHOUDERHOOGTE VOORAAN 
   Kan aan elke zijde geopend worden, zodat zowel de 
passagiers vooraan als achteraan toegang krijgen tot 
de inhoud van de tas.

   Wordt geïnstalleerd tussen de bestuurders- en de  
passagiersstoel in MAX modellen.

Maverick MAX
715004888

OPBERGTASSEN VOOR DEUR 
BOVENAAN
   Weerbestendig en met een veilige en goede 
bevestiging van je spullen tijdens het rijden.

   Tassen worden bevestigd aan standaard kwartdeuren 
om de laadruimte van je voertuig te vergroten. 

   Elke tas heeft een inhoud van 5 l en binnenvakken  
met gaaswanden.

   Door de semi-harde constructie zijn ze flexibel 
genoeg voor bagage met een afwijkende vorm.

   Verkocht per set van twee. 
Maverick, Maverick MAX
715004276

ZACHTE OPBERGTAS
(Niet afgebeeld)
   Zachte opbergtas met een 
inhoud van 45 l, ontworpen voor 
achter op het voertuig, om de 
opbergmogelijkheden uit te 
breiden. 

   3 onderdelen.
   Weerbestendig.
Maverick, Maverick MAX

 715003759 ·· Zwart

OPBERGTAS VAN 10 L
   Waterdichte tas om je lading  
te beschermen tegen weer  
en wind.

Maverick, Maverick MAX
269502121

OPBERGTAS OP SCHOUDERHOOGTE
   Tas wordt bevestigd in de ongebruikte ruimte tussen de stoelen, voor meer laadruimte in jouw voertuig. 
   Kan alleen worden geïnstalleerd tussen de achterstoelen in MAX modellen.
Maverick (behalve X mr modellen), Maverick MAX (enkel achter)
715004277

102 CM BAJA DESIGNS ONX6 ARC  
LED-LICHTBALK
   Lichtbalk van 252 watt die 29.000 lumen produceert.
   Uitgerust met 24 Cree XM-L2 leds.
   Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht  
voor toepassingen dichtbij en veraf. 

   Ontworpen voor installatie op daken met steunbalk voor verlichting. 
   Voedingskabel verlichting en steunbalk voor verlichting vereist.
Maverick, Maverick MAX
710006818

29.000 LUMEN

102 cm OnX6 Arc Combo
50 m

0

-50
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 m

OPBERGTAS
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STEL JOUW VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN. Zie pagina 44.

MONTAGEOPLOSSING VOOR 
VERLICHTING MET LAAG 
PROFIEL VAN LONESTAR 
RACING.

LONESTAR RACING  
VERLICHTINGSREK

BAJA DESIGNS XL80 LED-VERLICHTING
   80 watt per spot voor 9.500 lumen.
   Uitgerust met 4 Cree XHP50 leds per spot.
   Twee instellingen voor de lichtsterkte (hoog/laag).
   Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel  
van licht voor toepassingen dichtbij en veraf.

   Ontworpen voor installatie op Pre-runner en Dune  
bumpers en/of daken met steunbalk voor verlichting.

   Voedingskabel voor verlichting vereist.
   Verkocht per set van twee.
   Afmetingen: 11,4 cm x 11,4 cm.
Maverick, Maverick MAX
710005041

BAJA DESIGNS XL SPORTIEVE  
LED-VERLICHTING
   26 watt per spot voor 3.150 lumen.
   Uitgerust met 4 Cree XP-G2 leds per spot.
   Hogesnelheidsspot met een langere en smallere  
lichtstraal voor verlichting over grotere afstand.

   Ontworpen voor installatie op Pre-runner en Dune  
bumpers en/of daken met steunbalk voor verlichting.

   Voedingskabel verlichting vereist.
   Verkocht per set van twee.
   Afmetingen: 11,4 cm x 11,4 cm.
Maverick, Maverick MAX
710006821

BAJA DESIGNS SQUADRON SPORTIEVE 
LED-VERLICHTING
   26 watt per spot voor 3.150 lumen.
   Uitgerust met 4 Cree XP-G2 leds per spot.
   Ontworpen voor installatie op Pre-runner en Dune 
bumpers en/of daken met steunbalk voor verlichting.

   Breed patroon voor bochtverlichting, speciaal  
ontworpen voor in de bochten, omstandigheden  
met veel stof en/of mist.

   Voedingskabel verlichting vereist. 
   Verkocht per set van twee.
   Afmetingen: 7,6 cm x 7,6 cm.
Maverick, Maverick MAX
710006820

25 CM BAJA DESIGNS ONX6 LED-LICHTBALK
   Lichtbalk van 108 watt en 12.460 lumen.
   Uitgerust met 6 Cree XM-L2 leds.
   Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot  
mengsel van licht voor toepassingen dichtbij en veraf.

   Instelling van dubbele lichtsterkte (hoog/laag).
   Ontworpen voor installatie op Pre-runner en Dune  
bumpers en/of daken met steunbalk voor verlichting.

   Voedingskabel voor verlichting vereist.
Maverick, Maverick MAX
710006819

9.500 LUMEN 

50 m
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LICHTSTROOK
   Ontworpen door Can-Am zodat u beter zichtbaar bent voor achterliggers,  
vooral in stoffige of veeleisende omstandigheden. 

   Met schakelaars op het dashboard om te kiezen tussen twee modi en 11 
verschillende goed zichtbare gekleurde lichtpatronen (blauw, rood en geel).

   Trail-modus: Dient als achterlicht en als remlicht.
   Race Mode: Weergave van lichtpatronen en gebruik als remlicht (functie remlicht  
kan worden uitgeschakeld voor racing).

   Modulair, voor installatie met achteraan op de beschermkooi gemonteerde accessoires.
   Plug-and-play-installatie.
Maverick, Maverick MAX
715002887

LONESTAR RACING VERLICHTINGSREK
   Ontworpen voor gebruik met Baja Designs XL80 led-verlichting en Baja Designs XL 
sportieve led-verlichting.

   Geschikt voor max. twee paar XL-lichten.
   Niet compatibel met racing zijspiegels en elektrisch kantelbaar windscherm.
   Compatibel met Lonestar Racing aluminium dak, aluminium dak en sportdak.
   Lichten apart verkocht.
Maverick, Maverick MAX
715003948

LONESTAR RACING 102 CM REK VOOR  
LED-LICHTBALK
   Ontworpen voor gebruik met 102 cm Baja Designs OnX6 Arc led-lichtbalk.
   Verbetert de op de racewereld geïnspireerde look van het voertuig.
   Compatibel met aluminium dak, Lonestar Racing aluminium dak en sportdak.
   Niet compatibel met racing zijspiegels en elektrisch kantelbaar windscherm.
   Lichten apart verkocht.
Maverick, Maverick MAX
715003920

STEUNBALK VOOR VERLICHTING
   Gestroomlijnde, stijlvolle en robuuste aluminium constructie.
   Ruimte voor lichtbalken en spots met of zonder combinatie van dak en windscherm.
   Over de volledige breedte van het voertuig, zodat elke grote led-lichtbalk kan 
worden geïnstalleerd.

   Vereist om verlichting op het dak van het voertuig te installeren.
   Niet compatibel met Lonestar Racing aluminium dak.
   Lichten apart verkocht.
Maverick, Maverick MAX
715003529

VOEDINGSKABEL VERLICHTING
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van led-lichtbalken van 25 cm, 38 cm, led-lichtbalken met een 
dubbele rij leds en ronde ledlampen van 10 cm.

   Voor montage op bumper en dak.
Maverick, Maverick MAX
715003417

MONTAGEKIT VOOR LED-LICHTBALK VAN 99 CM
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van lichtbalk met dubbele rij leds van 99 cm.
   Inclusief bedrading en steunbeugel.
   Steunbalk voor verlichting vereist voor installatie.
Maverick, Maverick MAX
715005822

LICHTENLICHTEN
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24.300 LUMEN

Verlicht meer dan 900 m voor het 
voertuig en 35 m breed aan elke zijde.
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8.400 LUMEN

Verlicht meer dan 580 m voor het voertuig 
en 20 m aan elke zijde.
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5.400 LUMEN

Verlicht meer dan 460 m voor het voertuig 
en 20 m aan elke zijde.
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1.800 LUMEN

40 m
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STEL JOUW VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN. Zie pagina 44

SCHERPE LEDS EN 
SCHIJNWERPERS VOOR 
TOTAAL VERTROUWEN  
OP ELK MOMENT.

