
TRAXTERACCESSOIRES 2021
EDITIE VOOR EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



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.

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 
BETROUWBAARHEID
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. 
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ZOEK NAAR DIT LOGO IN DE CATALOGUS VOOR DESKUNDIGE 
AANBEVELINGEN VOOR INNOVATIEVE, MUST-HAVE ONDERDELEN 
EN ACCESSOIRES, KLAAR VOOR DE LIEFHEBBER, DIE JOU 
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ONTDEK

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

TRAXTER PRO

VAKKUNDIG GEKOZEN PAKKETTEN

VOEG DE ACCESSOIRES TOE DIE JE WILT MET 3 UPGRADENIVEAUS:  
STARTER, GEAVANCEERD EN TOP. OF MIX EN MATCH OPTIES: HET IS JOUW MACHINE.

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

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.

CAN-AM ACCESSOIRES 
VOOR VOLWASSEN PLEZIER.

STARTER

715005276 ProVent-windscherm p. 20

 

715007081 Polycarbonaat windscherm achter p. 23
715005754 Voorbumper p. 27
715005777 Platen voor Xtreme-voorbumper p. 27
715005774 Hoekbeschermer vooraan p. 27
715006012 Achterbumper p. 29
715002459 Zijspiegels p. 20

GEAVANCEERD

715006325 Zachte deuren p. 22
715006001 Spatborden p. 30
715003873 Cabinebeschermer p. 40
715005415 Laadvloerbeschermers en bevestigingsrails p. 29
715003870 Adventure-dakrek p. 44
715004778 LinQ 30 l koelbox p. 36

TOP

715006697 Skidplate-kit p. 25
715002019 Compleet audiosysteem bovenaan p. 53
715004007 Lichtbalk met dubbele rij leds van 99 cm (270 watt) p. 48

BOUW JE TRAXTER
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ZWAAR WERK

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

JE WERK BEGINT HIER: RUST DE  
CAN-AM TRAXTER UIT OM TE TREKKEN, 
DRAGEN, EN NOG MEER TE DOEN.

TRAXTER MAX

HET ULTIEME VOERTUIG VOOR DE 
JACHT IS BINNEN HANDBEREIK, 
ALLEEN NOG DE JUISTE  
UITRUSTING TOEVOEGEN.

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

TRAXTER

STARTER

715003038 Sportdak p. 13
715002433 Halve voorruit p. 19
715006316 Halve deuren (Max) p. 22
715002423 Deluxe cabinebeschermer p. 40
715002464 LinQ-verlengstuk/scheidingspaneel achterklep p. 37

GEAVANCEERD

715005754 Voorbumper p. 27
715005777 Platen voor Xtreme-voorbumper p. 27
715006012 Achterbumper p. 29
715002421 Verlengstuk wand laadbak p. 40
715003665 9 cm led-schijnwerpers p. 49

TOP

715006064 LinQ-bagagerek vooraan p. 38
715004282 LinQ-mand met laag profiel p. 36
715007077 Cargolicht achteraan p. 51
715004905 Achteruitkijkspiegel en cameramonitor p. 54
715003095 Audiosysteem vooraan-boven p. 53
715006416 Can-Am HD 4500-lier p. 57

STARTER

715002430 Sportdak p. 13

 

715002442 Kantelbare voorruit - met harde beschermlaag p. 19
715006314 Halve deuren p. 22
715002851 Achterruit p. 24
715002423 Deluxe cabinebeschermer p. 40
715005466 LinQ-gereedschapshouder p. 45
715005449 Kit hangende opbergbox p. 39
715005409 Spatborden p. 30

GEAVANCEERD

715005410 Rancher-voorbumper p. 28
715003879 LinQ-laadbak van 45 l p. 36
715003870 Adventure-dakrek p. 44

TOP

715006696 Skidplate-kit p. 25
715003617 Rancher-zijbeschermers carrosserie vooraan p. 29
715002569 Rocksliders p. 31
715002935 4 inch ronde ledverlichting p. 49
715007077 Cargolicht achteraan p. 51

BOUW JE TRAXTERBOUW JE TRAXTER

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

ONTWORPEN VOOR DE DIEPSTE 
SNEEUW: VOOR WERK EN VRIJE 
TIJD. JE CAN-AM IS GEMAAKT 
VOOR DE WINTER.

TRAXTER

STARTER

715002432 Volledige voorruit - met harde beschermlaag p. 19
715006325 Zachte deuren p. 22
715007081 Polycarbonaat achterruit p. 23
715005904 Systeem voor ontdooiing, verwarming en ventilatie p. 56

GEAVANCEERD

715006821 Spatborden p. 30
715003873 Cabinebeschermer p. 40
715003028 Gereedschapskist voor laadruimte p. 43
715002934 Lichtbalk met dubbele rij leds van 38 cm p. 48
715002456 Verlichtingsrek p. 51
715003665 9 cm led-schijnwerpers p. 49
715004905 Achteruitkijkspiegel en cameramonitor p. 54
715003837 Verwarmd stuurwiel p. 56
715006112 Verwarmde stoelhoes (bestuurder) p. 56

RUPSBANDEN

715005103 Apache 360LT-rupsbanden p. 67
715005492 Montagekit Apache 360 LT-rupsbanden p. 67

SNEEUWSCHUIVER

715006111 WARN VRX 45-S-lier p. 57
715006301 Can-Am ProMount Flex2 183 cm sneeuwschuiverkit p. 70

10

BOUW JE TRAXTERBOUW JE TRAXTER

WINTER
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DE EXPERT
KEUZE VAN

DAKEN
VERVAARDIGD VAN HOOGWAARDIGE MATERIALEN MET JOUW CAN-AM  

IN GEDACHTEN, VORMEN ONZE DAKEN EEN STERKE, LICHTE,  
VEERKRACHTIGE BARRIÈRE TEGEN DE ELEMENTEN. 

 STEL JE EIGEN MACHINE SAMEN
Compatibel met andere accessoires om je voertuig net zo uniek te 

maken als jezelf. Lichten, voorruit, deuren, daken, bumpers en meer.

100% GEÏNTEGREERD 
in het ontwerp van alle Can-Am-accessoires.

GEBOUWD VOOR  
JOUW VOERTUIG

Ontwikkeld met hetzelfde 
ontwerp en dezelfde pasvorm, 

afwerking en duurzame 
kwaliteit als ons hele 

assortiment.

SPORTDAK
    Robuuste constructie van gespuitgiet polypropyleen.
    Biedt extra bescherming voor bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden.

Traxter
715002430

Traxter MAX
715003038

DELUXE SPORTDAK
    Complete dak-kit biedt extra bescherming voor bestuurder en passagier en zorgt 
ook voor minder lawaai in de cabine.

    Past perfect dankzij de bijgeleverde afdichtingskit en bekleding.
    Dakbekleding achteraan is niet compatibel met zacht achterpaneel.
Traxter
De kit bevat:
    Sportdak
    Afdichtingskit voor sportdak
    Dakbekleding vooraan
    Dakbekleding achteraan
715002511

Traxter MAX
De kit bevat: 
    Sportdak
    Afdichtingskit voor sportdak
    Dakbekleding vooraan
     Dakbekleding achteraan
715003039

AFDICHTINGSKIT VOOR SPORTDAK
(Niet afgebeeld)
    Vereist bij installatie van individuele componenten van de cabine met sportdak  
of bij installatie van de dakbekleding voor- en achteraan.

Traxter
715003126

Traxter MAX
715003583

12

DAKEN

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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BIMINI-DAK MET 
ZONNEKLEP

DAKEN P. 12 
VOORRUITEN P. 17 
DEUREN P. 21 
ACHTERRUITEN P. 23

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

ONTWERP  
JE EIGEN 
HARDE OF 
ZACHTE CABINE.

KIES JE FAVORIETE 
ACCESSOIRES EN STEL 
JE EIGEN CABINE 
SAMEN.

HARDE CABINES

DAKBEKLEDING VOORAAN
  Verbetert het voertuig.
  Past naadloos over de op het dak gemonteerde lichtschakelaar.
  Vereist voor de installatie van op het dak gemonteerde lichten en van de audiosystemen.
  Zorgt voor een betere integratie van set met ruitenwisser en ruitensproeier.
  Afdichtingskit vereist bij installatie met sportdak (715003038 of 715002430).
Traxter, Traxter MAX
715003098

DAKBEKLEDING ACHTERAAN
  Om jouw voertuig snel en eenvoudig te verbeteren.
  Maakt betere integratie van andere op het dak geïnstalleerde accessoires mogelijk.
  Afdichtingskit vereist bij installatie met sportdak.
Traxter
  Moet worden gemonteerd met sportdak 
(715002430).

715006334

Traxter MAX 
(Niet afgebeeld)  
  Moet worden gemonteerd met sportdak 
(715003038).

715006391

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. 
Er kan ook een verlichtingsrek op gemonteerd worden.

  Snel en eenvoudig te installeren.
Traxter
    Niet compatibel met zachte en harde 
volledige deuren.

 715003418 ·· Zwart 

Traxter MAX
 715003030 ·· Zwart 

PREMIUM HARDE CABINEBEHUIZING
    Biedt de beste bescherming voor bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden en de kou, en omvat de meest complete 
kwaliteitsaccessoires die ons productassortiment te bieden heeft. 

   Niet compatibel met X mr-modellen.
    Niet EG-conform.
Inclusief: 
    Deluxe sportdak-kit
    Kantelbare glazen voorruit met 
ruitenwissers en reservoir voor 
ruitenwisservloeistof

    Volledige deuren met elektrische ruiten 
    Glazen achterruit met schuivend paneel 
    Thermische isolatiekit 
    Volledige achterdeuren 
    Kabel voor ruitenwisser en  
elektrische ruiten 

    Voedingskabel dak 
    Afdichtingskit voor harde cabine 
Traxter MAX
715006332

Inclusief: 
    Deluxe sportdak-kit
    Kantelbare glazen voorruit met 
ruitenwissers en reservoir voor 
ruitenwisservloeistof 

    Volledige deuren met elektrische ruiten 
    Glazen achterruit met schuivend paneel 
    Thermische isolatiekit 
    Kabel voor ruitenwisser en  
elektrische ruiten 

    Voedingskabel dak 
    Afdichtingskit voor harde cabine 
Traxter
715006330

CABINEBEHUIZING
    Harde cabinebehuizing, ideaal voor 
Traxter XT, standaard geleverd met 
een dak, maar past ook op Base- en 
DPS-modellen met optioneel dak.

    Beschermt de bestuurder en passagier 
goed tegen de weersomstandigheden.

    Niet EG-conform.
Inclusief: 
    Kantelbare glazen voorruit
    Volledige deuren met elektrische ruiten
    Achterruit, geluidsisolatiekit
    Kabelboom ruit
    Voedingskabelset dak
    Afdichtingskit voor hard dak
Traxter XT
715006333

DAKEN

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

NIEUWE TRANSPARANTE 
STIJVE CABINE
Inclusief: 
   Heldere starre deuren
   Sportdak 
   Glazen voorruit
   Polycarbonaat achterruit
   Afdichtingskit voor sportdak
Defender
715007269

Defender MAX
715007270
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VOORRUITEN
VERBETER DE PASVORM, HET UITERLIJK EN HET COMFORT VAN JE TRAXTER MET EEN IN DE 

FABRIEK ONTWIKKELDE VOORRUIT VOOR BESCHERMING TEGEN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN,  
DE STOFFIGE PADEN, DIEPE MODDERPOELEN EN ROTSACHTIG TERREIN.

KANTELBARE GLAZEN VOORRUIT
Hiermee kun je je snel aanpassen aan veranderende omstandigheden 

door de voorruit onderweg te verstellen.

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

MAKROLON†-COATING
Onze volledige voorruit met harde 
beschermlaag is vervaardigd van 

schokbestendig Makrolon†  
met harde polycarbonaat 
beschermlaag voor een  

lange levensduur.

Kies je perfecte cabine  
met Can-Am exclusieve 

verwisselbare behuizing-
accessoires.

ZACHTE CABINES

ISOLATIEKIT VOOR CABINE
(Niet afgebeeld)
    Neopreen isolatiekit: Een must voor koude rijomstandigheden.
    Helpt de kou uit de cabine te houden en de hitte binnen te houden wanneer  
het voertuig is uitgerust met een complete cabinebehuizing (zacht of hard).

    Standaard op XT-modellen met cabine van 2018 en recenter.
Traxter (2019 en ouder)
715004911

HYBRIDE CABINEBEHUIZING
(Niet afgebeeld)
Inclusief: 
    Sportdak
    Volledige voorruit - met harde 
beschermlaag

    Zachte deuren
    Polycarbonaat achterruit
    Afdichtingskit voor installatie van 
windbescherming achter

Traxter
 715006722 · Zwart

Traxter MAX
 715006723 · Zwart

ZACHTE CABINEBEHUIZING
    Bescherming voor bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden.

    Niet compatibel met X mr-modellen.
Inclusief: 
    Bimini-dak met zonneklep  
(715002918 - Niet afzonderlijk verkocht / 715003030)

    Volledige voorruit - met harde beschermlaag 
    Zachte deuren
    Zacht achterpaneel
Traxter (2019 en ouder)

 715002917 · Zwart

Traxter (2020 en nieuwer)
 715006327 · Zwart

Traxter MAX (2019 en ouder)
 715003032 · Zwart

Traxter MAX (2020 en nieuwer)
 715006317 · Zwart

1716 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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KABEL VOOR RUITENWISSER  
EN ELEKTRISCHE RUITEN
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie van volledige deuren met 
elektrische ruiten (715006331) en/of set met 
ruitenwisser en ruitensproeier (715001638). 

    Noodzakelijk als je je eigen cabinebehuizing wilt 
samenstellen op basis van modulaire componenten.

Traxter, Traxter MAX
710004462

KANTELBARE GLAZEN VOORRUIT MET SET MET 
RUITENWISSER EN RUITENSPROEIER
    Gebogen, gelamineerde volledige 
glazen voorruit in metalen frame.

    Biedt uitstekend zicht.
    Voor stevige afdichting van de 
beschermkooi, beschermt bestuurder 
en passagier tegen de 
weersomstandigheden en zorgt voor 
een geregelde luchtstroom.

    Kantelbare voorruit kan naar wens 
volledig dicht of volledig geopend 

worden gebruikt.
    Perfect voor rijden in de modder.
    Werkt met gasveren, kantelt op 2 
scharnieren boven aan de voorruit.

    Ruitenwisser met één stand en 
reservoir voor ruitensproeiervloeistof.

    Vereist ruitenwisser en voedingskabel 
(710004462) en voedingskabel 
(715003094).

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX
715002441

KANTELBARE GLAZEN VOORRUIT
    Gebogen, gelamineerde volledige 
glazen voorruit in metalen frame.

    Biedt uitstekend zicht.
    Voor stevige afdichting van de 
beschermkooi, beschermt bestuurder 
en passagier tegen de 
weersomstandigheden en zorgt voor 
een geregelde luchtstroom.

    Kantelbaar in 3 standen: volledig dicht, 
1/4 geopend of volledig geopend.

    Werking met pneumatische 
schokdempers, kantelt op 2 
scharnieren boven aan de voorruit.

    Perfect voor rijden in de modder.
    Kan gebruikt worden met set met 
ruitenwisser en ruitensproeier 
(715001638).

    Niet EG-conform.

Traxter, Traxter MAX
715002942

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

    Inclusief ruitenwisser met één snelheid, reservoir voor ruitenwisservloeistof  
en bevestiging aan het frame van de voorruit.

    Moet gebruikt worden met glazen voorruit (715001303) 
of kantelbare glazen voorruit (715002942).

    Vereist kabel voor ruitenwisser en elektrische ruiten 
(710004462) en voedingskabel (715003094).

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX
715001638

KANTELBARE VOORRUIT - MET HARDE 
BESCHERMLAAG
    Uiterst schokbestendige volledige 
voorruit in polycarbonaat met harde 
Makrolon†-beschermlaag in metalen 
frame.

    Biedt uitstekend zicht en betere 
slijtvastheid.