1.260 LUMEN 

Led-rijverlichting
15 m

0

-15

0 15 30 45 60 75 90 105m

Led-schijnwerpers
15 m

0

-15

0 15 30 45 60 75 90 105 m

STEL JOUW VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN. Zie pagina 44

LICHTBALK MET DUBBELE RIJ  
LEDS VAN 38 CM, (90 WATT)
   Uitgerust met 18 leds van 5 W van Cree.
   8.400 lumen.
   Duurzaam en waterbestendig.
   Zie tabel voor installatielocatie.
Maverick, Maverick MAX
715002934

LICHTBALK MET DUBBELE RIJ 
LEDS VAN 25 CM (60 WATT)
   Uitgerust met 12 leds van 5 W van Cree.
   5.400 lumen.
   Duurzaam en waterbestendig.
   Veel licht in vergelijking tot het formaat.
   Zie tabel voor installatielocatie.
Maverick, Maverick MAX
715002933

LICHTBALK MET DUBBELE RIJ  
LEDS VAN 99 cm (270 WATT)
   Uitgerust met 12 leds van 5 W van Cree.
   24.300 lumen.
   Zie tabel voor montagelocatie en vereisten.
Maverick, Maverick MAX
715004007

RONDE LED-VERLICHTING  
VAN 10 cm (2 X 25 WATT)
   Led-schijnwerpers van 25 W.
   1.800 lumen. 
   Duurzaam en waterbestendig.
   Omvat basiskabels en schakelaar.
   Grille voorzien van Can-Am-logo.
   Verkocht per set van twee.
   Niet EG-conform.
   Zie tabel voor installatielocatie.
Maverick, Maverick MAX
715002935

LED-LAMPEN VAN 9 cm, (2 X 14 W)
   Led-lampen van 14 watt die elk 1.260 lumen produceren.
   Uitgerust met 6 krachtige leds in een zware gegoten aluminium behuizing.
   Beschikt over 2 bevestigingspunten. Als een bevestigingspunt uitvalt als gevolg van 
een botsing, draai je naar het volgende kanaalpunt en monteer je de lamp opnieuw.

   Verkocht per set van twee.
   CE-gecertificeerd.
Maverick, Maverick MAX

LED-RIJVERLICHTING
   Spotlens voor een smalle en lange lichtbundelspreiding, ideaal voor het rijden bij 
hogere snelheden.

715003666

LED-SCHIJNWERPERS
   Schijnwerperlens voor een brede lichtbundel, ideaal voor werktoepassingen  
als sneeuwruimen of in bochten en stoffige of mistige rijomstandigheden.

715003665

PLAFONDVERLICHTING
   Led-lampen passen perfect op het voertuig.
   Inclusief kabelset.
   Te installeren op kooi of dak, met of  
zonder dakvoering.

Maverick, Maverick MAX
715002455

CAN-AM SIGNATURE 
LED-VERLICHTING
   Nog stijlvoller met een sportievere look.
   Gebruiken felle, energiezuinige leds.
   Bieden geen extra verlichting tijdens  
het rijden.

Maverick, Maverick MAX
715003673

LICHTENLICHTEN
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*Alle verlichting is alleen bedoeld voor offroadgebruik.

2

VOEDINGSKABEL VERLICHTING 
VAN BAJA DESIGNS
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van Baja Designs  
led-verlichting op dak of bumper.

Maverick, Maverick MAX

STEL JOUW VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN 
IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN.

HOUDER VOOR ELEKTRONISCHE APPARATEN 
Verstelbare, veilige bevestiging om je smartphone, tablet  

of elektronisch apparaat mee te nemen voor de rit!

AUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMEN

JOUW RIT, JOUW PAD, JOUW MUZIEK: JAAG HET VOLUME WAAR JE OOK HEEN 
GAAT OMHOOG, MET DEZE ROBUUST ONTWIKKELD AUDIO-ACCESSOIRES!

AUDIODAK
Deels krachtige stereo, deels dak. Upgrade je  

Maverick direct met een enkele stekker.

Baja Designs OnX6  
led-balk van 25 cm
715002885

Baja Designs XL 
sportieve led-verlichting 
en Baja Designs 
Squadron sportieve 
led-verlichting
715002884

Baja Designs XL80 
led-verlichting
715003729

1  
KIES JE 
MONTAGE-
PUNT 

2  KIES JE LICHTEN
BAJA DESIGNS LICHTEN CAN-AM LICHTEN

 
LED-lichtbalk  

van 25 cm

102 cm ONX6  
Arc led-lichtbalk

XL Sportieve  
LED-verlichting  

(Verkocht per 
paar)

XL80 
LED-verlichting  

(Verkocht per 
paar)

Lichtbalk met  
dubbele rij  

leds van 25 cm

Lichtbalk met  
dubbele rij  

leds van 38 cm

Lichtbalk met  
dubbele rij  

leds van 99 cm

Ronde 
led-verlichting  

van 10 cm, 
(Verkocht  
per paar)

 
Led-rijverlichting 

of led-schijn- 
werperlampen  

van 9 cm  
(verkocht per paar)

Zie p. 39-40 voor meer informatie over deze lichten. Zie p. 41-43 voor meer informatie over deze lichten.

Pre-runner 
voorbumper of 
Dune bumper

710006819
PLUS

715002885
(Voedingskabel)

N.v.t.

710006821
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

710005041
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

715002933
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715002934
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715002935
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715003666 of 
715003665

PLUS
715003417

(Voedingskabel)

Lonestar Racing 
voorbumper

N.v.t. N.v.t.

710006821
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

710005041
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

715002935
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715003666 of 
715003665

PLUS
715003417

(Voedingskabel)

Lonestar Racing 
voorbumper  
en X rc / X mr 
voorbumper

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Steunbalk voor  
verlichting of 
Adventure 
dakrek

710006819
PLUS

715002885
(Voedingskabel)

710006818
PLUS

715002885
(Voedingskabel)

710006821
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

710005041
PLUS

715007049
(Voedingskabel)

715002933
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715002934
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715004007
PLUS

715005822
(Montagekit 

voor verlichting)

715002935
PLUS

715003417
(Voedingskabel)

715003666 of 
715003665

PLUS
715003417

(Voedingskabel)

Lonestar Racing 
102 cm rek voor 
led-lichtbalk

N.v.t.

710006818
PLUS

715002885
(Voedingskabel)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Lonestar Racing  
verlichtingsrek

N.v.t. N.v.t.

710006821
PLUS

715002884
(Voedingskabel)

710005041
PLUS

715007049
(Voedingskabel)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

3   BESTEL BESTEL ALLE ONDERDEELNUMMERS IN HET OVERLAPPENDE VAK
Opmerking: indien je meer dan één verlichtingsset installeert, zijn extra voedingskabels voor verlichting of montagekits vereist.

45
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Ingebouwde 
opbergruimte met 
toegang tot het 
12V-stopcontact op 
het dashboard om 
apparaten op te laden

DAVERENDE GELUIDSPRESTATIES 
DIE BIJ JE MAVERICK PASSEN.

CAN-AM SUBWOOFER
   Krachtige Rockford Fosgate Subwoofer luidsprekerbox voor onder de stoel van 25 cm.
   Eenvoudige plug-and-play aansluitingen op Audiodak-systeem (bedrading inbegrepen).
   Stevige constructie sterk genoeg om moeilijke omstandigheden te weerstaan  
en verzegeld tegen vocht en vuil.

   Vereist 1 versterkerkit (715007227) voor 2 subwoofers.
   Er passen er twee per voertuig: onder bestuurders- of passagiersstoel.
   Voor installatie met Can-Am Audiodak 2up,  
is de signaalsensor (715007706) vereist.

Maverick, Maverick MAX
715004956

CAN-AM VERSTERKERKIT 
   Een krachtige 400 watt versterker voor twee 
subwoofers onder de stoel.

   Eenvoudige plug-and-play aansluitingen  
op Audiodak-systeem en subwoofer.

   Montageplaat en bedrading inbegrepen.
   Signaalapparaat (715007706) is vereist voor  
Audiodak (715004900). 

Maverick, Maverick MAX
715007227

COMPLEET MTX AUDIOSYSTEEM
   Met Bluetooth 5† uitgerust audiosysteem van 400 W RMS / 800 W piek van MTX.
   Speciaal ontworpen voor Can-Am met duurzame prestaties in de meest veeleisende 
rijomstandigheden.

   Inclusief op het dashboard en de beschermkooi achteraan gemonteerde stereo-
luidsprekers en koptelefoon met ingebouwde subwoofer van 16,5 cm.

   Te combineren met houder voor elektronische apparaten om je Bluetooth- 
apparaat binnen handbereik te houden, om je favoriete nummers af te spelen.

Maverick, Maverick MAX
715002873

MTX CENTRALE LUIDSPREKERS
   Bovenaan gemonteerde centrale luidsprekerhouder met twee luidsprekers van  
16,5 cm / 100 W.

   Speciaal ontworpen voor Can-Am met duurzame prestaties in de meest  
veeleisende rijomstandigheden.

   Perfecte aanvulling van het Compleet MTX audiosysteem voor een systeem met 
7 luidsprekers of als alleenstaand systeem door je muziekspeler rechtstreeks aan 
te sluiten op de AUX-ingangsaansluiting.

   Niet compatibel met LoneStar daken.
Maverick MAX
715004748

AUDIODAK
   Volledig dak met strakke, ingebouwde audio.
   Volledig verzegeld en waterbestendig.
   Eenvoudig te monteren: Eén draad verbindt  
het dak met de elektronica van het voertuig.

   Eén 400 RMS en 800 piekwatt versterker,  
en koptelefoon geleverd door Rockford  
Fosgate Audio.

   Veelkleurige RGB led-accentverlichting  
rond elke luidspreker.

   2,7-inch kleurenscherm met Bluetooth  
en Pandora-connectiviteit.

   Signaalsensorapparaat (715007706)  
is vereist voor Audiodak (715004900).

   Compatibel met zachte deuren bovenaan. 
Maverick
Vier luidsprekers van 20 cm
715004900

NIEUW Maverick MAX
Zes luidsprekers van 20 cm
715006709

Deze kit bevat:
   RH-5R Rugged Radios, draagbare 
dual-band radio van 5 watt

   Helmluidspreker/microfoonset
   Drukknoppen om te spreken
   Montagebeugel
   Houder/lader
Maverick, Maverick MAX
715003440

RUGGED RADIOS INTERCOMSYSTEEM
   Speciaal ontworpen voor duidelijke communicatie in het 
voertuig, tussen de bestuurder en de passagier(s).

   Uitbreidbaar tot 4 personen.
   Inclusief muziekpoort om te genieten van je favoriete nummers.
   Naadloze integratie met schakelpaneel op dashboard.
   Kan worden gesynchroniseerd met het Rugged Radios 
systeem tussen voertuigen (715003440).

Maverick, Maverick MAX
715002891

SET MET ROBUUSTE HOOFD- 
TELEFOON VOOR RADIO IN HELM  
VOOR PASSAGIERS ACHTERAAN
   Extra kabels van 3,7 m en helmluidspreker / microfoonsets om  
je intercomsysteem voor 2 personen om te vormen tot een  
systeem voor 4 personen.

Met Rugged Radios 
intercomsysteem
715004380

RUGGED RADIOS SYSTEEM 
TUSSEN VOERTUIGEN
   Perfect voor communicatie met vrienden  
en familie tijdens groepsritten.

   Drukknop om te spreken, handig op het 
stuur gemonteerd.

   Inclusief montagebeugel voor radio, 
helmluidspreker, microfoonset en  
houder/lader.

   Kan worden gesynchroniseerd met het 
Rugged Radios intercomsysteem 
(715002891).

   Bereik van 3-6 km.

HOUDER VOOR ELEKTRONISCHE APPARATEN
   Een fantastisch entertainmentplatform tijdens het rijden.
   Robuuste gespuitgiete polypropyleenconstructie die perfect past en eenvoudig te installeren is.
   Verstelbare houder, geschikt voor de meeste tablets en smartphones van 13 cm tot 25,4 cm (met beschermtas).
   Past naadloos bij het compleet MTX audiosysteem en Rugged Radios intercomsysteem.
   Geschikt voor Garmin Montana 680T gps.
   Ingebouwde opbergruimte (3,8 l) met toegang  
tot het 12V-stopcontact op het dashboard om apparaten op te laden.

Maverick, Maverick MAX
715002874

AUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMENAUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMEN
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INSTALLATIEKIT VOOR HULPACCU
(Niet afgebeeld)
   Hiermee kun je een tweede 18Ah-accu toevoegen 
voor een dubbele accuopstelling die nodig is om extra 
elektrische componenten zoals geluidssystemen of 
lieren van stroom te voorzien.
   Uitgerust met een beschermklasse IP67 
waterbestendige elektronische module, die voorkomt 
dat door de extra elektrische componenten je 
startaccu leegloopt.

   Kit bevat een aansluitblok voor de extra accu,  
alle nodige bedrading en de accuhouder.

   Beide accu’s zijn perfect geïntegreerd, op de 
standaardlocatie, achter de passagiersstoel. 

   Extra accu (410301203), plus accuhardware 
(250000282) apart verkocht.

Maverick, Maverick MAX
715006315

AANSLUITING VOOR  
VERWARMD VIZIER
   Strategisch op het voertuig geplaatst zodat  
je beweeglijk blijft.

   Optionele aansluiting voor vizier om zonder  
condens te rijden.

   Snel en eenvoudig te installeren.
   Apart verkocht.
   Verwarmd vizier niet inbegrepen.
Maverick, Maverick MAX
715001246

SET VOOR USB-
VOEDINGSUITGANG
   Laadt je elektronische apparaten  
op tijdens het rijden* (smartphone,  
mp3, verwarming, enz.).

   Twee UBS-aansluitingen.
* De elektrische aansluiting  
is niet in staat alle soorten  
apparaten op te laden tijdens  
het rijden.

Maverick, Maverick MAX
219400510

VERWARMDE STOEL
   Stoelverwarming van 25 W levert behaaglijk rijcomfort.
   De temperatuurstanden hoog/laag stellen je in staat om het gewenste  
warmteniveau te regelen.

   Deze kit bevat een koolstofvezel-stoelverwarming, een schuimblad  
en een schakelaar voor in het dashboard.

   Rechtstreeks te installeren op het originele stoelkussen.
   Kabelboom voor verwarmde accessoires (710005757) is vereist  
voor installatie op de voorzitting.

   Voor installatie in de achterbank is een kabelboom (715006004) vereist.
Maverick, Maverick MAX
715006112

VLAG MET VERLICHTING
   Een must voor rijden in de duinen.
   Led van 5 W van Cree.
   5 gekleurde lenzen naar keuze.
   Doorschijnende, snel verwijderbare  
en vervangbare vlag. 

   Zorgt ervoor dat het voertuig beter zichtbaar is.
   Voldoet aan de meeste vereisten voor rijden 
in de duinen.

   Gegoten aluminium basis, kartelmoer.
   Inclusief montagesteunen en bedrading.
   1,2 m lange vlag wordt boven op de 
beschermkooi gemonteerd.

   Kan aan beide zijden van het voertuig 
worden geïnstalleerd.

Maverick, Maverick MAX
715002886

KABELBOOM VOOR VERWARMDE 
ACCESSOIRES
(Niet afgebeeld)
   Kabelboom vereist om de verwarming van de 
voorstoelen, het stuurwiel en de grijpstang aan  
te sluiten en te bedienen.

Maverick, Maverick MAX
710005757

ELEKTRA EN 
ELEKTRONICA 

ELEKTRA EN ELEKTRONICA

CTEK BRP 5.0 ACCULADER
   CTEK, fabrikant van de meest intelligente acculaders  
ter wereld, heeft een specifieke lader voor alle 
BRP-producten geproduceerd. 

   De CTEK lader voldoet aan de veeleisende 
omstandigheden in koude gebieden. 

   Vraag je dealer voor  
meer informatie.

860200997
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LIEREN EN TREKHAKEN

WARN† VRX VRX CAN-AM HD

KABELGELEIDER MET ROLLEN
   Aanbevolen wanneer de kabel wordt vervangen.
   Vervangende kabelgeleider voor lier, voor zwaar gebruik.
Voor Can-Am HD lier
710007082

WARN VRX 45 LIER
   15 m lange staalkabel van 6,3 mm.
   Kabelgeleider met rollen.
   Kabelboom voor lier (715003585) en een Pre-runner Voorbumper  
of X mr/X rc voorbumper zijn nodig voor de installatie.

Maverick, Maverick MAX
715006110

WARN VRX 45-S LIER
   15 m lange synthetische kabel van 6,3 mm.
   Gegoten aluminium kabelgeleider.
Maverick, Maverick MAX
715006111

CAN-AM HD 4500
    
2.041 kg trekkracht. 

   13,1 m lange  
staalkabel van 6,3 mm.

   4-weg kabelgeleider met rollen  
voor zwaar gebruik.

   Kabelboom voor lier (715003585) en  
een Pre-runner Voorbumper of X mr/X rc 
voorbumper zijn nodig voor de installatie.

Maverick, Maverick MAX
715006416

WARN ROLGELEIDER
   Constructie met dubbele poedercoating.
   Vereist om de synthetische lierkabel (705015070) te 
gebruiken op Warn lieren.

   Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.
705208797

CAN-AM HD HAWSE 
KABELGELEIDER
   Deze corrosiebestendige aluminium rolgeleider, 
onontbeerlijk wanneer je je lier uitrust met een 
synthetische kabel, voorkomt dat de kabel breekt  
in een hoek van een kabelgeleider met rollen en dat  
de kabel vroegtijdig slijt door het ruwe oppervlak  
van de versleten rolgeleider.