    Sluit stevig tegen de kooi en beschermt 
de bestuurder en passagier tegen de 

weersomstandigheden, terwijl een 
gecontroleerde luchtstroom mogelijk is.

    De 3-standenschakelaar kan worden 
ingesteld op volledig gesloten, 1/4 
open, of volledig open.

    Werkt met gasveren.
    Perfect voor rijden in de modder.

Traxter, Traxter MAX
715002442

GLAZEN VOORRUIT
    Gebogen, gelamineerde volledige 
glazen voorruit in metalen frame.

    Voor stevige afdichting van de 
beschermkooi, beschermt 
bestuurder en passagier tegen de 
weersomstandigheden en biedt 

uitstekend zicht.
    Moet gebruikt worden met set met 
ruitenwisser en ruitensproeier 
(715001638) voor vrij zicht in 
moeizame rijomstandigheden.

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX
715001303

VOLLEDIGE VOORRUIT
    Schokbestendige, duurzame volledige voorruit  
van polycarbonaat.

    Vergeelt niet, scheurt en barst niet, biedt uitstekende 
bescherming tegen uv-stralen en een duidelijk zicht.

    Beschermt de bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden.

    Snel en zonder gereedschap te installeren en  
te verwijderen.

Traxter, Traxter MAX
715002431

VOLLEDIGE VOORRUIT - MET 
HARDE BESCHERMLAAG
    Uiterst schokbestendige volledige voorruit in 
polycarbonaat met harde Makrolon†-beschermlaag.

    Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid.
    Beschermt de bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden.

    Snel en zonder gereedschap te installeren en  
te verwijderen.

Traxter, Traxter MAX
715002432

HALVE VOORRUIT
    Schokbestendige, duurzame halve voorruit  
van polycarbonaat.

    Vergeelt niet, scheurt en barst niet, biedt uitstekende 
bescherming tegen uv-stralen en een duidelijk zicht.

    Beschermt de bestuurder en passagier tegen  
de weersomstandigheden.

    Met winddeflector om de luchtstroom af te leiden.
    Snel en zonder gereedschap te installeren en  
te verwijderen.

    Compatibel met zachte deuren.
Traxter, Traxter MAX
715002433

WINDSCHERMEN EN SPIEGELSWINDSCHERMEN EN SPIEGELS

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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ZIJRUITDEFLECTORS

DE EXPERT
KEUZE VAN

1 2 3

BOVENSTE VENTILATIEOPENING LEIDT LUCHT 
DE CABINE IN

ONDERSTE VENTILATIEOPENINGEN 
ONTWASEMEN DE VOORRUIT

DEUREN

VERBETERDE FUNCTIONALITEIT, UITERLIJK EN BESCHERMING TEGEN DE 
WEERSOMSTANDIGHEDEN OP ZOWEL WERKLOCATIES ALS BUITENRITTEN.

 TE VERWIJDEREN ZONDER GEREEDSCHAP
Eenmaal geïnstalleerd zijn onze deuren op warme en zonnige 

dagen gemakkelijk te verwijderen.

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

ZIJWINDDEFLECTORS
    Heldere polycarbonaat luchtdeflectors monteren 
aan elke kant van de kooi.

    Niet compatibel met volledige deuren.
    Verkocht per set van twee.
    Compatibel met alle windschermen.
Traxter, Traxter MAX
715005081

ZIJSPIEGELS
    Voorgevormde 
aluminium spiegel voor 
zware toepassingen.

    Blijft op zijn plaats op 
ruwe onverharde paden.

    Ontwerp met 
kogelgewricht voor 
stevige afstelling in 

meerdere hoeken en 
uitstekend zicht.

    Bruikbaar met of zonder 
dak, voorruit of deur.

    Niet voor gebruik op  
de openbare weg.

    Past aan beide zijden.
    Apart verkocht.

Traxter, Traxter MAX
715002459

PANORAMISCHE MIDDENSPIEGEL
    Convexe spiegel voor een brede hoek.
    Biedt beter zicht.
    Kan worden gebruikt met of zonder dak of voorruit  
en met cabinebehuizingen.

Traxter, Traxter MAX
715003638

PROVENT-WINDSCHERM
    Schokbestendige volledige voorruit van Quantum† harde  
polycarbonaat beschermlaag.

    Optimale prestaties met volledige cabinebehuizing.
    Regelbare ventilatieopeningen om de luchtstroom te beheersen.
    Leidt lucht in de cabine, ontwasemt het windscherm, sluit volledig om  
de luchtstroom te elimineren.

    Een bovenste ventilatieopening en 2 onderste ventilatieopeningen  
(voorfilter geïnstalleerd).

    Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid.
    Beschermt de bestuurder en passagier tegen de weersomstandigheden.
    Snel en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
    Niet compatibel met ruitenwisserkits.
Traxter, Traxter MAX
715005276

    Kan worden aangepast op drie verschillende 
posities voor luchtstroomcontrole in de cabine 
wanneer een volledige voorruit is geïnstalleerd:

1.  Afbuiging buiten om de luchtstroom en 
turbulentie in de cabine te verminderen.

2.  Afbuiging binnen om de luchtstroom in de 
cabine te verhogen.

3.  Voorruitventilatie om wasem te verminderen.
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WINDSCHERMEN EN SPIEGELS

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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GLAZEN ACHTERRUIT

WINDBESCHERMING ACHTER
GLAZEN ACHTERRUIT MET 
SCHUIVEND PANEEL
    Gemaakt van uiterst duurzaam gehard glas.
    Ideaal om te voorkomen dat stof of regen de cabine 
binnendringt in moeilijke omgevingen.

    Schuivend paneel voor betere ventilatie.
    Snel en eenvoudig te installeren.
    Sportdak (715002430 of 715003038) vereist  
voor installatie.

      Niet geschikt voor snorkelkit.
Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715007080

GLAZEN ACHTERRUIT
    Gemaakt van uiterst duurzaam gehard glas.
    Ideaal om te voorkomen dat stof of regen de cabine 
binnendringt in moeilijke omgevingen.

    Snel en eenvoudig te installeren.
    Sportdak (715002430 of 715003038) vereist  
voor installatie.

       Niet geschikt voor snorkelkit.
Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715007079

POLYCARBONAAT ACHTERRUIT
    Uiterst schokbestendige ruit van polycarbonaat.
    Ideaal om te voorkomen dat stof of regen de cabine 
binnendringt in moeilijke omgevingen.

    Snel en eenvoudig te installeren.
    Sportdak (715002430 of 715003038) vereist  
voor installatie.

     Niet geschikt voor snorkelkit.
Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715007081

DEUREN

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

DE EXPERT
KEUZE VANVOLLEDIGE DEUREN MET 

ELEKTRISCHE RUITEN
    Gemaakt van robuust polyethyleen met hoge dichtheid.
   Bieden uitstekende bescherming tegen de 
weersomstandigheden.

    Eenvoudig te verwijderen op warme en zonnige dagen.
    Vergrendelbare deuren met handige ingebouwde 
opbergruimtes.

    Gebogen ontwerp van de deuren zorgt voor nog 
meer ruimte.

    Brede opening met scharnieren aan de achterzijde 
om makkelijk in/uit de cockpit te stappen.

    Elektrische ruit zorgt voor extra ventilatie.
    Compatibel met alle BRP-voorruiten.
    Vereist kabel voor ruitenwisser en elektrische 
ruiten (710004462), voedingskabel  
dak (715003094) en 
afdichtingskit (715003126).

Traxter, Traxter Max
715006331

HALVE DEUREN
    Halve deuren gemaakt van plastic.
    Metalen frame past nog beter en is nog steviger.
    Brede opening met scharnieren aan de achterzijde 
om makkelijk in/uit de cockpit te stappen.

    Zakken en bekleding aan de binnenkant voor  
nog meer bescherming.

Traxter (2-deurs)
715006314

Traxter MAX (4-deurs)
715006316

NIEUWE HELDERE HARDE DEUREN
   Stevig en compact stalen frame voor een robuust 
maar open gezichtsveld.

   Transparant onderpaneel van gehard polycarbonaat 
maximaliseert het zicht rond je machine. 

   Bovenste gedeelte bestaat uit 2 schuiframen van 
gehard glas voor ongeëvenaarde luchtcirculatie  
en veelzijdigheid.

   EG- en ROHVA-conform voor optimale veiligheid, 
zodat je de standaardbeschermingsbeugel kunt 
verwijderen voor meer cabineruimte.

   Verzegelde contour zorgt voor een  
beter comfort voor de bestuurder  
in alle weersomstandigheden. 

   Afsluitbare deuren voor  
je gemoedsrust.

Defender
715006261

Defender MAX
715006262

VOLLEDIGE ACHTERDEUREN
    Gemaakt van robuust polyethyleen met hoge dichtheid.
   Bieden uitstekende bescherming tegen de 
weersomstandigheden.

    Eenvoudig te verwijderen op warme en zonnige dagen.
    Vergrendelbare deuren met handige ingebouwde 
opbergruimtes.

    Gebogen ontwerp zorgt voor nog meer ruimte.
    Brede opening met scharnieren aan de achterzijde 
om makkelijk in/uit de cockpit te stappen.

    Openklappende ruit zorgt voor extra ventilatie.
    Vereist deuren vooraan (715006331), 
kabel voor ruitenwisser en 
elektrische ruiten (710004462), 
voedingskabel (715003094) en 
afdichtingskit voor sportdak 
(715003583).

Traxter MAX
715006329

ZACHTE DEUREN
    Bestop heeft zachte deuren 
ontworpen voor de Can-Am Traxter.

    Weerbestendige zachte deuren 
verstevigd met stalen frame bieden 
goede bescherming tegen de 
weersomstandigheden.

    Gemaakt van supersterk en 
uv-bestendig canvas voor 
uitstekende slijtvastheid. 

    Brede opening met scharnieren aan 
de achterzijde om makkelijk in/uit  
te stappen.

    Ruiten gemaakt van gelamineerd 
gepolijst vinyl met ritssluiting voor 
extra ventilatie.

    Gemakkelijk te verwijderen op warme 
zonnige dagen.

    Compatibel met daken en spiegels.
    Installatiekit voor zachte deuren 
(715006238 / 2X voor MAX) is vereist 
voor installatie van deuren van 2019 
en ouder, op 2020 Traxter-modellen.

Traxter (2-deurs)
 715006325 · Zwart

Traxter MAX (4-deurs)
 715006322 · Zwart

Traxter, Traxter MAX 
(Alleen deur passagier voor)

 715006676 · Zwart
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ZACHT ACHTERSCHERM

1

2

3

4

4

5

Ultieme duurzaamheid

Hoge weerstand

ZACHT ACHTERPANEEL 
    Weerbestendig zacht achterpaneel met stalen  
frame biedt goede bescherming tegen de 
weersomstandigheden.

    Gemaakt van supersterk en uv-bestendig canvas voor 
uitstekende slijtvastheid. 

    Getinte ruit, gemaakt van gelamineerd gepolijst vinyl.
    Bestand tegen haarscheuren veroorzaakt door kou, 
tot temperaturen van -30 °C.

    Snel en eenvoudig te installeren op de beschermkooi.
    Niet compatibel met Bimini-dak met zonneklep 
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)

 715002920 · Zwart

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
 NIEUW 715006680 · Zwart

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

    Zorgt ervoor dat er geen tocht of stof en regen in de 
cabine kan komen voor nog meer comfort.

    Snel en eenvoudig te installeren op de beschermkooi.
    Wit Can-Am-logo bovenaan, voor goed zicht. 
Traxter, Traxter MAX
715003249

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

    Snel en eenvoudig te installeren op de beschermkooi.
    Wit Can-Am-logo bovenaan, voor goed zicht.
Traxter, Traxter MAX
715002851

TRAXTER, TRAXTER MAX
2019 EN OUDER 2020 EN NIEUWER

Base, DPS, XT, XT-P, XT 
Cab 2017 en ouder, en 

Hunting Edition

XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition en  

X mr

Base, DPS (HD5, HD8, 
HD10 T-cat 2020), XT 
(HD8) en PRO T-cat 

(HD8, HD10)

Pro (DPS, XT), DPS 
(HD10 behalve T-cat 

2020), XT (HD10), XT-P, 
XU (HD10 T-cat 2021)

XT Cab, Hunting 
Edition, Lonestar 

Edition, Limited en  
X mr

VOLLEDIGE BESCHERMINGSKIT

BESCHERMINGSKIT MET ALUMINIUM 
SKIDPLATES

715003711 
(behalve MAX)

715003712 
(alleen MAX)

715006977 
(3-zitter)

715006978 
(MAX)

715006694 
(behalve MAX)

715006695 
(alleen MAX)

715006696 
(3-zitter)

715006697
(MAX en PRO)

715006979 
(3-zitter)

715006980 
(MAX)

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES

1 
A-ARMBESCHERMERS VOOR
   Extra bescherming voor de onderkant van het stuurmechanisme 
en de wielophanging (A-arm) van je voertuig.

   Verkocht per set van twee.
   Niet compatibel met Apache-rupsbandsystemen.

715002444 715006975 715002444 715004387 715006975

2
SKIDPLATE VOOR
   Beschermt de onderkant aan de voorzijde van je voertuig bij 
rijden op veeleisend terrein.

   Voor stijlvolle bescherming van de voorkant van je voertuig.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3

CENTRALE SKIDPLATE
    Kit met centrale skidplate bevat skidplates voor het midden en de 
zijkanten.

   Uiterst duurzame bescherming voor de onderkant van je voertuig.
   Maakt werken op veeleisend terrein eenvoudig.
   Moet worden gebruikt met de kit met skidplates voor de onderkant.

715003467
(alleen MAX)

715003467
(alleen MAX)

715003467
(alleen MAX)

715003467
(alleen MAX en PRO)

715003467
(alleen MAX)

4 
KIT MET SKIDPLATES VOOR DE ONDERKANT
   Uiterst duurzame bescherming voor de onderkant van je voertuig.
   Maakt werken op veeleisend terrein eenvoudig.
   Kit met skidplates voor de zij- en achterkant.

715002446 715002446 715006197 715006197 715006197

5

A-ARMBESCHERMERS ACHTER
   Extra bescherming voor de onderkant van de ophanging (A-arm)  
van je voertuig.

   Verkocht per set van twee.
   Niet compatibel met Apache-rupsbandsystemen.

715002445 715006976 715002445 715004388 715006976

ALUMINIUM SKIDPLATES
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WINDBESCHERMING ACHTER

Voor ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze aluminium 
skidplates gemaakt van 4,5 mm dik 5052 H32-aluminium.

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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715005774

BUMPERS
DE KRACHT OM TE VOLHARDEN EN HET KARAKTER OM LANG MEE TE GAAN;  

ONZE BUMPERS ZIJN ER KLAAR VOOR.

 GEBOUWD VOOR GROTE LICHTEN
Volledig geïntegreerde bumpermontageplaat zorgt voor een stijve 

montage en solide bescherming voor meerdere accessoire-lichten.

 100% GEÏNTEGREERD 
Ontworpen voor naadloze integratie met de stijl, pasvorm, 

afwerking en mogelijkheden van jouw Traxter.

BETERE BESCHERMING 
TEGEN CORROSIE
Can-Am bumpers zijn  

E-coated voor de ultieme 
bescherming tegen 
 corrosie: van binnen  

en van buiten.

DE EXPERT
KEUZE VAN

LOOKS VOOR HET ZWARE WERK
EN SERIEUZE CAPACITEIT, MET 
EEN DUURZAME PASVORM EN 
AFWERKING VOOR INTENSIEF 
GEBRUIK 

VOORBUMPER
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Biedt uitstekende bescherming.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.

    Geïntegreerde bevestigingspunten voor verlichting.
    Vereist voor het installeren van platen voor Xtreme-voorbumper,  
bagagerek voor en de hoekbeschermers vooraan.

Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715002418

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
715005754 

HOEKBESCHERMERS VOORAAN
    3,2 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Biedt extra bescherming voor de hoeken vooraan.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
    Verkocht per set van twee.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
    Voorbumper (715002418) vereist  
voor installatie.

715002833

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
    Voorbumper (715005754) vereist  
voor installatie.