   Mag alleen met  
synthetische kabels  
worden gebruikt.

Can-Am HD lier
715006426

   Extreem waterdichte afdichting met beschermklasse IP68 houdt de elementen 
buiten de deur.

   Duurzame volledig metalen constructie.
   Zwarte poedercoating en roestvrijstalen bevestigingen voor corrosiebestendigheid.
   Robuust koppelingsontwerp gebaseerd op meer dan 70 jaar kennis over de  
WARN 4WD naaflock.

   Lasthoudrem voor grote controle.
   Soepel en betrouwbaar volledig metalen drietraps planetair tandwielstelsel.
   Op het dashboard gemonteerde tuimelschakelaar en afstandsbediening met snoer.
   Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar garantie (elektrisch).
   2.041 kg trekkracht.
   Kabelboom voor lier (715003585) en met lier compatibele voorbumper zijn nodig 
voor de installatie.

   Ergonomische handgreep.
   Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur.
   100% automatische lasthoudrem.
   Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen weersomstandigheden.
   Weerbestendige afstandsbediening met snoer en op het dashboard  
gemonteerde schakelaar.

   EG-conform.
   Kabelboom voor lier (715003585) en met lier compatibele voorbumper  
zijn nodig voor de installatie.

SYNTHETISCH 
KABELVERLENGSTUK
   Lichtgewicht, diameter 6,3 mm, eenvoudig te 
gebruiken en ratelt niet in de laadbak.

   Eenvoudig aan de lierkabel vast te maken voor een 
extra lengte van 15,2 m. 

   2.041 kg trekkracht.
715001120

TREKHAAKSTEUN ACHTER
   Robuuste, lichte stalen constructie.
   Afgewerkt met e-coating.
   Vast bevestigingspunt voor trekhaak.
   Deze trekhaaksteun heeft een trekvermogen van 590 kg.
   Trekhaak niet inbegrepen.
Maverick, Maverick MAX

 715002883 ·· Zwart

 715003938 ·· Can-Am Red

KABELBOOM VOOR LIER
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van een lier.
Maverick, Maverick MAX
715003585

X RC / X MR TREKHAAK 
ACHTERAAN
   Biedt een robuuste plaats om vast te haken 
wanneer het voertuig moet worden gesleept.

   Geschikt om de meeste riemen en haken aan te sluiten.
   Gemaakt van robuuste 5 mm dikke staalplaat 
en 16 mm dikke stalen aanhaakbuis.

   Standaard op Maverick X rc en X mr modellen.
Maverick, Maverick MAX
715004450

VERVANGINGSKABEL
   16,8 m lange kabel van 6,35 mm voor Warn lierkit.
Voor Warn lier
715006699

SYNTHETISCHE LIERKABEL
   15,2 m lange synthetische kabel van 6,35 mm  
voor Warn lier.

   Warn rolgeleider (705208797) is vereist  
voor upgrade naar een synthetische kabel om  
schade en vroegtijdige slijtage van de kabel  
te voorkomen.

Met Warn lier
705015070

DRAADLOZE 
AFSTANDSBEDIENING
   Snel en eenvoudig te installeren dankzij de  
kabelset met geïntegreerde antenne en  
alle noodzakelijke montageonderdelen.

   Met dit systeem kun je de lier vanuit elke positie 
binnen een straal van 15,2 m bedienen, waardoor  
je bergingsmogelijkheden toenemen.

   Alle onderdelen zijn weerbestendig.
Voor Warn lier
715002542

   15,2 m lange synthetische lierkabel van 4,8 mm.
   Hawse rolgeleider (715006426) is vereist voor 
upgrade naar een synthetische kabel om vroegtijdige 
schade en slijtage te voorkomen.

Voor Can-Am HD lier
715006430

   14,3 mm lange kabel van 6,3 mm.
   2.041 kg trekkracht.
Voor Can-Am HD lier
705014978

CAN-AM HD BEDRADE  
AFSTANDSBEDIENING
   Met dit pakket kan een afstandsbediening aan  
de standaardlier gekoppeld worden.

   EG-conform.
   Afstandsbediening (710007050) en aansluiting  
zijn inbegrepen. 

Voor Can-Am HD lier
715006504

WARN BEDRADE 
AFSTANDSBEDIENING
   Met dit pakket kan een lier op afstand bediend worden.
   EG-conform.
   Gordel (710001023) is vereist om de afstandsbediening 
te gebruiken op een voertuig met een in de fabriek 
geïnstalleerde lier. 

Met Warn lier
710001002

CAN-AM HD 4500-S
   2.041 kg trekkracht.
   15,2 m lange synthetische kabel van 6,35 mm.
   Corrosiebestendige aluminum Hawse Fairlead rolgeleider.
Maverick, Maverick MAX
715006417

LIEREN EN TREKHAKEN
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VOER DE PRESTATIES VAN JE 
MACHINE OP MET UPGRADES 
DIE ONZE RACERS WAARDIG 
ZIJN.

LONESTAR RACING SCHAKELPLAAT 
EN -KNOP VOOR ZWAAR GEBRUIK
   De schakelplaat is gemaakt van duurzaam roestvrij  
staal en bouten voor een perfecte passing. 

   De kit wordt geleverd met een gegoten aluminium  
schakelknop van Lonestar Racing.

   Biedt verbeterde duurzaamheid voor de 
prestatiegerichte bestuurder.

Maverick, Maverick MAX
715004866

LONESTAR RACING SPATLAPPEN 
MET STEUNEN
   Deze schroefbare spatlappen zijn een geweldige 
aanvulling. 

   Duurzame steunen van Chromoly-staal.
   Beschermen wieldraagarmen, rotors en homokinetische 
koppelingen tegen stenen en vuil.

   Verkocht per set van twee.
Maverick, Maverick MAX
715004865

LONESTAR RACING HOEKSTEUN 
VOOR SPOORSTANG
   Versterk en bescherm de verbindingspunten van  
de stangoverbrenging tegen veeleisende 
rijomstandigheden.

   Inclusief hoogwaardige stalen bouten.
Maverick, Maverick MAX
715004868

BEGIN MET HET SMART-LOK™ DIFFERENTIEEL1

KOOP DE SMART-LOK™ INSTALLATIEKIT EN PERFORMANCE STEEKAS2

PAS JE RIJOMSTANDIGHEDEN NAUWKEURIG AAN MET EEN SMART MODUSMODULE (OPTIONEEL)3
Met deze modules kun je de Smartmodus Mud, Rock of Trail Activ toevoegen voor voertuigen die zijn uitgerust met de Smart-Lok™ differentieelkit.
   Er kan slechts één Smartmodusmodule tegelijk worden geïnstalleerd.

ZOEF DOOR  
DIEPE MODDER

VOOR EEN  
ROTSVASTE KOERS

LAAT IEDEREEN 
ACHTER JE

   Ontworpen voor superieure tractie in de diepste modder.
   Wanneer een hoog motorkoppel en/of slippen wordt 
gedetecteerd, spert Smart-Lok™ het voordifferentieel 
volledig.

   Het systeem blijft vergrendeld tot het gas wordt losgelaten.

   Ontworpen om over uitdagende rotsen te rijden.
   Als een hoog motorkoppel wordt gedetecteerd bij  
een lage rijsnelheid, zal het Smart-Lok™-systeem 
geleidelijk het voordifferentieel sperren. Het systeem 
blijft ingeschakeld tot het gas wordt losgelaten om 
wielslip te voorkomen en optimale tractie te leveren.

   Dankzij het geleidelijk sperren kan gemakkelijker 
gestuurd worden tijdens manoeuvres met het voertuig.

   Ontworpen voor agressief rijden met zeer strak 
bochtenwerk.

   Als een hoog motorkoppel en/of een toename in de 
snelheid van het voertuig wordt gedetecteerd, zal 
Smart-Lok™ geleidelijk het voordifferentieel sperren 
en gesperd houden tot het gas wordt losgelaten  
of de snelheid van het voertuig wordt verlaagd.

   Dankzij het geleidelijk sperren kan soepel  
gestuurd worden.

SMART-LOK™ DIFFERENTIEEL
   De exclusieve Smart-Lok™ technologie van Can-Am is een tijdens het rijden volledig 
afsluitbaar voordifferentieel met elektronisch geregelde automatische standen.

   Kies je differentieelinstellingen op basis van je rijbehoefte: "2x4" voor enkel tractie 
op het achterwiel, "4x4 Front Diff Lock" voor een volledig vergrendelde 
vierwielaandrijving, en "4x4 Smartmodi" die vooraf ingestelde, intelligente 
kalibraties bieden voor jouw rijtype.

   Op basis van verschillende invoergegevens vergrendelen de "Smartmodi" 
onmiddellijk het differentieel met de juiste belasting op het juiste moment om 
maximale tractie te verkrijgen met behoud van wendbaarheid bij lage snelheid,  
voor een optimale grip en een gevoel van vertrouwen.

   De Smart-Lok™ Kit wordt standaard geleverd met de Trail-modus.
   De modi Mud, Rock en Trail Activ kunnen worden toegevoegd door het installeren 
van een extra Smartmodus-module (apart verkrijgbaar) om je rijomstandigheden 
nauwkeurig aan te passen.

   Vereist Performance steekas (2x) en Voordifferentieelset voor installatie.

Maverick  
geproduceerd na 1 januari 2017 
Maverick MAX
705402371

SMARTMODUSMODULE MUD
Maverick, Maverick MAX
715005282

SMARTMODUSMODULE  
ROCK
Maverick, Maverick MAX
715005283

SMARTMODUSMODULE  
TRAIL ACTIV
Maverick, Maverick MAX
715005284

SMART-LOK™ INSTALLATIEKIT
(Niet afgebeeld)
    Inclusief alle benodigde hardware en bedrading  
voor montage van Smart-Lok™ differentieel.

Maverick  
geproduceerd na 1 januari 2017 
Maverick MAX  
2018 en ouder
715004746

PERFORMANCE STEEKAS
   Performant ontwerp, perfect voor gebruik offroad met superieure wielkracht  
en acceleratie voor racing en rijden in de duinen en woestijn.

   Inclusief homokinetische koppelingen, as en balgen die perfect passen  
bij jouw Can-Am voertuig.

Maverick, Maverick MAX  
(64" modellen)
705401634

Maverick, Maverick MAX 
2019 en recenter
715005329

Maverick, Maverick MAX 
(72" modellen)
705402048

Exclusief voor Can-Am:  
Reageer op Offroadomstandigheden  
als nooit tevoren met 4WD aangedreven 
door Smart-Lok™ Technologie.

Met het Smart-Lok™ systeem heb je het meest geavanceerde offroad- 
differentieel tot je beschikking. Het is een tijdens het rijden volledig 
sperbaar voordifferentieel met elektronisch geregelde automatische 
standen dat in alle omstandigheden optimale tractie levert.

GRIP ALS  
NOOIT TEVOREN

PERFORMANCE
PERFORMANCE

DE SMART-LOK™ KIT 
WORDT GELEVERD BIJ  

DE TRAILMODUS-
MODULE.
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LONESTAR RACING 
SNELLOSPENNEN VOOR 
KOPPELINGSDEKSEL
   Met deze kit kunt u het koppelingsdeksel in slechts 
enkele seconden zonder gereedschap verwijderen 
om toegang tot de riem te krijgen.

   Inclusief 4 roestvrijstalen „snellospennen” met met 
borgveren en borgkabels.

   Vervangt alle bouten in het koppelingsdeksel.
   Dit product beïnvloedt de afdichting van het 
koppelingsdeksel.

   Het wordt sterk aanbevolen dit product alleen in droge 
rijomstandigheden te gebruiken.

Maverick, Maverick MAX
715005045

LONESTAR RACING ROBUUSTE 
STEUNPLAAT VOOR GELEIDINGSARM 
VAN OPHANGING ACHTER
   Dubbellaagse steunplaat voor geleidingsarm van 
ophanging, gemaakt van hoogwaardig staal.

   Verstevigt de montagelocatie van de geleidingsarm  
op het frame en geeft je voertuig een agressieve 
racing-look.

   Eenvoudig te monteren.
Maverick, Maverick MAX
715005046

LONESTAR RACING STEUN VOOR 
BRANDBLUSSER
   Snel te ontgrendelen steun waaruit het 
brandblusapparaat in slechts enkele seconden  
kan worden verwijderd in een noodsituatie.

   Gemaakt van geanodiseerd zwart gietaluminium.
   Biedt de veiligheid van betrouwbare nooduitrusting 
aan boord.

   Past op buizen van 4,7 cm.
   Kan overal op de kooi worden gemonteerd.
   Wordt geleverd met gegoten aluminium 
bevestigingen, snelkoppeling, montageplaat  
en 2 klemmen.

   Brandblusapparaat apart verkocht.
   Met het merklogo "Lonestar Racing for Can-Am".
Maverick, Maverick MAX
715003734

BRANDBLUSSER
   Perfect voor smeermiddel-, olie- en elektrische branden.
   Past op ondersteuningskit voor brandblusser van 
Lonestar Racing.

   Niet EG-conform.
295100833

X RC REMPEDAAL
   Rempedaal met groter voetoppervlak.
   Dit verbetert de ergonomie en controle  
bij het klimmen in rotsachtige omgevingen.

Maverick, Maverick MAX
715004901

715005183

715002882

OPSCHUIFDEMPER VAN YOSHIMURA
   Ontwikkeld in samenwerking met Yoshimura.
   Gemaakt van hoogwaardig rvs 304 met punt van geborsteld aluminium.
   Beter klinkend, mooier en 19% lichter dan standaard demper.
   USDF/USDA-goedgekeurde vonkenvanger.
   Geen aanpassing van het brandstofinspuitsysteem vereist.
   Conform ROHVA en EPA.
   Niet EG-conform.
Maverick, Maverick MAX
715005183 · driecilinder lijnmotor

715002882

PERFORMANCEPERFORMANCE
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* WAARSCHUWING: Eventuele wijzigingen of toevoegingen van accessoires kunnen de besturing van je voertuig beïnvloeden. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om vertrouwd te raken met 
het voertuig nadat wijzigingen zijn aangebracht, zodat je begrijpt hoe je je rijgedrag dienovereenkomstig aanpast. Knoei niet met ongeoorloofde wijzigingen en installeer geen uitrusting die 
niet specifiek door BRP is gecertificeerd voor het voertuig. Deze wijzigingen zijn niet getest door BRP en kunnen het risico van verlies van controle verhogen, of het voertuig ongeschikt 
maken voor gebruik op de openbare weg. Vraag je BRP dealer om beschikbare geschikte accessoires voor je voertuig.

GEBOGEN ONDERSTE  
STANGEN OPHANGING
   Gebogen onderste stangen zorgen voor  
meer bodemvrijheid.

   Standaard op X mr en X rc modellen. 
Maverick, Maverick MAX
715005066 ·· Modellen van 183 cm

715005065 ·· Modellen van 163 cm

UPGRADEKIT HOOG VERMOGEN 172 PK
   Prestatie-upgradekit alleen voor Maverick van modeljaar 2017.
   Biedt 18 pk extra, voor in totaal 172 pk.
   Inclusief: intercooler met ventilator, brandstofpomp, katalysator en performante riem.
   Installatie moet worden uitgevoerd door een erkende BRP dealer om de 
voertuiggarantie te behouden.

   Uitvoeringsbesluit C.A.R.B. #D-799U.
Maverick, Maverick MAX (2017 en recenter)
715004700

OFFROADSCHROEFKRIK
   Op de racewereld geïnspireerd ontwerp met schroef  
om je voertuig te heffen en lekke banden snel en 
moeiteloos te wisselen onderweg.

   Eenvoudige bediening met elke standaard dopsleutel  
of slagmoersleutel (sleutelmaat 13 mm).

   Geïntegreerde steunvoet voor eenvoudige montage  
op reservebandhouders.

   Met twee vaste bevestigingspunten voor veilige hijspunten.
   Hoogte kan worden afgesteld tussen 19 en 108 cm.
Maverick, Maverick MAX
715006190

SNORKELKIT
   Hogere luchtinlaat van motor en CVT, zodat het voertuig half ondergedompeld  
in het water of de modder kan rijden zonder dat er water in de motor terechtkomt. 

   Niet compatibel met S&B deeltjesscheider, LinQ scharnierend rek, Lonestar Racing 
beschermbalk achteraan of achterpanelen of ramen.

   Afgedichte airbox 707800780 (apart verkrijgbaar) is vereist voor installatie  
op modellen die vóór 1 januari 2018 werden vervaardigd.

   Standaard op Maverick X mr modellen.
   Niet EG-conform.
Maverick, Maverick MAX (2019 en ouder)
715003733

VOORFILTER VOOR SNORKEL
   Voorfilter speciaal voor snorkels.
   Geeft je motor extra bescherming in zware 
rijomstandigheden.

   Helpt het luchtfilter schoon te houden.
   Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 tegen mm.
   Nodig om de voertuiggarantie te behouden  
wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Maverick, Maverick MAX (met Snorkelkit)
715005599

RADIATEURVERPLAATSINGSKIT
   Verplaatst standaardradiateur naar de achterkant  
van de kooi.