715005774 

PLATEN VOOR XTREME-VOORBUMPER
    Gemaakt van dik staal voor zwaar gebruik met rubberkussentjes voor nog  
meer bescherming.

    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
    Biedt extra bescherming aan de voorzijde.
   Niet geschikt voor voertuigen uit de T-categorie.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
    Voorbumper (715002418) vereist  
voor installatie.

715003005

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
    Voorbumper (715005754) vereist  
voor installatie.

715005777 
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BUMPERS EN BESCHERMERS

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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    3,2 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Zijbescherming vooraan voor toepassingen op de boerderij,  
ranch en bosbouw.
    Biedt complete carrosseriebescherming vooraan.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
   Verkocht per set van twee.

715002834

715005410

 ZIJBESCHERMERS CARROSSERIE VOORAAN

RANCHER-VOORBUMPER
    Dankzij de lage bescherming en platen vooraan kun je 
jouw ATV gebruiken in kuddes en de veiligheid van het 
voertuig en de dieren garanderen.

    Met het vlakke gedeelte vooraan kun je vee of lichte 
voorwerpen zachtjes duwen, bijv. om een hek te sluiten.

    De volledige afdekking vooraan biedt een extra 
bescherming voor je koplampen en radiateur.

    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met 
duurzame poedercoating.

   Niet geschikt voor voertuigen uit de T-categorie.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715002834

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
    Verbeterde naderingshoek.
    Compatibel met bagagerek voor, sneeuwschuivers, 
band- en rups-kits, lieren.

715005410 

XT-VOORBUMPER 
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie.
    Biedt lichte bescherming.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met 
duurzame poedercoating.

    Compatibel met verlichtingskit.
    Standaard op XT- en XT Cab-modellen 2018 en 2019.
    Niet compatibel met platen voor Xtreme-voorbumper, 
hoekbeschermers vooraan en LinQ-bagagerek vooraan.

Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715004407

X MR-VOORBUMPER 
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met 
duurzame afwerking.

    Biedt extra bescherming aan de voorzijde van  
de carrosserie.

    Ingebouwde steunplaat voor lier, om de lier hoger  
te plaatsen, voor betere toegang in modderige 
omstandigheden of voor extra verlichting.

    Inclusief een sleephaak vooraan.
    Standaarduitrusting op X mr-modellen.
    Lier apart verkocht.
Traxter, 
Traxter MAX 
(2019 en ouder)

 715004405 · Zwart

 715004406 ·  
Sunburst Yellow

Traxter, 
Traxter MAX 
(2020 en nieuwer)

 715006143 · Zwart 

 715006144 · Green

XT-P-VOORBUMPER 
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met 
duurzame afwerking.

    Biedt extra bescherming aan de voorzijde van  
de carrosserie.

    Ingebouwde montageplaat voor de installatie van 
extra verlichting.

    Steunplaat voor lier (705206371) is vereist om de lier 
hoger te plaatsen voor betere toegang in modderige 
omstandigheden (afzonderlijk verkocht).

    Standaard op XT-P-modellen.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)

 715004408 · Can-Am Red

Traxter, Traxter MAX
 715006145 · Silver 

ACHTERBUMPER
    3,8 cm dikke stalen constructie en geïntegreerd 
buisvormig ontwerp.

    Meer bescherming van de koffer achteraan en de 
hoeken onderaan, terwijl de achterklep nog steeds 
kan worden gebruikt.

    Anti-corrosiecoating met duurzame poedercoating.
    Vereist voor installatie van zijbeschermers carrosserie 
achteraan (715003055).

    Achterbumperadapter (715006060) is vereist voor de 
installatie op de Traxter PRO-modellen.

Traxter, Traxter MAX
715006012

ACHTERBUM-
PERADAPTER
(Niet afgebeeld)
    Nodig om de 
achterbumper te 
installeren op 
Traxter-modellen  
met de lange bak.

Traxter PRO-modellen
715006060

LAADVLOERBESCHERMERS EN 
BEVESTIGINGSRAILS
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Betrouwbare laadbakbescherming en bevestigingspunt 
voor spanband om grote ladingen te zekeren.

    Anti-corrosiecoating met duurzame poedercoating.
    Ontworpen om op hun plaats te blijven wanneer de 
zijwanden van de laadvloer zijn verwijderd.

Traxter PRO-modellen
715005415

ZIJBESCHERMERS CARROSSERIE ACHTERAAN
    3,8 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Betrouwbare bescherming voor de laadbak.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
    Compatibel met spatborden.
    Geïntegreerde borstel en deflector voor laaghangende takken.
    Vereist achterbumper (715006012 of 715002419) voor installatie.
    Verkocht per set van twee.
Traxter, Traxter MAX (behalve PRO)
715003055

ZIJBESCHERMERS CARROSSERIE VOORAAN
    Vereist voorbumper (715002418 of 715005754) met hoekbeschermers vooraan 
(715002833 of 715005774) en rockslider (715002569 of 715003040 voor 
MAX-modellen) voor installatie.

Traxter, Traxter MAX
715003450

RANCHER-ZIJBESCHERMERS CARROSSERIE 
VOORAAN
    Vereist Rancher-bumper (715002834/715005410) en rocksliders (715002569 of 
715003040 voor MAX-modellen) voor installatie.

Traxter, Traxter MAX 
715003617

BUMPERS EN BESCHERMERSBUMPERS EN BESCHERMERS

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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AGRESSIEF GEPROFILEERD OM MODDER, PUIN 
EN SNEEUW BUITEN HET VOERTUIG TE HOUDEN.

715006675

SPORTIEVE SPATBORDEN
    Gestroomlijnde spatborden van precies de juiste maat om opspattende modder  
en vuil weg te houden van je banden.

    Robuuste constructie van gespuitgiet polypropyleen.
   Inclusief verlengstukken vooraan en achteraan met alle montagebenodigdheden.
Traxter (behalve PRO), Traxter MAX
715003898

SPATBORDEN
    Robuuste constructie van gespuitgiet polypropyleen.
    Perfect om modder en vuil uit het voertuig te houden.
   Inclusief verlengstukken vooraan en achteraan met alle montagebenodigdheden.
    Ideaal voor voertuigen met rupsbanden.
Traxter (behalve PRO)
Traxter MAX
715006821

Traxter PRO
715006001 

SPATBORDEN
    Houden de laadruimte vrij van modder en vuil en beschermen  
de aanhanger of de voertuigen achter je.

    Maken je voertuig nog mooier.
    Gemaakt van EPDM-rubber.
    Vereist achterbumper (715006012 of 715002419) voor installatie.
    Verkocht per set van twee.
Traxter, Traxter MAX
715003041

ROCKSLIDERS
    Beschermen de zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels.
    Gemaakt van stalen buizen voor zwaar gebruik met een diameter van 3,8 cm.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
    Ingebouwde opstap voor vlotte toegang tot de laadbak.
    Verkocht per set van twee.
Traxter

 715002569 · Zwart
Traxter MAX, Traxter PRO

 715003040 · Zwart

ROCKSLIDERS
    Rocksliders voor zwaar gebruik, gemaakt van gelakt aluminium met een diameter 
van 5 mm met een ingebouwde opstap voor hogere toegang tot de laadbak.

    Beschermen de zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels.
    Zitten strak tegen de voertuigcarrosserie, voor een betere bodemvrijheid bij obstakels.
    Niet compatibel met andere rocksliders.
    Verkocht per set van twee.
    Standaard op Traxter X mr-, Traxter MAX X mr- en Traxter XT-P-modellen.
Traxter (2019 en ouder)

 715004409 · Zwart

Traxter MAX (2019 en ouder)
 715005020 · Zwart

Traxter (2020 en nieuwer)
 715006671 · Zwart 

Traxter (2020 en nieuwer)
 715006675 · Manta Green  
 715006672 · Rood  
 715006674 · Zilver  
 715006673 · Geel 

Traxter MAX 2020 en Traxter PRO
 715006721 · Zwart

BUMPERS EN BESCHERMERSBUMPERS EN BESCHERMERS

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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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.

Gesloten circuit voor modderrijden.

EXCLUSIEF BIJ BRP: LinQ IS 
EEN SYSTEEM WAAR GEEN 
GEREEDSCHAP VOOR NODIG 
IS, VOOR DE VRIJWEL 
ONMIDDELLIJKE MONTAGE 
VAN ACCESSOIRES. 
INSTALLEER EN VERWIJDER 
LinQ-ACCESSOIRES SNEL EN 
EENVOUDIG OM JE MACHINE 
TE TRANSFORMEREN 
WANNEER JE MAAR WIL.

SOORTEN LinQ-ACCESSOIRES
•  LinQ-accessoires met een basis van 16 inch zijn gemonteerd  

met LinQ-ankers 16 inch afstand, ideaal voor ATV’s en SSV’s, 
Sea-Doo-waterscooters en Ski-Doo-sneeuwscooters van Can-Am. 

•  LinQ-accessoires met een basis van 36" worden meestal  
gebruikt als onderdeel van LinQ-rekken voor offroadvoertuigen 
van Can-Am.

GEEN GEREEDSCHAP 
NODIG

Draai de LinQ-bevestigingen  
en je bent klaar om te gaan!

HULP VOOR EEN DAG HARD WERKEN
LinQ-koffers, rekverlengstukken, tassen, vakken, en uitrustingshouders 

hebben een snelle bevestiging om je te helpen de klus te klaren.

BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

S3 VOORBUMPER MET LIER
    Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame poedercoating.
    Specifiek ontworpen voor liefhebbers van modderrijden.
    Geïntegreerde montageplaten zijn geschikt voor elke lier.
    Hogere positie van de lier om te voorkomen dat de lier in de modder 
ondergedompeld wordt.

    Voor extra bescherming van de carrosserie.
    Niet compatibel met LinQ-bagagerek vooraan, montageset voor demontabele lier, 
verlengstuk voor sneeuwschuiverframe voor zwaar werk en katrol voor sneeuwschuiver.

    Met het merk “S3 for Can-Am”.
    Lier niet inbegrepen.
   Niet geschikt voor voertuigen uit de T-categorie.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)

 715003779 · Zwart 
 715005092 · Sunburst Yellow

S3 ACHTERBUMPER VOOR 
LIERMONTAGE
    Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame 
poedercoating.

    Specifiek ontworpen voor liefhebbers van rijden in  
de modder.

    Geïntegreerde montageplaten voor lier en ankerpunten 
voor slepen.

    Voor extra bescherming van de carrosserie.
    Niet compatibel met Apache 360 LT-rupsbandsysteem 
en montageset voor demontabele lier.

    Compatibel met lieren voor Traxter (kabelboom voor 
lier achteraan vereist).

    Met het merk “S3 for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)

 715003782 · Zwart 
 715005123 · Sunburst Yellow

S3 NERF BARS
    Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buizen met duurzame poedercoating.
    Specifiek ontworpen voor liefhebbers van rijden in de modder.
    Beschermt de onderzijde van het voertuig zonder dat de bodemvrijheid in  
het geding komt.

    Geïntegreerde opstap voor eenvoudigere toegang tot het voertuig.
    Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie vooraan, Rancher-zijbeschermers 
carrosserie vooraan en Apache 360 LT-rupsbandsysteem.

    Met het merklogo “S3 for Can-Am”.
Traxter

 715003783 · Zwart 
 715005094 · Sunburst Yellow

Traxter MAX, Traxter PRO
 715004349 · Zwart

 715005124 · Sunburst Yellow

KABELBOOM 
VOOR LIER 
ACHTER
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie 
van een lier op de S3 
achterbumper.

    Compatibel met alle 
lieren voor de Traxter.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 en ouder)
715004233
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RUST JOUW 
TRAXTER UIT 
VOOR EXTRA 
LAADCAPACITEIT.

 ACCESSOIRES
·  Geen gereedschap nodig: accessoires snel met de hand installeren  
en verwijderen

·  Rust jouw Can-Am in een mum van tijd uit voor gespecialiseerde taken
·  Stevig montagesysteem voor het zwaarste terrein

MONTAGELOCATIE EN -VEREISTEN
LAADVLOER
(lange bak voor 

laadruimte LinQ)

LinQ-BAGAGEREK
715006140

ADVENTURE-
DAKREK

715003870 / 715004391

LinQ-ACCESSOIRES MET 16 INCH BASIS p. 35
· LinQ-ankers worden met een hart-op-hart afstand van 16 inch gemonteerd. 
· Lagere laadcapaciteit dan de LinQ met 36 inch basisaccessoires. 
·  Kan worden gebruikt op ATV- en SSV-voertuigen, Sea-Doo-waterscooters 

en Ski-Doo-sneeuwscooters van Can-Am.

LinQ-KOELER VAN 16 L
295100698

LinQ-basiskit voor 
bagage

860201806 
+ 

LinQ-basisinstallatiekit
860201812

LinQ-basiskit voor 
bagage

860201806
Niet compatibel

LinQ-GEREEDSCHAPSKIST
715004301

LinQ basis-  
installatiekit
860201812

Geen verdere  
vereisten

Geen verdere  
vereisten

LinQ SR 21 L TAS
860201740

LinQ 17 L SPORTTAS
860201678

LinQ WATERDICHTE TAS
715002875

Niet compatibel

LinQ-ACCESSOIRES MET 36 INCH BASIS p. 36
·  Te monteren op LinQ-rekken die vaak worden gebruikt door Can-Am 

ORV-voertuigen.
·  Hogere laadcapaciteit dan de LinQ met 16 inch basisaccessoires. 

Het gebruik wordt beperkt tot Can-Am ORV-voertuigen.

LinQ-LAADBAK VAN 45 L
715003879

Niet compatibel Geen verdere  
vereisten

Geen verdere  
vereisten

LinQ-OPBERGKOFFER VAN 86 L
715004923

LinQ 43 L AUDIOLAADBAK
715003018

LinQ 30 L KOELBOX
715004778 • Zwart / 715004698 • Grijs

Niet compatibel

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

Geen verdere  
vereisten

LinQ-MAND VOOR ZWAAR WERK
715001215

LinQ-MAND MET LAAG PROFIEL
715004282

LinQ-REKKEN EN HOUDERS p. 41

LinQ-GEREEDSCHAPSHOUDER
715003059

Geen verdere  
vereisten

Geen verdere  
vereisten

Zijwandmontage: 
LinQ-adapters 

715003058

LinQ-accessoires met 16" basis 

DE EXPERT
KEUZE VAN

LinQ WATERDICHTE TAS

LINQ SR 21 L TAS
    Semi-harde uitvouwbare tas.
    Inhoud 21 l.
    LinQ-basiskit voor bagage (860201806) 
inbegrepen.

 Zie tabel voor installatielocatie  
en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
860201740

LINQ-KOELER VAN 16 L
    Via LinQ gemonteerde, waterdichte koeler van 16 l.
    Rotomold-constructie voor uitzonderlijke stevigheid  
en duurzaamheid.

    Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor  
optimale koeling.

    Sea-Doo: gemariniseerde LinQ voor gebruik in  
zout water.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
295100698

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

    Maximale inhoud 19 l.
    Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel.
    Sea-Doo: LinQ voor gebruik in zout water.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715004301

LINQ WATERDICHTE TAS
    Volledig waterbestendige waterdichte tas voor het veilig opbergen van je apparatuur.
    LinQ gemonteerd met robuuste, stijve kunststof basis.
    Opbergruimte met hoge capaciteit (40 l).
    Bodemschuimvoering voor extra bescherming van de uitrusting.
    Geïntegreerde handgreep voor eenvoudig transport op/van het voertuig.
    LinQ-basiskit voor bagage (860201806) inbegrepen.
    Sea-Doo: gemariniseerde LinQ voor gebruik in zout water.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715002875

LINQ 17 L SPORTTAS
   Inhoud 17 l. 
    Stevige bodem, semi-harde bovenkant.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
860201678

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGINGLinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

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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LinQ-accessoires met 36" basis 

Scheidingspaneel 
laadruimte

Cabinebeschermer

LINQ-LAADBAK VAN 45 L
    Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715003879

LINQ 86 L BAGAGERUIMTE
    Vergrendelbaar en weerbestendig.
    Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715004923

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 muziek goed klinkt bij een gemiddelde snelheid.