   Beschermt het tegen puin en stenen.
   Voorkomt dat de koelprestaties achteruitgaan  
in modderige omstandigheden.

   Vermindert hete lucht in de cabine.
   Gemakkelijk schoon te maken.
   Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
   Niet compatibel met bedaccessoires, achter op  
de kooi gemonteerde accessoires, compleet MTX 
audiosysteem en bovenste zachte deuren  
(behalve LinQ 30 l koelbox).

   Radiateur (709200703) is vereist voor installatie  
op 2017 modellen.

Maverick, Maverick MAX
715004937

PERFORMANCEPERFORMANCE
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HOEZEN EN EXTRA UITRUSTING

VERSCHIL- 
LENDE

OMSTANDIGHEDEN

SNEEUW

WINTERRUPSBANDEN RUPSBANDEN VOOR ALLE SEIZOENEN

ELKE RUPSBAND HEEFT EEN SPECIFIEK DOEL EN IS ONTWORPEN 
ZONDER COMPROMIS VOOR WERK EN VRIJETIJD. RIJDEN DOOR DIEPE 

SNEEUW, OP ONVERHARDE PADEN OF MET ZWARE LADINGEN:  
MET APACHE-RUPSBANDEN ZWEEF JE OVER HET TERREIN.

APACHE BACKCOUNTRY
Ga eindelijk de winter in zonder tractiebeperkingen en zonder 
compromis: dankzij de ongeëvenaarde prestaties van Apache 
Backcountry-trainingskits. Ontwikkeld voor de diepste sneeuw: 
voor werk en vrije tijd. Laat je niet door de winter weerhouden.

APACHE 360 LT 
Stem je rupsbanden af op de omstandigheden en het doel van  
je rit met het Apache 360 LT-systeem: ons topproduct voor alle 
seizoenen en omstandigheden.

TRANSPORTHOES
(Niet afgebeeld)
   Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv- 
bestendig geverfd polyester.

   Zachte bekleding aan de binnenkant beschermt het 
windscherm en gekleurde panelen tegen schuren.

   Alle slijtagegevoelige zones zijn verstevigd met een 
dubbele laag canvas.

   Weerbestendige transporthoes beschermt je voertuig 
tijdens stalling en transport.

   Opening voor brandstofdop en toegang tot cabine  
aan passagierszijde.

   Snel en eenvoudig te installeren.
   Ontworpen om perfect bij je voertuig te passen,  
met of zonder accessoires van Can-Am.

Maverick
715005813

Maverick MAX
715005814

BOLT-ON† INTREKBARE 
SPANBANDEN MET RATEL
   Perfect om je powersport voertuig te transporteren  
of ladingen te bevestigen.

   Gemakkelijk te monteren: Met bouten te bevestigen 
op elk vlak oppervlak (b.v. laadbak of frame 
aanhangwagen).

   Spanband van 2,5 cm x 1,8 m met stiksels voor  
zwaar gebruik, voor 226 kg werkbelasting en  
680 kg breeksterkte.

   Handige, intrekbare drukknop om de riem 
automatisch langer te maken, op te rollen en op te 
bergen, terwijl het ratelmechanisme de riem strak 
trekt om je voertuig of lading veilig te bevestigen.

   Rubberen ratelhandgreep die veel grip biedt, en  
haak met vinyl beschermlaag om elk oppervlak te 
beschermen waaraan de haak wordt vastgemaakt.

   Verkocht per set van twee.
295100737

SCHUIMELEMENT
(Niet afgebeeld)
   Vervangend schuimelement voor Performance  
Twin Air filter.

Maverick, Maverick MAX
707800713

PERFORMANCE  
TWIN AIR FILTER
   De beste keuze voor de moeilijkste 
omstandigheden.

   Meertraps schuimfilter met superieure 
stofvangcapaciteit en een hoge 
luchtstroom.

   Kan worden gewassen en hergebruikt.
Maverick, Maverick MAX
715002895

NOODUITRUSTING
   Complete nooduitrusting biedt alle essentiële apparatuur en benodigdheden om te ontsnappen aan  
de meest ongunstige omstandigheden waar powersport-enthousiastelingen zich in kunnen bevinden.

   Inclusief startkabels, luchtcompressor, bandenreparatiekit, EHBO-kit, spanbanden met ratel, ducttape,  
1.500 kg sleepkabel, kabelbinders en doekjes.

Maverick, Maverick MAX
715004359

SPANBANDEN MET RATEL
   181 kg veilige werkbelasting.
   Band van 2,5 cm x 3 m met logo's van Sea-Doo, 
Ski-Doo en Can-Am.

   Deluxe ratel met rubberen handgreep.
   S-haken met coating.
   Per set van 2.
860200447 ·· Zwart / Grijs

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN
PERFORMANCE

59
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Grootste contactoppervlak ooit:  
37% meer dan de Apache 360 LT

Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte 
van de schakels voor maximale tractie

Het efficiënte ontwerp van 
frame en rails garandeert 
dat het gewicht gelijkmatig 
wordt verdeeld 

16,2 cm extra bodemvrijheid

Totaal contactoppervlak  
13.417 cm2)

Rubberovergoten wielen met dubbel lager voor zware 
toepassingen en grotere speling tussen de wielen 
beperken frictie en trillingen en staan garant voor 
betrouwbaarheid

Uniek verstelbaar contactoppervlak om  
in de moeilijkste omstandigheden te rijden

11,4 cm extra bodemvrijheid
Snel en eenvoudig 
te installeren

HAAL DEZE WINTER HET MEESTE UIT JE  
CAN-AM VOERTUIG, VOOR AL JE AVONTUREN.

Met dezelfde technologie als onze wereldberoemde sneeuwscooters.  
Met een groter oppervlak en een sportiever rupsbandontwerp,  
kom je verder dan wat je voor mogelijk hield, met de beste prestaties  
in de sneeuw.

GEDEKT DOOR EEN 

GARANTIE GARANTIE 
VAN 1 JAARVAN 1 JAAR

WERK EN SPEEL HET HELE JAAR DOOR IN DE MODDER, 
SNEEUW EN ALLE SOORTEN TERREIN.

Overwin het terrein en het weer met de Apache 360 LT-rupsbandkits; de 
upgrade die de Can-Am-ervaring naar een ander niveau tilt. Ontworpen voor 
superieure tractie en het dragen van zwaardere lasten op zacht terrein; 360 
LT rupsbandkits kunnen worden geïnstalleerd op ATV- en SSV-voertuigen 
en worden gebruikt voor het verkennen en het uitvoeren van zware taken.

GEDEKT DOOR EEN 

GARANTIE GARANTIE 
VAN 2 JAARVAN 2 JAAR

APACHE 360 LTAPACHE BACKCOUNTRY

Vereist voor het installeren van de Apache Backcountry en Apache  
360 LT rupsbandsystemen

APACHE 360 LT MONTAGEKIT
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van het Apache 360 LT rupsbandsysteem.
   DPS-module voor rupsbanden en voorfilter niet inbegrepen.
Maverick, Maverick MAX
Modellen van 163 cm
715004392

APACHE 360 LT RUPSBANDSYSTEEM
   Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste 
offroadvoertuigen van Can-Am.

   In hoogte verstelbaar voorwiel zorgt voor een betere aanzethoek en betere prestaties op ruw  
terrein in de hoge stand en een groter contactoppervlak voor soepeler rijden in de lage stand.

   Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid.
   Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
   Apache 360 LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en Motor en CVT voorfilterkit zijn vereist.
   Betrouwbare constructie voor zware toepassingen.
   EG-conform.
   Aanbevolen voor gebruik op sneeuw, alleen voor Maverick.
Maverick, Maverick MAX
715005103

VOORFILTER LUCHTINLAAT MOTOR EN CVT
   Geeft je motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
   Helpt het luchtfilter schoon te houden.
   Filter houdt deeltjes tegen groter dan 0,19 mm.
   Gemakkelijk te monteren.
   Niet compatibel met S&B deeltjesscheider.
   Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden  
zijn geïnstalleerd.

Maverick, Maverick MAX (behalve X mr modellen)
715005600

Modellen van 183 cm
715004393

APACHE BACKCOUNTRY LT MONTAGESET
(Niet afgebeeld)
   Vereist voor installatie van het Apache Backcountry LT rupsbandsysteem.
   DPS-module en voorfilter zijn vereist en worden apart verkocht.
Maverick, Maverick MAX
Modellen van 163 cm
715004397

APACHE BACKCOUNTRY LT RUPSBANDSYSTEEM
   Rupsbanden ontworpen voor de beste sneeuwprestaties op de markt  
met ongeëvenaarde stabiliteit en tractie in de sneeuw.

   Groot contactoppervlak, 37% groter dan de Apache 360 LT.
   Indrukwekkende extra bodemvrijheid van 16 cm helpt het voertuig boven  
de sneeuw te houden.