    Eenvoudig te (de)monteren om je lading veilig vast te houden en te vervoeren. 
    De Bluetooth-ontvanger en luidsprekers van 16,5 cm zitten handig verborgen en 
geïntegreerd in de hoes.De automatische uitschakelfunctie beschermt je accu door 
het systeem uit te schakelen na 10 minuten zonder activiteit.

    Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden. 
    Waterafstotende luidsprekers.

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

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

    Gesp en elastische sluiting met een rubberen afdichting die voorkomt dat stof  
de tas binnendringt.

    Deksel in 3 delen voor gedeeltelijke of volledige toegang tot je tas.
    Scheidingswanden binnenin voor optimale indeling van de tas.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX

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

LINQ 30 L KOELBOX
   Kan worden geïnstalleerd zonder aanpassing van het voertuig.
    Rotomold-constructie biedt uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. 
    Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling.
    Ingebouwd, volledig uitneembaar vak beschermt je voedsel.
    Robuuste rubberen vergrendelingen houden de klep goed dicht.
    Weerbestendig.
    Handige aftapplug.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX

 715004698 · Grijs 
 715004778 · Zwart

LINQ-MAND VOOR ZWAAR WERK
    Gemaakt van uiterst sterk HSLA-staal.

 Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter 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 snelbinders en ankerpunten voor spanbanden.
    Gemaakt van schokbestendig geïnjecteerd  
polypropyleen.

 Zie tabel voor installatielocatie  
en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715004282

Scheidingswanden binnenin 
voor optimale indeling van de tas

LINQ-RESERVEWIELHOUDER
    Reservewielhouder voor in de laadruimte.
    Stalen constructie voor zwaar gebruik.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en 
buitenzijde met duurzame poedercoating.

    Wordt boven op de wanden van de 
laadruimte gemonteerd via het handige 
gereedschapsloze LinQ-systeem.

    Compatibel met verlengstuk wand laadbak.

    Maakt gebruik van het standaard 
boutpatroon van BRP om de band te 
monteren (inclusief moeren).

    Geschikt voor banden van BRP tot 28 
inch (wiel niet inbegrepen).

    Voor snelle installatie in verschillende 
standen via het LinQ-systeem.

Traxter (behalve PRO-modellen), Traxter MAX
715003448

LINQ-VERLENGSTUK VOOR ACHTERKLEP  
VOOR LANGE BAK
    Voegt extra laadruimte achter toe wanneer de achterklep is geopend.
    Barrière met stalen buizen wordt boven op de wanden van de laadruimte 
gemonteerd via het handige gereedschapsloze LinQ-systeem.

    Kan worden gebruikt als scheidingspaneel op verschillende plaatsen langs de wand 
van de laadruimte, om te voorkomen dat grotere items er achteraan af vallen.

    Kan netjes worden opgeborgen en biedt extra bescherming voor de cabine, 
aangezien het ondersteboven op de wand van de laadruimte kan worden 
gemonteerd als mini-cabinebeschermer.

    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met duurzame poedercoating.
Traxter, Traxter MAX 
(behalve PRO-modellen) 
715002464

Traxter PRO
715005412

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGINGLinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

DE EXPERT
KEUZE VAN

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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LinQ-BAGAGEREK VOORAAN
    Robuust uitziend bagagerek voor, voor montage op de 
motorkap van het voertuig, biedt extra opbergruimte.

    3,2 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde met 
duurzame poedercoating.

    Opklapbare constructie voor vlotte toegang tot de 
onderhoudsruimte.

    Maakt installatie van LinQ-accessoires mogelijk (vooral voor 
gebruik met LinQ-mand met laag profiel [715004282]).

    Kit inclusief LinQ-basis.
    Meerdere snelbinders en ankerpunten voor sjorkabels.
    Vereist Rancher-bumper (715002834/715005410) of 
voorbumper (715002418 of 715005754) voor installatie.

    Een geweldige plaats om gereedschap op te bergen bij 
werkzaamheden op locatie.

Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715004312

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
715006064

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

    Inclusief: 2 LinQ-basissen voor bagage en 
montagebenodigdheden.

Traxter, Traxter MAX
860201806

LINQ-RESERVEONDERDEEL
    Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle 
accessoires voor het LinQ-systeem.

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

LINQ-BASISINSTALLATIEKIT
    Vereist om LinQ-basiskit voor bagage op de laadvloer 
te installeren.

Traxter PRO
860201812

Maakt de installatie 
van LinQ-mand met 
laag profiel mogelijk, 
zie p. 36

LINQ-BAGAGEREK
    Sterk, duurzaam stalen rek.
    Eenvoudige installatie zonder 
gereedschap dankzij het LinQ-systeem.

    Maakt de installatie van LinQ-accessoires 
mogelijk.

    Er kunnen 2 rekken tegelijkertijd worden 
geïnstalleerd.

    Maakt opbergruimte op twee niveaus  
in de laadbak mogelijk (ruimte voor 

emmer van 19 l).
    Zo blijft je lading goed op zijn plaats.
    Meerdere snelbinders en ankerpunten 
voor sjorkabels.

    Kit inclusief LinQ-basis.
    Biedt meer bruikbare ruimte in de 
laadruimte.

    Meer opbergmogelijkheden op het 
voertuig.

Traxter, Traxter MAX
715006140

KIT HANGENDE 
OPBERGBOX
    Veelzijdig rek ontworpen 
voor een standaard 
opbergbox.

    Volledig verstelbaar,  
het rek kan worden 
aangepast om de kratten 
in meerdere posities te 
plaatsen: positie 
cabinebeschermer, in de 
box langs de zijwand, en 
buiten de box langs de 
zijwand.

    Inclusief opbergbox met 
merklogo van Can-Am.

   Extern 
verstevigingspaneel voor 
lading wordt aanbevolen 
bij gebruik buiten de 
zijwand.

Traxter,  
Traxter MAX
715005449 ·· Zwart

NIEUW LOADOUT-REK

Beschikbaar vanaf najaar 2020
    Met behulp van LinQ-gemonteerd rek dat een 
tweede opbergniveau vormt.

   In hoogte verstelbaar van het midden van de 
cabine tot de daklijn.

   Modulaire bak met uitklapbaar voor- en 
achterpaneel is geschikt voor verschillende 
soorten lading.

   Meerdere haakgaten om voorwerpen aan te 
hangen, zowel binnen als buiten het rek.

   Bak heeft meerdere LinQ-posities.
   Creëer extra laadruimte door het bagagenet 
onder de mand op te hangen.

   Er kunnen 2 rekken worden geïnstalleerd  
op de Traxter Pro.

Traxter,  
Traxter MAX
715005447

CAN-AM-OPBERGBOX
(Niet afgebeeld)
    Conventionele 13 x 13 inch plastic opbergbox met 
merklogo van Can-Am.

    Geperforeerde bodem laat water en vuil ontsnappen.
Traxter, Traxter MAX
708303237 ·· Zwart

EXTERN VERSTEVIGINGSPANEEL 
VOOR LADING 
(Niet afgebeeld)
    Plaat die aan de zijwand wordt bevestigd om de 
zijwand verder te ondersteunen en te beschermen 
wanneer deze zich in de buitenste positie bevindt.

    Aanbevolen gebruik van de opbergbox en/of 
vuurwapen- en gereedschapshouder bij installatie 
buiten de zijwand (behalve Traxter PRO).

715006198

LADING EN OPBERGRUIMTE

DE EXPERT
KEUZE VAN

LinQ: BAGAGESYSTEMEN MET SNELBEVESTIGING

39

Pas de hoogte afhankelijk  
van je lading aan.

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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BESCHERMING EN 
CAPACITEIT VOOR 
HET RUWE WERK.

DE EXPERT
KEUZE VAN

DE EXPERT
KEUZE VAN

BOVENSTE PANELEN 
KUNNEN SNEL 
WORDEN INGEKLAPT

CABINEBESCHERMER
    De stalen afscherming over de volledige achterkant van de rolkooi voorkomt dat je hoofd  
of de onderdelen van de cabine geraakt worden door de lading in de laadruimte.

    Compatibel met uitrustingsrail.
    Door het open ontwerp van het rek blijft een vrij zicht naar achteren behouden.
    Compatibel met verlengstuk wand laadbak.
Traxter,  
Traxter MAX
715003873

DELUXE CABINEBESCHERMER
    Beschermt de onderdelen van de cabine tegen de bagage.
    Vergroot de laadbak in combinatie met het verlengstuk voor de wand  
van de laadbak (715002421).

    Vereist voor installatie van het verlengstuk wand laadbak (715002421).
    Compatibel met  
uitrustingsrail.

Traxter,  
Traxter MAX
715002423

VERLENGSTUK WAND LAADBAK
    Voor meer ruimte in de laadbak.
    Snelle en eenvoudige montage zonder gereedschappen.
    Eenvoudig te verwijderen achterportier kan in open 
stand worden vergrendeld.

    Variabele instellingen: volledige of halve hoogte.
    Opklapbare bovenpanelen kunnen in enkele 
seconden worden verwijderd.

    Vereist Deluxe cabinebeschermer (715002423).
Traxter, Traxter MAX 
(behalve Traxter PRO-modellen)
715002421

Traxter PRO-modellen
715005411

OPBERGRUIMTE ONDER 
BESTUURDERSSTOEL
    Opbergvak van gespuitgiet polypropyleen met 
een inhoud van 15 l, past perfect onder de 
bestuurdersstoel.

    Opening vooraan voor snelle en vlotte toegang.
    Perfect om waterbestendige items op te slaan, 
zoals touwen, sleepkabels en accessoires voor 
de lier, die soms snel nodig zijn.

Traxter, Traxter MAX
715003399

CENTRALE OPBERGRUIMTE 
ONDER STOELEN
    Opbergvak van gespuitgiet polypropyleen met 
een inhoud van 8 l. 

    Waterdicht ontwerp houdt ijs en drankjes koel.
    Eenvoudig leeg te maken en te reinigen door het 
te verwijderen met de ingebouwde handgreep. 

    Toegankelijk door de middelste zitting op te tillen.
Traxter, Traxter MAX
715003446

UITNEEMBARE OPBERGBAK
    Handige, uitneembare gereedschapskist op het 
dashboard om al je essentiële uitrusting bij de 
hand te hebben.

    Biedt 6,3 l opbergruimte, met klikbevestiging.
    Waterbestendig om je spullen veilig en droog  
te houden.

    Standaard op alle modellen behalve het 
basismodel.

Traxter, Traxter MAX
715004344

UITNEEMBARE 
OPBERGBAK - PASSAGIER
    Handige opbergbak van gespuitgiet 
polypropyleen onder de passagiersstoel, 
met een inhoud van 14 l.

    Bak kan snel geplaatst en verwijderd 
worden en wordt geleverd met een 
ingebouwde handgreep.

    Waterafstotend.
Traxter, Traxter MAX
715003314

DEKZEIL
    Past perfect om alle items in de laadbak te bedekken.
    Voorkomt spatten in de laadbak.
    Wordt opgerold naar de voorzijde.
    Eenvoudig te verwijderen voor snelle toegang.
    Niet compatibel met accessoires die de hoogte van de bak overschrijden.
Traxter 2018 en nieuwer (behalve PRO, Mossy 
Oak Break-Up Country Camo model), Traxter MAX 

 715006011 ·· Zwart

Traxter, Traxter MAX (2017 en eerder)
 715003048 ·· Mossy Oak Break-Up Country 

Camo

LADING EN OPBERGRUIMTE LADING EN OPBERGRUIMTE

 REKKEN EN HOUDERS

LINQ-ADAPTER
    Maakt installatie van de 
LinQ-gereedschapshouder op 
het verlengstuk voor de wand 
van de laadbak of de Deluxe 
cabinebeschermer mogelijk.

    Verkocht per set van 4.
Traxter, Traxter MAX
715003058

LINQ-GEREEDSCHAPSHOUDER
    Zeer veelzijdige gereedschapshouder.
    Met de handige draaibare riemen kan gereedschap in elke richting 
worden opgeborgen.

    Geschikt voor installatie op de laadwanden, Deluxe cabinebeschermer, 
het Adventure-dakrek of het verlengstuk voor de wand van de laadbak.

    Indien gemonteerd op de Deluxe cabinebeschermer of het verlengstuk 
voor de wand van de laadbak, is de LinQ-adapter vereist voor installatie.

    Verkocht per set van twee.
Traxter, Traxter MAX
715003059

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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MONTAGERAILS OP 
DE LAADRUIMTE

NETTEN VOOR OPBERGVAK  
IN DASHBOARD
    Perfect om voorwerpen in het dashboard  
tegen te houden.

    Niet compatibel met systeem voor  
ontdooiing, verwarming en ventilatie.

    Verkocht per set van twee.
Traxter, Traxter MAX 
(behalve Limited-modellen)
715003129

NET VOOR HET OPBERGVAK  
IN HET DASHBOARD VOOR  
HET VERWARMINGSSYSTEEM
    Perfect om voorwerpen in het dashboard  
tegen te houden.

    Moet worden geïnstalleerd wanneer lager 
dashboard voor verwarmingssysteem is 
geïnstalleerd.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 en ouder) 
715003544

LAGER DASHBOARD VOOR 
VERWARMINGSSYSTEEM
    Vervangt het standaard dashboard van het voertuig, en 
bevat een vak waarin de bestuurder en passagier 
gemakkelijk kleine voorwerpen kunnen opbergen.

    Moet worden geïnstalleerd wanneer het systeem voor 
ontdooiing, verwarming en ventilatie is geïnstalleerd.

    Te gebruiken in combinatie met het net voor het 
opbergvak in het dashboard voor het 
verwarmingssysteem (715003544) om te voorkomen  
dat items uit het opbergvak in het dashboard vallen.

Traxter,  
Traxter MAX  
(2019 en ouder)
715003441

OPBERGRUIMTE 
ACHTERKANT RUGLEUNING
    Eenvoudig te installeren net.
    Gemaakt van kleurvast polyester.
    Verkocht per set van twee.
Traxter MAX
715003019

MONTAGERAILS OP DE 
LAADRUIMTE
    Voegen geïntegreerde bevestigingspunten toe aan de 
laadbak en verfraaien het uiterlijk.

    Extra bescherming van de laadbak.
    Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde, met 
duurzame poedercoating.

    2,5 cm dikke stalen buisconstructie voor zwaar gebruik.
    Voegt extra hoogte toe aan de zijwand en dient als 
bevestigingspunt voor touwen, spanbanden of 
snelbinders.

    Compatibel met verlengstuk wand laadbak.
    Verkocht per set van twee.
Traxter (behalve PRO), Traxter MAX 
715003444

NET VOOR LAADRUIMTE
    Stevig net, ontworpen om vast te haken aan de bodem 
van de laadbak, om je lading op een veilige en 
compacte manier vast te zetten.

    Houdt je spullen stevig tegen de vloer van de laadruimte.
Traxter (behalve PRO), Traxter MAX
715003445

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

    3 vakken.
    Weerbestendig.
Traxter, Traxter MAX

 715003759 ·· Zwart

Afgebeeld voertuig is  
een Can-Am Outlander.

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

Traxter, Traxter MAX
269502121

GEREEDSCHAPSKIST VOOR LAADRUIMTE
    Grote, multifunctionele en weerbestendige gereedschapskist van 150 l ontworpen  
voor laadvloeren.

    De Rotomold-constructie zorgt voor uitzonderlijke stijfheid en duurzaamheid.
    Met bekerhouders en geïntegreerde groef voor buis of 2x4 insparing.
    Geschikt formaat om optioneel 2 gereedschapshouders op de laadvloer te 
monteren (snelmontage met bouten).

    Dubbele zijopeningen met vergrendelbare sluitingen en rubberen vergrendelingen.
Traxter, Traxter MAX
715003028

LADING EN OPBERGRUIMTELADING EN OPBERGRUIMTE

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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DE EXPERT
KEUZE VAN

DE EXPERT
KEUZE VAN

ADVENTURE-DAKREK 
    Ideale bagageoplossing om alles mee te nemen voor een volledige en ongeëvenaarde 
offroadervaring.

    Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,2 cm.
    Modulaire LinQ-ondersteuningsplaten maken de installatie van de meeste LinQ-
laadaccessoires mogelijk.

    Geïntegreerde bevestigingspunten voor lichten bieden plaats aan maximaal acht pod-type 
ledlampen (6 voor en 2 achter) of een 99 cm led-balk (voorzijde). Zie de tabel voor compatibiliteit.

    Met ankerpunten om het reservewiel te bevestigen.
    Spanbanden reservewiel afzonderlijk verkocht.
    Voeg het net voor de laadbak of het elastisch net voor de laadbak toe om je bagage veilig 
vast te maken in het rek.

    Niet compatibel met Bimini-dak. 

Traxter 
Ladingen tot 18 kg.

715003870

Traxter MAX 
Ladingen tot 34 kg.

715004391

NIEUWE ACCESSOIREHOUDER 
    Sterke accessoirehouder om voorwerpen op  
te hangen aan de achterkant.

   Gaten voor karabijnen, lokeenden of andere voorwerpen.
   LinQ-ankers maken de installatie van veel LinQ-accessoires mogelijk.
   Voorgeboorde gaten voor de installatie van lichten.
Traxter, Traxter MAX
715005450

SPANBANDEN MET RATEL VOOR RESERVEWIEL
    Spanband met ratel voor bevestiging in 3 richtingen met lussen.
    Ontworpen om het reservewiel stevig te bevestigen op accessoires met geïntegreerde 
bevestigingspunten voor het reservewiel.

    Aanpasbaar aan de meest gebruikte UTV-bandenmaten.
    Ratel en koppelring gemaakt van duurzaam gegalvaniseerd staal.
    Vereist om het reservewiel te bevestigen op het Adventure-dakrek.

Traxter, Traxter MAX
280000606

EXTRA HOUDER 
VOOR VUUR- 
WAPENKOFFER
(Niet afgebeeld)
Traxter,  
Traxter MAX
715001586

VUURWAPENKOFFER 6.0 IMPACT VAN KOLPIN
    Biedt ruimte voor wapens met een pistoolgreep en voor kleine statieven.
    Geweren tot 1,3 m lang passen er gemakkelijk in.
    Voldoende ruimte voor een vizier tot 60 mm.
    Makkelijk te openen klep aan de bovenkant.
    Vergrendelbare sluiting met kliksysteem.
    Ergonomisch ontworpen handvat en voorgevormde bevestigingspunten voor riem.
    Ontworpen voor hagel- of jachtgeweren voor links- of rechtshandigen.
    Vereist uitrustingsrail en houder voor vuurwapenkoffer van Kolpin voor installatie.
    Omvat verwijderbaar, schokdempend schuimrubber en nylon voering voor superieure 
bescherming binnenin.

    Geschikt voor dubbele montage met extra houder voor vuurwapenkoffer.
Traxter, Traxter MAX
715001419

HOUDER VOOR VUURWAPENKOFFER 
VAN KOLPIN
    Biedt plaats aan één vuurwapenkoffer Impact 6.0 van Kolpin.
    Lichtgewicht en extreem duurzaam.
    Makkelijk aan te passen zonder gereedschap.
    Hoek van het vuurwapen kan nauwkeurig worden afgesteld.
    Uitrustingsrail nodig voor installatie.
Traxter, Traxter MAX
715001420

HOUDER VOOR TWEE VUURWAPENS
    Geschikt voor hagel- of jachtgeweren of voorladers.
    Wordt gemonteerd in de cabine, op de vloerplank tussen de bestuurder 
en de passagier.

    Rubberen kussens beschermen de vuurwapens.
    Kan worden verwijderd om plaats te bieden aan een passagier  
in het midden.

    Anti-corrosiecoating met duurzame poedercoating.
    Geleverd met alle montageonderdelen voor eenvoudige installatie.
    Houdt je wapens binnen handbereik en veilig opgeborgen in de cabine.
    Raadpleeg de lokale regelgeving betreffende het transport van 
vuurwapens voor je dit item koopt.

Traxter, Traxter MAX
715005265

LINQ-GEREEDSCHAPSHOUDER
    2-in-1 houderrek kan zowel voor het werk als 
voor de jacht worden gebruikt.

    Bevat 5 locaties om gereedschap en 
vuurwapens veilig vast te houden met behulp 
van rubberen grepen en klembandjes aan de 
bovenkant en een rubberen mat met 
geweerkoker-vormig profiel aan de onderkant.

    Eenvoudig te verwijderen, te installeren of te 
verplaatsen met ons eenvoudige en veilige 
LinQ-systeem.

    Kan op meerdere plaatsen langs de wanden van 
de laadvloer worden bevestigd, naar binnen of 
buiten van de vloer gericht.

    Bij voorkeur te gebruiken met het externe 
verstevigingspaneel voor lading (715006198) 
wanneer het buiten de zijwand wordt 
geïnstalleerd.

Traxter,  
Traxter MAX
715005466

REKKEN EN 
HOUDERS

REKKEN EN HOUDERS

BOUW JE EIGEN EXEMPLAAR
ADVENTURE-DAKREK!

Hier afgebeeld met:  
RESERVEBAND MET SPANBANDEN  

LinQ-LAADBAK, LinQ-GEREEDSCHAPSHOUDER 
EN 10 CM LEDLICHTEN

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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BESCHERM JE VUURWAPEN HET 
HELE JAAR DOOR MET STOERE EN 
DUURZAME VUURWAPENKOFFERS 
VAN KOLPIN

Afgebeeld voertuig is een Can-Am Commander.

DUURZAME STEUN EN HOLSTER 
HOUDEN JE KETTINGZAAG PARAAT

KRACHT MET EEN DOEL: 
PERFECT GEVORMDE 
GEWEERTAS VOOR HET 
ZWARE WERK HOUDT 
VUURWAPENS VEILIG

ADAPTER VOOR UITRUSTINGSRAIL
    Om uitrustingsrails direct op de laadbak te installeren zonder 
dat daarvoor een cabinebeschermer nodig is.

Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715003392

UITRUSTINGSRAIL
    Vast railsysteem, speciaal ontworpen voor je side-by-side.
    Universele montageopties voor tal van accessoires van Kolpin, zoals uitrustingshouders, 
vuurwapenkoffer 6.0, houders voor vuurwapenkoffer en universele zaaghouders.

    De rail is gemaakt van uiterst sterk geëxtrudeerd, geanodiseerd zwart aluminium  
met plaatdikte 7 (3,7 mm).

    Wordt gemonteerd op de rolstang.
    Omvat één veelzijdige montagehouder voor de uitrustingsrail van Kolpin.
    Vereist Deluxe cabinebeschermer (715002423), cabinebeschermer (715003873)  
of adapter voor uitrustingsrail (715003392).

Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715003391

MONTAGEHOUDER VOOR 
UITRUSTINGSRAIL VAN 
KOLPIN
    Optionele houder om extra accessoires op de 
uitrustingsrail te monteren.

    Inclusief C-klem en metalen montagesteunen.
Traxter, Traxter MAX
715001422

STRONGHOLD-VUURWAPENKOFFER IMPACT† VAN KOLPIN†

    Compact ontwerp met laag profiel in de stijl van Kolpin Stronghold, geschikt voor 
geweren en vuurwapens met vizier tot 132 cm.

    Met verwijderbare, schokdempende schuimrubberen Impact†-voering.
    Kan worden geopend met één hand, met deksel voor snelle toegang en een 
ingebouwde riem voor sluiting.

    Voor gebruik bij het Kolpin Stronghold-systeem voor automatische vergrendeling.
Traxter, Traxter MAX
705011442

STRONGHOLD-BEVESTIGING MET AUTOMATISCHE 
VERGRENDELING VAN KOLPIN
    Automatische vergrendeling om vuurwapenkoffers snel en veilig op je voertuig  
te bevestigen.

    Steun is gemaakt van duurzaam, schokbestendig, verstevigd nylon en staal met coating.
    Voor gebruik met Stronghold-vuurwapenkoffer.
    Vereist uitrustingsrail voor Stronghold (715004089).
Traxter, Traxter MAX (behalve X mr-modellen)
715003899

UITRUSTINGSRAIL VOOR STRONGHOLD
    Ontworpen voor de Stronghold-bevestiging met automatische vergrendeling van Kolpin.
    Ruimte voor twee Stronghold-vuurwapenkoffers (twee vergrendelingen vereist).
    Deluxe cabinebeschermer (715002423) of adapter voor uitrustingsrail  
(715003392) vereist.

Traxter, Traxter MAX
715004089

UNIVERSELE ZAAGHOUDER 
VAN KOLPIN
    Speciaal gevormd om je kettingzaag veilig 
mee te nemen aan boord van je SSV.

    Metalen beugel met zwarte 
poedercoating, geschikt voor zwaar 
gebruik, ontworpen om elke soort 
kettingzaag met een zaagblad tot 51 cm 
vast te maken op je voertuig.

    Rubberkussentjes om je zaag te 
beschermen en stevig te bevestigen.

    Ontwerp met scharnieren voor het  
snel verwijderen.

    Houdt de zaag verticaal of in een hoek 
van 45° in alle richtingen.

    Vereist uitrustingsrail.
    Inclusief beschermend omhulsel.
Traxter, Traxter MAX  
(behalve X mr-modellen)
715001423

UITRUSTINGSHOUDERS VAN KOLPIN
    Duurzame, flexibele houders die schokken opvangen, bescherming 
bieden en perfect passen voor tal van items met een diameter van  
2,5 tot 10 cm.

    Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, 
landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen.

    Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor onmiddellijke 
toegang tot je uitrusting.

    Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen.
    Eenvoudig te installeren op buisvormige rekken, verlengingsrekken, 
steunen of bumpers.

    Verkocht per set van twee. 
Traxter, Traxter MAX
715001421

HOUDER BRANDSTOFPAKKET 
VAN KOLPIN
    Eenvoudige, snelle en veilige beugel voor je 
brandstofpakket dat veel ruimte overlaat  
voor je andere uitrusting. 

   Kwartdraaiknop maakt het snel en  
eenvoudig verwijderen van het  
brandstofpakket uit de beugel mogelijk.

    Niet EG-conform om brandstofpakketten  
te bevestigen.

Traxter, Traxter MAX
715001427

DUBBELE VUURWAPENTAS
    Buitenlaag gemaakt van duurzaam, weerbestendig polyester, om vuurwapens te 
beschermen tegen stof en weersinvloeden, terwijl de dikke bekleding binnenin de 
vuurwapens beschermt tegen schokken.

    Past perfect op de achterzijde van de rolkooi en biedt directe toegang tot de 
vuurwapens aan beide zijden van het voertuig.

    Ontwerp met een afneembare zak in het midden, die aan beide zijden van de tas 
bevestigd kan worden, en extra opbergruimte aan de voorkant voor je jachtuitrusting.

    Stevig en snel te installeren.
    Niet compatibel met windbescherming achter, cabinebeschermer en uitrustingsrail.
    Kan de kantelfunctie van de vloer van het Traxter PRO-model verstoren.
Traxter (met uitzondering van XT Cab, X mr-modellen),  
Traxter MAX (behalve XT Cab- en Limited-pakket)

 715003133 ·· Zwart

 715003134 ·· Mossy Oak Break-Up Country

REKKEN EN HOUDERSREKKEN EN HOUDERS

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

40 m
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LICHTEN

5.400 LUMEN
Verlicht meer dan 460 m voor het voertuig  
en 20 m breed aan elke zijde.
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Verlicht meer dan 580 m voor het voertuig  
en 20 m breed aan elke zijde.
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1.260 LUMEN 
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Led-rijverlichting
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Led-schijnwerpers

1.800 LUMEN
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Past perfect bij het verlichtingsrek en de meeste bumpers.

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.
    Niet EG-conform.
Zie tabel voor installatielocatie  
en vereisten.
Traxter, Traxter 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.
   Hoge lichtsterkte in een compact formaat.
    Niet EG-conform.
Zie tabel voor installatielocatie  
en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715002933

RONDE LEDLAMPEN VAN 10 CM (2 X 25 WATT)
    25W led-spots.
    1.800 lumen. 
    Duurzaam en waterbestendig.
    Omvat basiskabels en schakelaar.
    Grille van het merk Can-Am.
    Verkocht per set van twee.
    Niet EG-conform.
Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter MAX
715002935

LEDLAMPEN VAN 9 CM (2 X 14 W)
    14 watt ledlampen 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 het licht opnieuw.

    Verkocht per set van twee.
   CE-gecertificeerd.
Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Traxter, Traxter 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 werkapparatuur  
zoals sneeuwschuivers of voor bochten  
en stoffige of mistige rijomstandigheden.

715003665

STEL JE VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN.  
Raadpleeg pagina 50.

LICHTBALK MET DUBBELE RIJ LEDS VAN 99 CM  
(270 WATT)
   Uitgerust met 54 leds van 5 W van Cree.
   24.300 lumen.
   Niet compatibel met volledige voorruit, kantelbare voorruit  
en Can-Am-beschermbalk.

   Verlicht meer dan 900 m voor het voertuig en 35 m breed aan elke zijde.
    Niet EG-conform.
Zie tabel voor installatielocatie en vereisten.
Adventure-dakrek, Adventure-dakrek MAX
715004007
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LICHTEN

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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STEL JE VERLICHTINGSSYSTEEM SAMEN IN 4 EENVOUDIGE STAPPEN

1  
KIES JE  
MONTAGEPUNT

2  KIES JE LICHTEN
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 ledverlichting 
van 10 cm  

(verkocht per paar)

Ronde ledverlichting 
van 9 cm  

(verkocht per paar) 
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Voorbumper
Rancher-bumper
XT-voorbumper 
X mr-voorbumper 
(zonder lier)
X-TP-voorbumper

715002933 
PLUS  

715002454  
(voedingskabel verlichting) 

715002934 
PLUS  

715002454  
(voedingskabel verlichting)

n.v.t.

715002935 (4 inch rond), 715003665  
(3,5 inch schijnwerper)  

of 715003666 (3,5 inch spot)  
PLUS  

715002454 (voedingskabel verlichting)
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ER 715002933 
PLUS  

715006034  
(voedingskabel verlichting)

715002934 
PLUS  

715006034  
(voedingskabel verlichting)

n.v.t.

715002935 (4 inch rond), 715003665 (3,5 inch 
schijnwerper)  

of 715003666 (3,5 inch spot)  
PLUS  

715006034 (voedingskabel verlichting)
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Lone Star Edition-
voorbumper

715002933 
PLUS  

715002454  
(voedingskabel verlichting)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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(voedingskabel verlichting)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Verlichtingsrek
*Voedingskabel dak en 
dakbekleding vooraan zijn 
mogelijk niet vereist als deze 
al met andere accessoires 
zijn geïnstalleerd.

715002933 
PLUS  

715003094  
(voedingskabel dak) en 

715003098  
(dakbekleding vooraan)

715002934 
PLUS  

715003094  
(voedingskabel dak) en 

715003098  
(dakbekleding vooraan)

n.v.t.

715002935 (4 inch rond), 715003665  
(3,5 inch schijnwerper)  

of 715003666 (3,5 inch spot) 
PLUS  

715003094 (voedingskabel dak) en  
715003098 (dakbekleding vooraan)
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715002933 715002934 n.v.t.
715002935 (4 inch rond), 715003665  

(3,5 inch schijnwerper)  
of 715003666 (3,5 inch spot)
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Adventure-dakrek
*Voedingskabel dak is 
mogelijk niet vereist als dit al 
met andere accessoires is 
geïnstalleerd.

n.v.t.

Alleen voor: 
715002934 

PLUS  
715003417 (voedingskabel) 

en 715003094  
(voedingskabel dak)  

en 715003098  
(dakbekleding vooraan)

Alleen voor: 
715004007 

PLUS  
715005822 (voedingskabel) 

en 715003094  
(voedingskabel dak)  

en 715003098  
(dakbekleding vooraan)

Voor of achter: 
715002935 (4 inch rond), 715003665  

(3,5 inch schijnwerper)  
of 715003666 (3,5 inch spot) 

PLUS  
715003417 (voedingskabel) en  

715003094 (voedingskabel dak) en  
715003098 (dakbekleding vooraan)
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,  
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n.v.t.