   Lichtgewicht rail geïnspireerd op de sneeuwscooter.
   Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de schakels voor maximale  
tractie in de sneeuw.

   Apache Backcountry LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en  
Motor en CVT Prefilter zijn vereist.

   Perfectioneer je rupsbandsysteem met extra Idler-velgen, sliders met Vespel 
inzetstukken en rail-ijskrabber.

   Alleen voor gebruik in de winter.
Maverick, Maverick MAX
715004734

NIEUW RAIL-IJSKRABBERS
   Zorg voor extra smering in moeilijke  
en ijzige omstandigheden.

   Op rail gemonteerd, klein, licht.
   Door de vorm van de spiraalveer kan  
zonder schade achteruit gereden worden.

   Eenvoudig te bewaren indien niet  
in gebruik.

Apache Backcountry rupsbandsysteem
860201728

NIEUW EXTRA WIELSET
   Extra wielset voor Backcountry LT rupsbanden achter.
   Minder weerstand en rolweerstand in geval van  
harde sneeuw of bij het transporteren van  
zwaardere lasten. 

   Verlengt de levensduur van de slider in geval  
van harde sneeuw.

   Inclusief twee wielen, dwarsas en montagebenodigd- 
heden per set voor één rupsbandhoek.

   Er kunnen maximaal twee sets per rupsband achter 
worden geïnstalleerd.

Apache Backcountry LT wielset
715006293

Modellen van 183 cm
715004394

GELEIDERS MET VESPEL† 
INZETSTUKKEN
    Gebruik DuPont Vespel inzetstukken  
voor minder frictie.

    Langere levensduur.
    Kunnen op de gewenste lengte  
worden geknipt.

   8 nodig per voertuig.
   Apart verkocht.
Apache Backcountry en  
Apache Backcountry  
LT rupsbandsysteem
503194815

DPS-MODULE VOOR RUPSBANDEN
(Niet afgebeeld) 
     Innovatieve DPS-module die zorgt voor nauwkeurigheid van de 

snelheidsmeter, optimale stuurassistentie, een perfecte besturing 
van de rupsbanden en een groot bedieningsgemak.

     Vereist voor installatie van Apache rupsbandsystemen.
   Niet verkocht in Europa.
Maverick, Maverick MAX
715004707

VOORFILTER VOOR SNORKEL
   Voorfilter speciaal voor snorkels.
   Geeft je motor extra bescherming in zware rijomstandigheden.
   Helpt het luchtfilter schoon te houden.
   Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.
   Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer 
rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Maverick, Maverick MAX  
(met Snorkelkit)
715005599

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

WINTERRUPSBANDEN RUPSBANDEN VOOR ALLE SEIZOENEN
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DE PROMOUNT SELECTIE IS ONTWIKKELD  
VOOR ZOWEL PROFESSIONELE GEBRUIKERS ALS 

ENTHOUSIASTELINGEN DIE HUN GEREEDSCHAPSSET 
NAAR EEN HOGER NIVEAU WILLEN TILLEN. ONTWORPEN 

VOOR DE BESTE EFFICIËNTIE: CAN-AM HEEFT  
DE SNEEUWSCHUIVER OPNIEUW UITGEVONDEN,  

VAN DE MONTAGE TOT EN MET HET BLAD.

MEEST  
EFFICIËNTE  
MONTAGE- 
SYSTEEM

Montageplaat zorgt voor  
de optimale aanzethoek voor 

de beste duwkracht.

Het aan de voorkant 
gemonteerde duwframe biedt 
toonaangevende hefhoogte.

De montageplaat met laag profiel heeft 
weinig impact op de bodemvrijheid  

en kan het hele jaar door worden 
geïnstalleerd.

Bevestig de lierkabel aan de 
sneeuwschuiver met een haak/roller.

Rij recht naar de 
sneeuwschuiver.

Til de sneeuwschuiver op tot hij 
aan de montageplaat vastklikt.

Haal de lierkabel uit de geleider.  
Je bent klaar om sneeuw te ruimen

MET ÉÉN KLIK AAN TE KOPPELEN
Te monteren in VIER EENVOUDIGE STAPPEN; het Can-Am ProMount sneeuwschuiversysteem is de snelste,  

eenvoudigste manier om sneeuw te ruimen en de klus te klaren: minimale inspanning voor maximaal resultaat.

1 2 3 4

PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERS

183 CM

Vereist wanneer 
sneeuwschuiver  

is geïnstalleerd met 
Apache rupsband-

systemen

RAADPLEEG JE DEALER VOOR DE BESTE SNEEUWSCHUIVERBREEDTE. 
Gemaakt uit staal met plaatdikte 12 (2,6 mm) en ontworpen voor efficiënt 
sneeuwruimen; de ProMount stalen bladen worden aangeboden in meerdere 
maten afhankelijk van de behoefte.

MAAK JE EIGEN KIT
door het type en de lengte van de sneeuwschuiver 
te kiezen voor je duwframe. ProMount duwframes 
zijn compatibel met alle bladen.

CAN-AM PROMOUNT HOEKSNEEUWSCHUIVERS

NIEUWE CAN-AM HOEKBLADEN
   Maak de klus gemakkelijker met de juiste 
gereedschappen, maak lange paden sneeuwvrij 
en maak de taak gemakkelijker door de sneeuw 
verder uit de weg te ruimen.
   De vleugel van de sneeuwschuiver is 63 cm 
hoog en loopt taps af naar 41 cm.
   Sneeuwschuiver met schuin aflopend blad  
ontworpen om sneeuw hoger op te werpen.
   De rubberen flap beschermt de berijder  
tegen sneeuw.
   Met merklogo van Can-Am.

STEEL ONEWAY STATE BLADE VAN 183 CM
 715007264 · Zwart

Compatibel  
met alle  

ProMount 
sneeuwschuivers

JOUW WERK, JOUW KEUZE

VERLENGSTUK VOOR DUWFRAME
    30 cm verlenging voor duwframe, vereist wanneer 
sneeuwschuiver wordt geïnstalleerd met Apache 
rupsbandsystemen.

Maverick, Maverick MAX
715006257

CAN-AM PROMOUNT MONTAGEPLAAT
    Vereist om het Can-Am ProMount duwframe met snelmontagesysteem te installeren.
    Montageplaat nauwkeurig ontworpen om het hele jaar door gemonteerd te blijven zonder  
de bodemvrijheid in het gedrang te brengen.

    Niet compatibel met S3 A-arm vooraan met hoge bodemvrijheid (715003784 en 715005116).
Maverick, Maverick MAX
715004484

Voor een maatoplossing die precies past bij de taak; met kwaliteitscomponenten en  
geen gesjoemel. De ProMount montageplaat, het duwframe en de bladen vormen een 
universeel systeem dat kan worden aangepast aan jouw specifieke Can-Am en werksite.

PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERS
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CAN-AM PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERFRAME MET 
SNELMONTAGESYSTEEM
    Stalen buizen voor zware toepassingen, die bestand zijn tegen het zwaarste gebruik.
     De centraal gemonteerde drager biedt de ultieme duwsterkte en tractie.
     Ontworpen voor maximale hefhoogte van de sneeuwschuiver.
    Met automatisch uitlijnend snelmontagesysteem, voetpedaal  
om de sneeuwschuiver te lossen en ergonomische  
handgreep om de hoek van de sneeuwschuiver in  
te stellen.

    Rolgeleider en eindschakelaar voor sneeuwschuiver,  
aanbevolen om de levensduur van de lierkabel  
te verlengen.

    Can-Am ProMount montageplaat vereist voor installatie.
    Het blad kan in 5 standen naar links of naar rechts worden gedraaid.
    Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad,  
zodat vuil en sneeuw zich niet kunnen ophopen op het draaipunt.

Maverick, Maverick MAX
715003910
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183 CM 

183 CM

183 CM 

Gemaakt uit staal met plaatdikte 12 (2,6 mm) en ontworpen voor efficiënt sneeuwruimen; 
de ProMount stalen bladen worden aangeboden in meerdere maten.

MAAK JE EIGEN KIT
door het type en de lengte van de sneeuwschuiver 
te kiezen voor je duwframe. ProMount duwframes 
zijn compatibel met alle bladen.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 SNEEUWSCHUIVERS

RAADPLEEG JE DEALER VOOR DE BESTE 
SNEEUWSCHUIVERBREEDTE. 
Gemaakt uit staal met plaatdikte 12 (2,6 mm) en ontworpen voor 
efficiënt sneeuwruimen; de ProMount stalen bladen worden 
aangeboden in meerdere maten afhankelijk van de behoefte.

CAN-AM PROMOUNT STALEN SNEEUWSCHUIVERS

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 
SNEEUWSCHUIVERKIT 
Deze kits omvatten: 
   Can-Am ProMount Flex2 Blad
   Duwframe met snelmontagesysteem
   Montageplaat (niet afgebeeld)

BLADEN VAN 183 CM 
Maverick, Maverick MAX

 715006301 · Zwart

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BLADEN 
   Bladen individueel verkrijgbaar om je eigen kit te maken.
   Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor  
sneeuwschuiverbladen, zodat de sneeuwschuiver nog  
veelzijdiger wordt.

BLADEN VAN 183 CM 
   Ruimt 168 cm wanneer de sneeuwschuiver volledig is gekanteld.
ProMount duwrame

 715004485 · Zwart

CAN-AM PROMOUNT STALEN SNEEUWSCHUIVERKITS 
Deze kits omvatten: 
   Can-Am ProMount stalen blad
   Duwframe met snelmontagesysteem
   Montageplaat (niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX
 715006302 · Zwart  
 715006303· Geel 

CAN-AM PROMOUNT STALEN BLADEN 
   Bladen die individueel beschikbaar zijn om je eigen kit samen te stellen.
   Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor sneeuwschuiverbladen,  
zodat de sneeuwschuiver nog veelzijdiger wordt.

BLAD VAN 183 CM 
   Ruimt 168 cm wanneer de sneeuwschuiver volledig is gekanteld.
   Bladhoogte 43 cm.
ProMount duwframe

 715004474 · Zwart 
 715006021 · Geel

MAAK JE EIGEN KIT
door het type en de lengte van de sneeuwschuiver 
te kiezen voor je duwframe. ProMount duwframes 
zijn compatibel met alle bladen.

RAADPLEEG JE DEALER VOOR DE BESTE SNEEUWSCHUIVERBREEDTE. 
Gemaakt uit staal met plaatdikte 12 (2,6 mm) en ontworpen voor efficiënt 
sneeuwruimen; de ProMount stalen bladen worden aangeboden in meerdere 
maten afhankelijk van de behoefte.

183 cm

HMWPE (High Molecular Weight Polyethyleen)-technologie geeft Flex2 een grotere betrouwbaarheid, 
weerstand tegen impact, roest of vervorming. Maakt korte metten met het werk en gaat flexibel om met 
obstakels, het Flex2-blad vereenvoudigt het werk.

PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERS PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERS
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BANDEN EN VELGEN

BANDEN

VELGEN

CAN-AM PROMOUNT SNEEUWSCHUIVERACCESSOIRES

MAXXIS LIBERTY BAND
   Ontwikkeld voor de ultieme prestaties, zodat je met  
je SSV in alle vrijheid elk terrein de baas kunt.

   8-laagse radiaalbanden.
Maverick Xrc
30 inch x 10 inch x 14 inch
705402143

32 inch x 10  
inch x 15 inch
705402464

MAVERICK BEADLOCK VELG  
VAN 36 CM
   Zwarte aluminium velg met machinaal  
bewerkt oppervlak en blanke lak.

   Beadlock in kleur naar keuze  
(niet inbegrepen).

   16 bouten (250000893) nodig voor  
installatie van de beadlock.

Maverick, Maverick MAX
 705402207 ·· Zwart en machinaal bewerkt 
 705402173 ·· Zwart

MAVERICK X RC VELG  
VAN 36 CM 

   Zwarte aluminium velg met blanke lak.
Maverick, Maverick MAX
705402256

MAVERICK BEADLOCK VELG  
VAN 36 CM
   Zwarte aluminium velg met blanke lak.
   Kleur beadlock naar keuze.
   16 bouten (250000893) nodig voor installatie  
van de beadlock.

Maverick, Maverick MAX
Voor - 14 inch x 7 inch
   Offset = 55 mm
   Voor Xrs = voor en achter
705402393

Achter - 14 inch  
x 8 inch
   Offset = 76 mm
705502814

MAVERICK VELG VAN 36 CM
   Zwarte aluminium velg met blanke lak.
Maverick en Maverick MAX
Voor - 14 inch x 7 inch
   Offset = 55 mm
705401965

Achter - 14 inch x 8 inch
   Offset = 76 mm
705502493

MAVERICK BEADLOCK RING  
VAN 36 CM
   Gegoten aluminium beadlock.
   Moet worden gemonteerd op velgen voor (705401706)  
en achter (705502286).

Maverick en Maverick MAX (alleen X rs, X ds modellen)
 705401709 ·· Zwart 
 705401913 ·· Goud
 705402358 ·· Can-Am Red 
 705402472 ·· Manta Green

X RS BAND MAXXIS 
BIGHORN
(Niet afgebeeld)
Voor en achter - 30 inch x 10 inch 
x 14 inch
705402082

X DS BAND MAXXIS 
BIGHORN
(Niet afgebeeld)
Voor - 29 inch x 9 inch x 14 inch
705402081

Achter - 29 inch x 11 inch x 14 inch
705502604

MAXXIS BIGHORN 2.0 BAND
Voor - 28 inch x 9 inch x 14 inch
705402080

Achter - 28 inch x 11 inch x 14 inch
705502603

Voor - 27 inch x 9 inch x 14 inch
705402168 ∙ 

Achter - 27 inch  
x 11 inch x 14 inch
705502665 ∙ 

2 CAN-AM PROMOUNT  
KUNSTSTOF SLIJTBLAD*

    Om krassen op gladde opritten en markeerbare 
oppervlakken te voorkomen.

Maverick, Maverick MAX
168 cm
715004482

183 cm
715004483

3 CAN-AM PROMOUNT DRIFTPANELEN*

    Helpt de sneeuw in de sneeuwschuiver te houden.
    Afmetingen: 43,2 cm x 33 cm).
    Verkocht per set van twee.
    Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 sneeuwschuiverbladen  
met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen 
sneeuwschuiverblad van 137 cm [54 in]).

Maverick, Maverick MAX
715006258

1 CAN-AM PROMOUNT  
RANDMARKERING
    Helpt de randen van je sneeuwschuiver te vinden.
    Hoogte: 60 cm.
    Verkocht per set van twee.
    Compatibel met Can-Am ProMount stalen en 
Flex2 sneeuwschuiverbladen met of zonder 
verlengstukken (behalve Can-Am ProMount 
stalen sneeuwschuiverblad van 137 cm).

Maverick, Maverick MAX
715004206

4 CAN-AM PROMOUNT VERLENGSTUKKEN VOOR 
SNEEUWSCHUIVERBLAD
   Voegen 8 cm toe aan elke zijde.
   Compatibel met Can-Am ProMount sneeuwschuiverbladen  
(behalve Can-Am ProMount stalen sneeuwschuiverblad van 137 cm).

   Als de verlengstukken niet lang genoeg zijn, kan een langer slijtblad  
worden geïnstalleerd.

   Compatibel met Can-Am ProMount sneeuwschuiverbladen en Flex2 bladen  
(behalve de Can-Am ProMount stalen sneeuwschuiverblad van 137 cm [54 in]).

Maverick, Maverick MAX
 715004205 ·· Zwart 
 715005319 ·· Geel

EINDSCHAKELAAR VOOR SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
   Om de kabelspanning in te stellen bij gebruik van je sneeuwschuiversysteem.
   Voorkomt schade aan de lier, het duwframe van de sneeuwschuiver en het voertuig.
   Sensor verplaatst voor optimale hefhoogte.
Maverick, Maverick MAX
715006259

KANTELSYSTEEM VOOR SNEEUWSCHUIVER
   Zet je sneeuwschuiversysteem om in een eenvoudig te bedienen  
eenheid vanaf de bestuurderszitting.

   Kit waarmee je volledige controle hebt over de sneeuwschuiverbewegingen 
omhoog/omlaag en links/rechts met de bijgeleverde joystick..

   Met een hand kun je alle sneeuwschuiverbewegingen controleren, 
zodat je je volledig kunt toeleggen op het sneeuwruimen.

   Niet compatibel met Backcountry LT-rupsbandenkits op Maverick.
Compatibel met elk ProMount duwframe en blad
715006022

ROLGELEIDER VOOR 
SNEEUWSCHUIVER
   Rol met grotere diameter beperkt 
slijtage aan trekkabel voor toepassing 
op de sneeuwschuiver.

   Kan worden gebruikt met alle ProMount 
sneeuwschuivers. 

Maverick, Maverick MAX
705203753
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

Kleding, helmen, brillen en 
alles wat je nodig hebt om 
je Can-Am ervaring in een 
hogere versnelling te zetten.

KLEDING

Essentiële artikelen 
waarmee je Can-Am 
het asfalt kan blijven 
verslinden, inclusief olie, 
filters, onderhouds- en 
schoonmaakproducten.

ONDERDELEN   
& ONDERHOUD

PARTS & 
MAINTENANCE

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION APPAREL
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