Alleen voor: 
715002934 

PLUS  
715003417 

(voedingskabel)

Alleen voor: 
715004007 

PLUS  
715005822  

(voedingskabel)

Voor of achter: 
715002935 (4 inch rond), 715003665  

(3,5 inch schijnwerper)  
of 715003666 (3,5 inch spot) 

PLUS  
715003417 (voedingskabel)

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

PERFECTE 
MONTAGEOPLOSSING 
VOOR DE LICHTEN  
VAN JOUW KEUZE.

10 CM RONDE  
LEDVERLICHTING

LICHTBALK MET DUBBELE  
RIJ LEDS VAN 38 CM

RAM† LED-SCHIJNWERPER
    Schijnwerper met 540 lumen ledverlichting  
(9 watt) voor zwaar gebruik, standaard 
geleverd met een dubbel kogelscharnier met 
een diameter van 2,5 cm, bekleed met rubber.

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
710005423

PLAFONDVERLICHTING
    Ledlampen passen perfect op het voertuig.
    Inclusief kabelset.
    Te installeren op beschermkooi of dak, met of  
zonder dakvoering.

Traxter, Traxter MAX
715002455

CARGOLICHT ACHTERAAN
    Krachtige H3-verlichting van 55 W voor de  
laadruimte achteraan.

    Handige, in het dashboard ingebouwde schakelaar.
    Inclusief kabelset.
    Sportdak (715002430), Deluxe sportdak (715002511)  
of sportdak voor MAX (715003038) is vereist  
voor installatie.

    Niet EG-conform.
    Niet compatibel met cabinebeschermer op Traxter PRO.
Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
715007077

VERLICHTINGSREK
    Robuuste stalen constructie dient voor montage en ter bescherming van optionele verlichtingssystemen.
    Lichten niet inbegrepen.
    Dakbekleding vooraan is vereist voor installatie op het dak (behalve modellen met cabine of met 
Deluxe sportdak [715002511]).

    Voedingskabel (715003094), sportdak (715002430), Bimini-dak met zonneklep (715002849),  
Deluxe sportdak (715002511) of sportdak voor MAX (715003038) vereist voor installatie.

    Past naadloos en elegant in onze dakproducten.
Traxter, Traxter MAX
715002456

VOEDINGSKABEL 
DAK
(Niet afgebeeld)
    Gebruikt stroom van  
de accu.

    Vereist voor installatie 
van sommige elektrische 
accessoires.

Traxter, Traxter MAX
715003094

LED SIGNATURE-
VERLICHTING 
   De stijlvolle led-set geeft de finishing 
touch aan jouw Traxter en accentueert 
de agressieve houding.

   Inbegrepen op Limited- en 
Lonestar-modellen.

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX (2020 en 
nieuwer)
715006896

VOEDINGSKABEL 
VERLICHTINGSKIT 
(Niet afgebeeld)
    Voedingskabel voor installatie van compatibele 
Can-Am-verlichtingskits op voorbumper.

Traxter,  
Traxter MAX (2019 en 
ouder)
715002454

Traxter, Traxter MAX 
(2020 en nieuwer)
715006034

LICHTEN LICHTEN

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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NEEM JE 
FAVORIETE MUZIEK 
OVERAL MEE 
NAARTOE.

 BLIJF VERBONDEN
Ons Rugged Radios Car-to-Car-systeem is perfect voor 

communicatie met vrienden en familie tijdens groepsritten.

ROBUUST. WATERBESTENDIG. KRACHTIG.
Voeg tot 4 superstevige outdoor-luidsprekers toe, net zo degelijk  
als je Can-Am. Ons audiosysteem bovenaan rockt in hifi… Overal. 

AUDIOSYSTEEM 
VOORAAN-BOVEN
    Inclusief 2 uiterst stevige luidsprekers 
voor buiten en zwarte luidsprekerkast.

Traxter, Traxter MAX
715003095

AUDIOSYSTEEM BOVENAAN
    Robuust, waterdicht Jensen† Bluetooth stereo-audiosysteem heeft meerdere 
ingangen: AM/FM/WB en USB (geschikt voor iPod® en iPhone®).

    Handig lcd-scherm en knoppen met witte led-achtergrondverlichting.
    Streamen vanaf elk apparaat met Bluetooth (smartphone, mp3-speler).
    Krachtige 4x40 W versterker met afstandsbediening.
    Spraakbesturing van actief AVRCP-apparaat.
    30 programmeerbare AM/FM-zenders met automatische opslag/
voorkeuzezenders.

    Aparte RCA audio-uitgang en -ingang.
    Uv-bestendige afwerking / corrosiebestendige componenten.
    Vereist sportdak (715002430), dakbekleding vooraan (715003098) of Deluxe 
sportdak (715002511) en voedingskabel (715003094).

COMPLEET 
AUDIOSYSTEEM 
BOVENAAN
    Inclusief 4 uiterst stevige luidsprekers 
voor buiten (2 vooraan en 2 achteraan) 
en 4 zwarte luidsprekerkasten.

Traxter, Traxter MAX
715002019

AUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMEN
MET VOLLEDIGE BLUETOOTH-MUZIEKINTEGRATIE HOEF JE JE NIET  

TE VERVELEN OP WERKLOCATIES EN TIJDENS LANGE RITTEN.

DE EXPERT
KEUZE VAN

RUGGED RADIOS CAR-TO-CAR-SYSTEEM
    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).
    3-6 km bereik.

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

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

52

AUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMEN

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

    Uit te breiden 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  
Car-to-Car-systeem (715003440).

Traxter, Traxter MAX
715002891

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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STARTBATTERIJ
    IPX3-waterbestendige, gesloten uitgangspoorten.
    4 ledlampjes om het laadniveau van de accu gemakkelijk af te lezen.
    Compact ontwerp, past handig in je rugzak, handschoenenkastje of  
andere opbergruimte.

    2,4 A + 1 A/5 V USB-poorten voor snel opladen van alle USB-apparaten.
    Slimme kabel biedt bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting,  
lage spanning, hoge temperatuur en opladen met omgekeerde polariteit.

    Ingebouwd ledlampje (3 modi).
    Inhoud: 300CA startbatterij, 
SA858 slimme kabelklem, 
laadkabel MC-USB naar USB, 
reistas, gebruiksaanwijzing.

715005062

DIGITAAL GECODEERD BEVEILIGINGSSYSTEEM 
(D.E.S.S.TM) SLEUTELS
    Diefstalbeveiliging van topklasse voor je voertuig.
    Gecodeerde chiptechnologie beperkt de toegang tot het elektronische 
ontstekingssysteem van je voertuig.

    Eén unieke code per voertuig.
    Kogelontwerp bestand tegen trillingen/schokken, voor een betrouwbare verbinding.

Wordt geleverd met 3 programmeerbare sleutels:
    Werksleutel: Beperkt de rijsnelheid tot 40 km/uur maar begrenst het motorkoppel niet.
    Normale sleutel: Beperkt voertuigsnelheid tot 70 km/uur, met 10% koppelreductie.
    Prestatiesleutel: geen beperkingen.
Traxter, Traxter MAX
715002458

ELEKTRA EN ELEKTRONICA

DE EXPERT
KEUZE VAN

DE EXPERT
KEUZE VAN

ACCUKABEL MET 
SNELKOPPELING
    Snel en eenvoudig verschillende toestellen  
aansluiten en opladen met je lader.

    Inbegrepen bij de acculader/onderhoudslader.
    Apart verkocht.
715005408

KABEL MET SNELKOPPELING EN 
ACCU-INDICATOR
    Snel en eenvoudig verschillende accu’s aansluiten  
en opladen met je lader.

    Led-indicator met 3 kleuren  
geeft een constante indicatie  
van de accustatus.

    Apart verkocht.
715006055

INSTALLATIEKIT HULPACCU
    Hiermee kun je een tweede accu van 30 Ah toevoegen, voor een 
opstelling met twee accu’s waarbij je het extra vermogen krijgt dat 
je nodig hebt om extra elektrische componenten aan te sluiten 
zoals een geluidssysteem of lier.

    Extra accu apart verkrijgbaar (515176151).
    Uitgerust met een ingebouwde intelligente accuschakelaar  
die voorkomt dat je accu leeg raakt door je extra elektrische 
componenten.

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

Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715003758

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
715006035

SCHAKELAAR MET 3 MODI
    Snel en handig omschakelen tussen  
normale/werk-/eco-modus.

    Werkmodus: Beperkte gevoeligheid van de gasklep voor 
vlottere acceleratie en minder impact van de lading.

   Eco-modus: Zuiniger brandstofverbruik.
    Plug-and-play-aansluiting in het dashboard.
    Standaard op 2020 modellen. 
Traxter, 
Traxter MAX
715004445

KIT MET ACHTERUITRIJCAMERA EN BEELDSCHERM
    Volledig waterdichte achteruitrijcamera- en monitorkit.
    De camera is één van de scherpste op de markt, met een beeldresolutie van 250.000 
pixels en een lens van 2,1 mm met een beeldhoek van 130°.

    Met 18 infraroodlampen die bij duisternis tot maar liefst 15 m zicht bieden, een 
automatische iris-sensor die zich aanpast aan veranderingen in de lichtintensiteit en 
een verstelbare zonnekap.

    7" digitale TFT LCD-kleurenmonitor met kabelset en ondersteuning voor twee 
camera-ingangen.

    De camera kan op het dak worden gemonteerd om je lading te bewaken of om 
verder achter je te zien, en kan onder de laadruimte worden gemonteerd bij het 
slepen.

    Niet compatibel met systeem voor ontdooiing, verwarming en ventilatie of HVAC.
Traxter, Traxter MAX
715003834

12V ELEKTRISCHE AANSLUITING 
ACHTERAAN
    Kit voor voeding in de laadbak.
    Wordt geïnstalleerd in de achterwand  
van de cabine.

    Eenvoudige plug-in kabelboom  
inbegrepen.

Traxter, 
Traxter MAX 
(2019 en ouder)
715003846

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

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

Traxter, Traxter MAX  
(2020 en nieuwer)
219400510

ACHTERUITKIJKSPIEGEL EN CAMERAMONITOR
    Volledig waterdichte achteruitrijcamera- en monitorkit.
    Je kunt meerdere camerafeeds zien met de achteruitrijcamera, zodat je alles  
in de gaten kunt houden.

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

    Camera maakt gebruik van infraroodlicht voor nachtzicht.
Traxter, Traxter MAX
715004905 Zwart

DE EXPERT
KEUZE VAN

ACCULADER/ONDERHOUDSLADER
    Houdt opgeslagen loodzuuraccu’s opgeladen. 
    Voor het opladen en onderhoudsladen van kleine accu’s.
    Meertraps opladen met microprocessor voor extra nauwkeurigheid, veiligheid 
en langere levensduur van accu’s.

    Bescherming tegen omgekeerd aansluiten beschermt de accu en de lader  
tegen schade.

    Detecteert automatisch accu’s van 6 of 12 V.
    Druk op de weergaveknop om de voortgang van het opladen te zien.
    Inhoud: 3A-acculader, klemadapter, DC-adapter, kabel van 61 cm met 
aansluitringen en beschermkap, handleiding.

715005061

ELEKTRA EN ELEKTRONICA 

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

RAM GPS-HOUDER
    Om de gps te integreren in het voertuig.
    Standaardpatroon met AMPS-openingen 
voor Garmin-houder.

Traxter, Traxter MAX
715003325

GARMIN MONTANA† 680T GPS
    De robuuste, waterdichte Montana 680T is bestand 
tegen alle weersinvloeden.

    Touchscreen van 4 inch, bruikbaar in twee richtingen, 
leesbaar in het zonlicht, met handschoenen te bedienen, 
met levendige kleuren en beelden in hoge resolutie.

    Camera van 8 megapixels met autofocus en 
automatische geo-tagging van foto's.

    Volgt zowel GPS- als GLONASS-satellieten voor betere 
plaatsbepaling en meestal snellere oplossingen.

    Vooraf geladen TOPO-kaarten, plus 1 jaar abonnement 
op BirdsEye-satellietbeelden.

    Kompas met 3 assen en barometrische hoogtemeter.
    Inclusief specifieke gps-houder (montageset voor het 
voertuig vereist).

    Inclusief reeds geladen kaart van de VS.

Traxter, Traxter MAX
715002830

Europese versie
    EG-conform.
    Inclusief reeds geladen kaart  
van Europa voor recreatie.

715003456

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 om meer informatie.
860200997
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KEUZE VAN

VERWARMD STUURWIEL
     Robuust gebouwd stuurwiel bestand tegen koud weer, waarbij de warmte 
rechtstreeks naar de handen wordt gevoerd.

    Perfect voor betere beweeglijkheid en directe grip van je handen, bijv. bij de 
jacht of agrarische werkzaamheden.

    Vervangt standaard stuurwiel.
    Deze kit omvat het verwarmde stuurwiel en de schakelaar op het dashboard.
    Produceert maximaal 45 W en 3,2 A bij 13,5 V.
    De kabelboom voor verwarmde accessoires (710005757) is vereist op alle 
modellen behalve XT Cab 2020 en nieuwer, waarvoor de kabelboom voor 
verwarmde accessoires (710006036) is vereist.

    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX
715003837

VERWARMDE HOES VOOR GRIJPSTANG
    Deze duurzaam gemaakte verwarmde hoes, bestand tegen veeleisende 
rijomstandigheden, houdt de handen van je passagier warm en biedt veel grip tijdens 
lange ritten bij koud weer.

    Eenvoudig te monteren en te demonteren.
    Deze kit omvat de verwarmde hoes voor de 
grijpstang en de schakelaar op het dashboard.

    Kabelboom voor verwarmde accessoires 
(710005757) is vereist op alle modellen behalve XT 
Cab 2020 en nieuwer, waarvoor de kabelboom voor 
verwarmde accessoires (710006036) is vereist.

Traxter, Traxter MAX
715003835

SYSTEEM VOOR ONTDOOIING, VERWARMING EN VENTILATIE 
    Beste geïntegreerde systeem op de markt, met 3 ventilatiesnelheden en regelbare 
temperatuur op het dashboard. 

    Ventilatieopeningen die je kunt instellen/richten.
    10 ventilatieopeningen die specifiek geplaatst zijn om de voorruit en zijruiten beter 
te ontdooien en de voeten en handen te verwarmen.

    Eenvoudig te onderhouden luchtfilter.
    Na installatie kun je opbergruimte toevoegen met het lagere dashboard voor 
verwarmingssysteem en het net voor het opbergvak in het dashboard voor het 
verwarmingssysteem.

Traxter, Traxter MAX 2019 en ouder (niet compatibel met HD5-motor)
715004917

    Beste in het dashboard geïntegreerde systeem op de markt, met 3 ventilatiesnelheden 
en regelbare temperatuur.

    De ventilatieopeningen die je kunt instellen/richten kunnen worden gesloten om 
warmte op specifieke gebieden te concentreren.

    In totaal 8 ventilatieopeningen speciaal geplaatst voor de voorruit en verwarming 
van de inzittenden.

    Eenvoudig te onderhouden luchtfilter.
    Inclusief de vervangende lagere dashboardruimte voor het verwarmingssysteem.
    Net voor opbergruimte op dashboard voor verwarmingssysteem wordt aanbevolen.
Traxter, Traxter MAX  
(behalve Traxter PRO modellen) 2020 
(niet compatibel met HD5-motor)
715005904

Traxter, Traxter MAX 2021  
(niet compatibel met HD5-motor)
715007353

RADIATEURFRONT VOOR DE WINTER
 Hiermee haal je hogere verwarmingstemperaturen uit 
het systeem voor ontdooiing, verwarming en ventilatie 
bij extreme kou.
Traxter (2019 en ouder)
715005108

KABELBOOM VOOR VERWARMDE ACCESSOIRES
(Niet afgebeeld)
    Benodigde kabelset voor het aansluiten en bedienen van verwarmingsaccessoires.
    Voor max. 4 accessoires: 2 handaccessoires (grijpstang/stuurwiel) en 2 stoelhoezen.
Traxter, Traxter Max 
(2020 XT Cab- en Limited-modellen)
715006036

Traxter, Traxter Max  
(behalve 2020 XT Cab-  
en Limited-modellen)
710005757

AANSLUITING VOOR VERWARMD VIZIER
    Strategisch op het voertuig geplaatst zodat je beweeglijk blijft.
    Optionele aansluiting voor vizier om condensvrij te rijden.
    Snel en eenvoudig te installeren.
    Apart verkocht.
    Verwarmd vizier niet inbegrepen.
Traxter, Traxter MAX
715001246

KABELBOOM VOOR STOELVERWARMING VOOR MAX-MODEL
(Niet afgebeeld)
    Benodigde kabelset voor het aansluiten en bedienen van verwarmde stoelen achter.
Traxter MAX
715006004

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 stuk schuimrubber  
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 voorstoelen.

    Kabelboom voor verwarmde accessoires  
(715006036) is vereist voor installatie op  
Can-Am Traxter XT Cab- en Limited-modellen.

    Kabelboom voor verwarmde accessoires  
(715006004) is vereist voor installatie  
op de stoelen achter bij MAX-modellen.

Traxter, Traxter MAX
715006112

    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 geweldige 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).
    Trekkracht 2.041 kg.
   Kabelboom voor lier (715006032) is vereist voor installatie.

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

     EG-conform.

CAN-AM HD 4500-LIER 
    Trekvermogen van 2.041 kg. 
    13,1 m staalkabel van 6,3 mm.
    4-weg kabelgeleider met rollen voor zwaar gebruik.
    Kabelboom voor lier (715007078) is vereist voor installatie op Base-  
en DPS-modellen. 

Traxter, Traxter MAX
715006416

CAN-AM HD 4500-S-LIER
    Trekvermogen van 2.041 kg. 
    15,2 m synthetische kabel van 6,35 mm.
    Corrosiebestendige aluminium Hawse-kabelgeleider.
    Kabelboom voor lier (715007078) is vereist voor installatie op Base-  
en DPS-modellen. 

Traxter, Traxter MAX
715006417

WARN VRX 45-LIER
    15 m lange staalkabel van 6,3 mm.
    Kabelgeleider met rollen.
Traxter, Traxter MAX
715006110

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

LIEREN EN TREKHAKEN

WARN† VRX CAN-AM HD

ELEKTRA EN ELEKTRONICA

57Sommige 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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TREK MET GEMAK ZWARE 
LASTEN EN GROOT WILD  

IN DE LAADRUIMTE.

RESERVEKABEL* 
    16,8 m kabel van 6,35 mm voor Warn-lierset.
    2.041 kg trekkracht.
Met Warn-lier
715006699
    13,1 m kabel van 6,3 mm.
    2.041 kg trekkracht.

Met Can-Am HD-lier
705014978

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

    Eenvoudig vast te maken aan lierkabel voor een extra 
lengte van 15,2 m (50 ft.) afstand te bieden. 

    2.041 kg trekcapaciteit.
715001120

SYNTHETISCHE LIERKABEL*

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

    Bij een upgrade naar een synthetische kabel is de 
Warn Hawse-kabelgeleider vereist om schade en 
vroegtijdige slijtage van de kabel te voorkomen.

Met Warn-lier
705015070

    15,2 m lange synthetische kabel van 6,35 mm voor 
Can-Am HD-lieren.

    Bij een upgrade naar een synthetische kabel is de 
Hawse-kabelgeleider (715006426)  
vereist om vroegtijdige schade  
en slijtage te voorkomen.

Met Can-Am HD-lier
715006430

CAN-AM HD HAWSE-KABELGELEIDER
    Deze corrosiebestendige aluminium rolgeleider is onontbeerlijk als je de lier uitrust 
met een synthetische kabel. Het voorkomt dat de kabel breekt in een hoek van een 
kabelgeleider met rollen, of door vroegtijdige slijtage vanwege het ruwe oppervlak 
van de versleten rolgeleider.

    Mag alleen met synthetische kabels  
worden gebruikt.

Met Can-Am HD-lier
715006426

WARN HAWSE-KABELGELEIDER*

    Constructie met dubbele poedercoating.
    Vereist om de synthetische lierkabel (705015070) te gebruiken op Warn-lieren.
    Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.
Met Warn-lier
705208797

NIEUWE LIER VOOR LAADRUIMTE
   Om zware ladingen vlot in de laadbak te trekken.
   Perfect om wild in te laden tijdens de jacht.
   Inclusief draagsteun gemaakt van zware 5 cm stalen buizen,  
lier en weerbestendige afstandsbediening.

   Maximaal trekvermogen van 340 kg.
   Elektronische beveiligingsmodule voorkomt schade aan het voertuig als het voertuig 
met lading het door de fabrikant gespecificeerde brutogewicht overschrijdt.

   Adapterkit (715004709) vereist voor installatie met adapter voor uitrustingsrail.
   Vereist Powertilt-laadbak voor Traxter PRO.
Traxter, Traxter MAX
715006355

MONTAGESET VOOR DEMONTABELE LIER
    Hiermee kun je je lier verwijderen wanneer dat nodig is.
    Te gebruiken in combinatie met de kabelboom voor multimount-lier om  
een lier vooraan snel te verplaatsen naar de achterkant van het voertuig.

    Niet compatibel met de trekhaakbevestiging onder vooraan.
    Vereist trekhaakbevestiging boven vooraan (715003109).
Traxter, Traxter MAX  
(behalve Limited-modellen)
715001652

TREKHAAKBEVESTIGING ONDER VOORAAN
    Trekhaakbevestiging van 5 cm voor zwaar gebruik, met 680 kg trekvermogen.
    Nog veelzijdiger in combinatie met trekhaakbevestiging boven vooraan en 
montageset voor demontabele lier (lier moet verplaatst worden van de  
standaard montagepositie).

Traxter, Traxter MAX
715002519

VERLAAGDE TREKHAAK
    Stevige trekhaak zonder kogel van 5 cm.
    Handig geplaatst op standaardhoogte voor slepen.
    Vereist trekhaakbevestiging boven vooraan 
(715003109).

Traxter, Traxter MAX
715002521

TREKHAAKBEVESTIGING BOVEN VOORAAN
    Trekhaakbevestiging van 5 cm voor zwaar gebruik 680 kg trekvermogen.
    De lier kan op de standaardpositie gemonteerd blijven.
Traxter, Traxter MAX 
(behalve Limited-modellen)
715003109

RUBBEREN PLUG VOOR 
TREKHAAKBEVESTIGING
    Rubberen dop voor trekhaakbevestiging 
van 5 cm.

705204503

KABELBOOM VOOR LIER
(Niet afgebeeld)
    Vereist om een lier te installeren op een Traxter 
zonder een in de fabriek geïnstalleerde lier. 

Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715003093

Traxter, Traxter MAX (2020 en nieuwer)
715007078

KABELBOOM VOOR  
MULTIMOUNT-LIER
(Niet afgebeeld)
    Vormt de montageset voor de demontabele lier om tot 
een praktische multimount-lierset.

Traxter
710004869

Traxter MAX
710005082

TREKSTANG VOOR TREKHAAK VOOR EN ACHTER
    Standaard op trekhaakbevestiging van 5 cm.
    Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 680 kg.
    Kogel van trekhaak niet inbegrepen.
Traxter, Traxter MAX 
715000972

Europese versie
    Trekstang met trekhaakkogel van 50 mm.
715001473 
705206264 (T-homologatie)

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING
    Met deze kit kan een afstandsbediening worden 
gekoppeld aan de standaard lier.

    Kan in combinatie met de minituimelschakelaar 
worden gebruikt.

    Afstandsbediening (710007050) en aansluiting zijn 
inbegrepen bij Can-Am HD-lier.

    EG-conform.
Met Can-Am HD-lier
715006504

Met Warn-lier
710001002

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.
Met Warn-lier (Traxter 2019 en ouder)
715002542

KABELGELEIDER MET ROLLEN
    Aanbevolen wanneer de kabel wordt vervangen.
    Vervangstuk kabelgeleider voor lieren voor  
zwaar gebruik.

Met Can-Am HD-lier
710007082

LIEREN EN TREKHAKENLIEREN EN TREKHAKEN

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



BLIJF IN CONTROLE OP RUW TERREIN: VERGROOT  
DE RUIMTE TUSSEN DE ONDERSTE A-ARMEN VOOR 
MEER SPELING OVER GROTE OBSTAKELS. 

RIJ-UITRUSTING
Upgrade je rit met  
essentiële kleding,  
helmen en meer.

STOELEN

OP SOMMIGE 
GEREGLEMENTEERDE 

TRAILS ZIJN 
HOOFDSTEUNEN 

VEREIST VOOR ALLE 
PASSAGIERS.

VERSTELBARE BESTUURDERSSTOEL
    Upgrade voor bestuurdersstoel met 8 cm extra voorwaarts/achterwaarts,  
voor nog meer comfort en gemakkelijk in- en uitstappen.

    Standaard op XT-, XT Cab- en Mossy Oak Hunting Edition-modellen.
Traxter, Traxter MAX
715005519

X MR- / XT-P-STOELSTEUNEN 
    Upgrade met stoelsteunen biedt extra ondersteuning en comfort  
voor recreatief gebruik.

    Met extra vulling aan de zijkant en aangepast profiel voor optimale  
controle en plezier met je SSV.

    Versterkte stoelbekleding.
    Compatibel met stoelen achter bij MAX-modellen.
    Niet compatibel met verwarmde stoelhoezen.
    Standaard op Traxter X mr- en XT-P-modellen.
Traxter, Traxter MAX

 715004363 ·· Zwart / Can-Am Red 
 715004678 ·· Zwart / Bruin

CENTRALE HOOFDSTEUN
    Hoofdsteun voor de positie van de voorste zitplaats in het midden bij 3-zits modellen  
en voor de positie van de achterste zitplaats in het midden bij MAX-modellen.

    Voor MAX-modellen zijn aparte hoofdsteunen verkrijgbaar voor de voorpassagiers.
    Op sommige gereglementeerde trails zijn hoofdsteunen vereist voor alle passagiers.
    Niet EG-conform.
Traxter, Traxter MAX 
715005163

HOOFDSTEUNEN VOORAAN
    Extra hoofdsteun voor alle drie de voorstoelen bij MAX-modellen.
    Centrale hoofdsteun is apart verkrijgbaar voor de positie van de achterste zitplaats 
in het midden bij MAX-modellen.

    Op sommige gereglementeerde trails zijn hoofdsteunen  
vereist voor alle passagiers.

    Niet EG-conform.
Traxter MAX
715005164

Verhoog het comfort met 8 cm extra 
afstelling naar voren en achteren

S3 A-ARM ACHTERAAN MET  
HOGE BODEMVRIJHEID
    Voorkomt schade aan de A-arm op ruw terrein.
    Behoudt de standaard rijkwaliteit en draaicirkel 
zonder de prestaties te verminderen.

    Niet compatibel met Apache 360 LT-rupsbandsysteem 
en A-armbeschermers achter. 

    Met het merk “S3 for Can-Am”.
Neem contact op met je erkende dealer of bezoek 
onze winkel op can-amoffroad.com

 715003785 ·· Zwart

 715005118 ·· Sunburst Yellow

NIEUW REM MET 
VASTHOUDMECHANISME
   Houdt constante druk op het rempedaal om te voorkomen 
dat het voertuig op hellend terrein beweegt, zonder dat je 
de transmissie in P (parkeren) hoeft te zetten.

Traxter, Traxter MAX

S3 A-ARM VOORAAN MET  
HOGE BODEMVRIJHEID
    Voorkomt schade aan de A-arm op ruw terrein.
    Behoudt de standaard rijkwaliteit en draaicirkel 
zonder de prestaties te verminderen.

    Niet compatibel met Apache 360 LT-rupsbandsysteem 
en A-armbeschermers voor. 

    Met het merk “S3 for Can-Am”.
Neem contact op met je erkende dealer of bezoek 
onze winkel op can-amoffroad.com

 715003784 ·· Zwart

 715005116 ·· Sunburst Yellow

S3 A-ARM VOORAAN MET 
HOGE BODEMVRIJHEID

PRESTATIES
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GRIP ALS  
NOOIT TEVOREN

GESLOTEN CIRCUIT 
VOOR MODDERRIJDEN.

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 cabinebeschermer, uitrustingsrail, DragonFire Roll Bar voor 
de laadvloer en de set met ruitenwisser en ruitensproeier.

    Set verlengstukken voor snorkel is verkrijgbaar voor luchtinlaat en CVT-uitlaat  
op het dak.

    Adapter voor snorkelkit (715004414) en afgedichte airbox (707800714) zijn vereist 
voor installatie op modellen van 2017 en ouder.

    Standaard op Traxter X mr-modellen.
Traxter, Traxter MAX (behalve Traxter PRO)
715003727

VERLENGSTUKKEN VOOR SNORKEL 
    Verlengt de snorkelkit voor motor- en CVT-luchtinlaat op het dak.
    Geven jouw voertuig een sportieve look en houden je inlaten vrij van modder, 
sneeuw, stof, enz. in extreme rijomstandigheden.

    Niet compatibel met alle achterpanelen en -ruiten, cargolicht achteraan en op het 
dak gemonteerde achteruitrijcamera.

    Snorkelkit (715003727) is vereist, behalve voor X mr-modellen.
Traxter, Traxter MAX
715004415

ADAPTER VOOR SNORKELKIT 
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie van de snorkelkit (715003727) op de Traxter  
2017 en oudere modellen. 

    Inclusief achterwand voor snorkelkit en onderdelen voor installatie. 
    Standaard op Traxter 2018 en nieuwer.
Traxter, Traxter MAX 2017 en ouder
715004414

AFGEDICHTE AIRBOX 
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie van de snorkelkit (715003727) op Traxter en Traxter MAX 
2017 en oudere modellen.

    Standaard op Traxter 2018 en nieuwer.
Traxter, Traxter MAX 2017 en ouder
707800714

Exclusief voor Can-Am:  
Reageer op offroadomstandigheden 
als nooit tevoren met 4WD en  
Smart-Lok™-technologie.

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

PRESTATIES

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

   Kies je differentieelinstellingen op basis van je rijbehoefte: "2x4" voor tractie op het 
achterwiel, "4x4 Front Diff Lock" voor een volledig vergrendelde vierwielaandrijving 
of "4x4 Smartmodi", met vooraf ingestelde, intelligente kalibraties voor jouw manier 
van rijden.

   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.
   Vereist Performance-steekas (2x) en voordifferentieelset voor installatie.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 en ouder)
705402371

DE SMART-LOK™-KIT 
WORDT GELEVERD MET 

DE TRAILMODUS-
MODULE.

BEGIN MET HET SMART-LOK™-DIFFERENTIEEL1

Met deze modules kun je de Mud, Rock of Trail Activ Smartmodus toevoegen voor voertuigen uitgerust met de Smart-Lok™-differentieelkit.
   Er kan slechts één Smartmodusmodule tegelijk worden geïnstalleerd.

RIJ MOEITELOOS 
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 sportief 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.

SMARTMODUSMODULE MUD
Modellen met Smart-Lok™-differentieel
715005282

SMARTMODUSMODULE TRAIL ACTIV
Modellen met Smart-Lok™-differentieel
715005283

SMARTMODUSMODULE TRAIL ACTIV
Modellen met Smart-Lok™-differentieel
715005284

PAS JE RIJOMSTANDIGHEDEN NAUWKEURIG AAN MET EEN SMARTMODUSMODULE (OPTIONEEL)3

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

Traxter, Traxter Max (2018 en ouder)
715005331

Traxter, Traxter Max 2019 
715005332

PERFORMANCE-STEEKAS
   Ontworpen voor grote prestaties, perfect voor offroadgebruik, met superieure 
wielkracht en acceleratie voor racen en rijden in de duinen en woestijn.

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

Traxter en Traxter Max  
(2019 en ouder - behalve X mr,  
XT-P en XT CAB 2018 en nieuwer)
705402353

KOOP DE SMART-LOK™-INSTALLATIEKIT EN PERFORMANCE-STEEKAS2

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019,  
Lone Star Edition 2019 en ouder
705402458

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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GELOOF HET OF NIET: 
MET EEN PAAR KLEINE 
AANPASSINGEN 
WORDT JOUW 
TRAXTER EEN ECHTE 
MODDERVRETER.

SCHUIMFILTER VAN TWIN AIR† 
    De beste keuze voor de moeilijkste omstandigheden.
    Schuimfilter in verschillende lagen met superieure 
stofvangcapaciteit en een hoge luchtstroom.

    Kan worden gewassen en hergebruikt.
Traxter,  
Traxter MAX
715003630

VEREN VOOR ZWAAR GEBRUIK
    Deze set veren voor zwaar gebruik verstijven je 
voorste wielophanging.

    Perfect om inzakken van de voertuigvering te 
reduceren bij zwaar werk zoals sneeuwruimen  
of zware ladingen vervoeren.

    Verkocht per set van twee.
Traxter  
(uitsluitend 2018 en 
ouder, Base-, DPS- en 
XT-modellen)
715002450

Traxter MAX  
(uitsluitend 2018 en 
ouder, Base-, DPS-  
en XT-modellen)
715004280

KIT MET VEREN VOOR ZWAAR GEBRUIK
    Deze set veren voor zwaar gebruik verstijven je voorste wielophanging.
    Perfect om de doorzakking van het voertuig te beperken wanneer veel van de 
schokbrekers wordt gevraagd, zoals bij een zware lading, slepen of het ruimen  
van sneeuw.

    Complete kit van 4 veren.
    Niet compatibel met Traxter HD5-, 
XT CAB-, Mossy Oak Edition- en  
X mr-modellen en Traxter Max.

Traxter (2019 en ouder),  
Traxter HD8 (2020 en nieuwer)
715005084

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

Traxter,  
Traxter MAX (behalve Traxter PRO)
715005597

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 kabelspanners, kabelbinders en doekjes.

Traxter,  
Traxter MAX
715004359

VOORFILTER LUCHTINLAAT
    Geeft je motor extra bescherming in zware rijomstandigheden.
    Helpt het luchtfilter schoon te houden.
    Filter houdt deeltjes groter dan 0,19 mm tegen.
    Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
    Noodzakelijk om de voertuiggarantie te behouden  
wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

    Vereist voor installatie van Apache- en  
Backcountry-rupsbandsystemen.

Traxter (behalve X mr-modellen), Traxter MAX
715003483

WINTERRUPSBANDEN RUPSBANDEN VOOR ALLE SEIZOENEN

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

DIEPE SNEEUW, OP ONVERHARDE PADEN OF MET ZWARE LADINGEN:  
MET APACHE-TRACKS 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, 360 LT 
Deze rupsbandenkits verbeteren de bodemvrijheid van je voertuig 

en verhogen het contactoppervlak met het terrein. 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.

APACHE-RUPSBANDSYSTEMEN
PRESTATIES
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GEMENGDE
OMSTANDIGHEDEN

SNEEUW

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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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

APACHE BACKCOUNTRY  
LT-MONTAGEKIT 
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie van het Apache Backcountry 
LT-rupsbandsysteem.

    DPS-module en voorfilter zijn vereist en worden  
apart verkocht.

Zie tabel p. 68 voor pasvorm, compatibiliteit en 
vereisten.
715005888 715005493 715006196

APACHE BACKCOUNTRY LT-RUPSBANDKIT
    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 voorfilter voor motor en CVT zijn vereist.
    Perfectioneer je rupsbandsysteem met extra Idler-velgen, sliders met Vespel-inzetstukken en rail-ijskrabber.
    Alleen voor gebruik in de winter.
Traxter, Traxter MAX
715005891

RAIL-IJSKRABBERS
 Zorg voor extra smering in moeilijke en ijzige 
omstandigheden en verleng de levensduur  
van de slider.
 Op rail gemonteerd, klein, licht.
 Door de vorm van de spiraalveer kan  
zonder schade achteruitgereden worden.
 Eenvoudig op te bergen indien niet  
in gebruik.
Apache Backcountry- 
rupsbandsysteem
860201728

APACHE 360 LT-MONTAGEKIT 
(Niet afgebeeld)
    Vereist voor installatie van een Apache 360 LT-rupsbandsysteem (715003064).
    DPS-module voor rupsbanden en voorfilter luchtinlaat niet inbegrepen.
Zie tabel p. 68 voor 
pasvorm, compatibiliteit 
en vereisten.
715004832

715004831 715005492

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

    Extra contactoppervlak voor betere prestaties op ruw terrein.
    Contactoppervlak is 7 tot 9% groter dan van de Apache 360. 
    Gemiddelde bodemvrijheid stijgt met 11,44 cm.
    Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
    Apache 360 LT-montagekit is vereist.
Traxter, Traxter MAX
715005103 

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 en Backcountry-
rupsbandsystemen.

   Niet verkocht in Europa.
715004707

Snel en eenvoudig 
te installeren

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

Totaal contactoppervlak 
van 14,784 cm2  

(2,473.7 inch2)

Uniek verstelbaar contactoppervlak  
om het hele jaar door in de moeilijkste 
omstandigheden te rijden

11,4 cm extra bodemvrijheid

HAAL DEZE WINTER HET MEESTE UIT JE  
CAN-AM-VOERTUIG VOOR AL JE AVONTUREN. WERK EN SPEEL HET HELE JAAR DOOR IN DE 

MODDER, SNEEUW EN ALLE SOORTEN TERREIN.
Verken zonder compromissen. Rijd over ongerepte paden, reis diep de 
omhelzing van de winter in en je weet: Dezelfde technologie achter onze 
wereldberoemde sneeuwscooters staat tot je beschikking. Met een 
groter oppervlak en een sportiever rupsbandontwerp kom je verder dan 
wat je voor mogelijk hield, met de beste prestaties in de sneeuw.

Overwin het terrein, het weer en de seizoenen met de Apache 360 LT-rupsbandkit: 
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. De 360LT-
rupsbandkits kunnen worden geïnstalleerd op ATV- en SSV-voertuigen en het hele  
jaar door worden gebruikt voor het verkennen en uitvoeren van zware taken.

GEDEKT DOOR 

1 JAAR 1 JAAR 
GARANTIEGARANTIE

GEDEKT DOOR 

2 JAAR 2 JAAR 
GARANTIEGARANTIE

WINTERRUPSBANDEN RUPSBANDEN VOOR 
ALLE SEIZOENEN

VOORFILTER LUCHTINLAAT
    Geeft je motor extra bescherming in zware 
rijomstandigheden.

    Helpt het luchtfilter schoon te houden.
    Filter houdt deeltjes groter dan 0,19 mm tegen.
    Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
    Noodzakelijk om de voertuiggarantie te behouden 
wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

    Vereist voor installatie van  
Apache- en Backcountry- 
rupsbandsystemen.

   Niet geschikt voor snorkelkit.
Traxter, 
Traxter MAX
715003483

VERPLAATSINGSKIT CVT-
LUCHTINLAAT
    Verplaatst de CVT-luchtinlaat naar 
een veilige plaats in de cabine.

    Houdt de CVT-luchtinlaat weg 
van sneeuw die van de wielen of 
rupsbanden spat.

    Ten zeerste aanbevolen voor 
voertuigen met rupsbanden.

Traxter 
(behalve X mr- en PRO-
modellen),  
Traxter MAX
715004183

VOORFILTERS 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.
    Noodzakelijk om de voertuiggarantie te behouden 
wanneer rupsbanden  
zijn geïnstalleerd.

Traxter, 
Traxter MAX 
715005597

APACHE BACKCOUNTRY APACHE 360 LT

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 bij harde sneeuw.
   Inclusief twee velgen, dwarsas en 
montagebenodigdheden per set voor één rupsbandhoek.

   Er kunnen maximaal twee sets per rupsband achter 
worden geïnstalleerd.

Apache Backcountry LT-wielset
715006293

APACHE-RUPSBANDSYSTEMENAPACHE-RUPSBANDSYSTEMEN

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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De breedte en lengte van het voertuig worden beïnvloed door de installatie van rupsbanden.
*Niet verkocht in Europa.

BEKNOPTE REFERENTIEGIDS MONTAGEHANDLEIDING

Rupsband- 
systeem Modeljaar Model Rupsband Rupsband-

montage DPS*
Voorfilter 

zonder 
snorkel

Voorfilter 
met snorkel

A
PA

CH
E 

B
A

CK
CO

U
N

TR
Y 

LT

2019 en ouder
Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 en Hunting Edition, 
XT-P

715005891

715005888

715004707
715003483  
715004183  

(behalve X mr)

715005597 
(en X mr)

2019 en ouder
Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition en X mr

715006196

2020 en nieuwer
Traxter Base,  
DPS (HD5 & HD8), XT(HD8)

715005888

2020 en nieuwer
Traxter DPS (HD10), 
XT(HD10), XT-P, PRO DPS, 
PRO XT

715005493

2020 en nieuwer

Traxter XT cabine, XT Cab 
Limited, Hunting Edition, 
Lonestar Edition, X mr, PRO 
Limited, PRO LONESTAR

715006196

A
PA

CH
E 

36
0 

LT

2019 en ouder
Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 en Hunting Edition

715005103

715004831

715004707
715003483 
715004183 

(behalve X mr)

715005597 
(en X mr)

2019 en ouder
Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition en X mr

715004832

2020 en nieuwer
Traxter Base,  
DPS (HD5 & HD8), XT(HD8)

715004831

2020 en nieuwer
Traxter DPS (HD10), 
XT(HD10), XT-P, PRO DPS, 
PRO XT

715005492

2020 en nieuwer

Traxter XT Cab, XT Cab 
Limited, Hunting Edition, 
Lonestar Edition, X mr, PRO 
Limited, PRO LONESTAR

715004832

NIEUW APACHE BACKCOUNTRY LT-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 montagebenodigdheden per  
set voor één rupsbandhoek.

   Er kunnen maximaal twee kits per rupsband achter  
worden geïnstalleerd. 

Apache Backcountry LT Track System  
(715005891 en 715004734)
715006293

KETTINGEN VOOR ACHTERBANDEN
    Verbeter de tractie van  
je voertuig in modder  
en sneeuw.

    Verkocht per set  
van twee.

27 x 9 x 14 inch
715003839

29 x 9 x 14 inch
715000225

PROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERS

69

APACHE-RUPSBANDSYSTEMEN

MEEST 
EFFICIËNTE 
MONTAGE- 
SYSTEEM

Montageplaat aan de onderkant 
zorgt voor de optimale aanzethoek 

voor de beste duwsterkte.

Het aan de voorkant 
gemonteerde duwframe biedt 
toonaangevende hefhoogte.

De montageplaat met laag profiel heeft 
weinig impact op bodemvrijheid en kan het 

hele jaar door worden geïnstalleerd.

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

Rijd recht op de 
sneeuwschuiver af.

Til de sneeuwschuiver op tot 
hij aan de montageplaat klikt.

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

MAAKT VERBINDING MET EEN KLIK
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

HET PROMOUNT-ASSORTIMENT IS ONTWIKKELD VOOR ZOWEL PROFESSIONELE 
GEBRUIKERS ALS ENTHOUSIASTELINGEN DIE HUN GEREEDSCHAPSSET NAAR EEN HOGER 
NIVEAU WILLEN TILLEN. ONTWORPEN VOOR DE HOOGSTE EFFICIËNTIE: CAN-AM HEEFT DE 

SNEEUWSCHUIVER OPNIEUW UITGEVONDEN, VAN DE MONTAGE TOT EN MET HET BLAD.

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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183 CM 

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

CAN-AM PROMOUNT STALEN SNEEUWSCHUIVERSCAN-AM PROMOUNT FLEX2-SNEEUWSCHUIVERS

RAADPLEEG JE DEALER VOOR DE BESTE 
SNEEUWSCHUIVERBREEDTE.  
Gemaakt van 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.

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 van 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 FLEX2-SNEEUWSCHUIVERKIT 
Deze kits omvatten: 
    Can-Am ProMount Flex2-blad
    Duwframe met snelbevestigingssysteem
    Montageplaat

183 CM BLAD 
Traxter, Traxter MAX

 715006301 Zwart

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

183 CM BLAD*

    Ruimt 168 cm wanneer de sneeuwschuiver volledig is gekanteld.
    Bladhoogte 43 cm.

ProMount-duwframe
 715004485 · Zwart

CAN-AM PROMOUNT STALEN 
SNEEUWSCHUIVERKITS
Deze kits omvatten: 
    Can-Am ProMount stalen blad
    Duwframe met snelbevestigingssysteem
    Montageplaat

183 CM BLAD 
Traxter, Traxter MAX

 715006302 Zwart  
 715006303 Geel 

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

    Niet compatibel met S3 A-arm vooraan met een  
hoge bodemvrijheid (715003784 en 715005116).

183 CM BLAD* 
    Ruimt 168 cm wanneer de 
sneeuwschuiver volledig  
is gekanteld.

    Bladhoogte 43 cm.
ProMount-duwframe

 715004474 Zwart 
 715006021 Geel

168 CM BLAD*

    Ruimt 168 cm wanneer de 
sneeuwschuiver volledig  
is gekanteld.

    Bladhoogte 43 cm.
ProMount-duwframe

 715006337 Zwart 
 715006338 Geel

183 cm

HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene)-technologie geeft Flex2 een grotere betrouwbaarheid en 
een hogere 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-SNEEUWSCHUIVERSPROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERS

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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Vereist wanneer 
sneeuwschuiver  
is geïnstalleerd  

met Apache-
rupsbandsystemen

183 CM 

CAN-AM PROMOUNT-HOEKSNEEUWSCHUIVERS CAN-AM PROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERACCESSOIRES

1 3

2 4

RAADPLEEG JE DEALER VOOR DE BESTE 
SNEEUWSCHUIVERBREEDTE.  
Gemaakt van 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.

Compatibel  
met alle 

ProMount-
sneeuwschuivers

JOUW TAAK, JOUW KEUZE

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

Traxter,  
Traxter 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).
Traxter, Traxter MAX
715004484

PROMOUNT-EIND-
SCHAKELAAR 
VOOR SNEEUW-
SCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Om de kabelspanning in 
te stellen bij gebruik van 
je sneeuwschuiver- 
systeem.

    Voorkomt schade aan 
de lier, het duwframe 
van de sneeuwschuiver 
en het voertuig.

    Sensor verplaatst voor 
optimale hefhoogte.

Traxter, Traxter 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 één hand kun je alle sneeuwschuiverbewegingen controleren, zodat je je 
volledig kunt concentreren op het sneeuwruimen.

    Verlenging voor duwframe (715006257) is vereist  
voor de installatie met de Rancher-voorbumper.

    Niet compatibel met Apache  
Backcountry-rupsbandsysteem.

Alle ProMount-duwframes en -bladen
715006022

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

   Kan worden gebruikt met alle ProMount-
sneeuwschuivers. 

Traxter, Traxter MAX
705203753

Voor een op maat gemaakte oplossing die precies past bij de taak, met kwaliteitscomponenten 
en zonder gesjoemel. De ProMount-montageplaat, -duwframe en -bladen zijn een universeel 
systeem dat kan worden aangepast aan jouw specifieke Can-Am en werklocatie.

NIEUW CAN-AM-HOEKBLADEN 
   Maak de klus gemakkelijker met de juiste 
gereedschappen, maak lange steegjes sneeuwvrij  
en maak de taak gemakkelijker door de sneeuw  
verder uit de weg te sturen.

   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.

   Het merk Can-Am.

183cm STEEL ONEWAY STATE BLADE
 715007264 · Zwart

168cm STEEL ONEWAY STATE BLADE
 715007263 · Zwart

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 [54 in]).

    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 inch]).

ProMount-systeem
 715004205 ·· Zwart 
 715005319 ·· Geel

CAN-AM PROMOUNT KUNSTSTOF SLIJTBLAD*

    Om krassen op gladde opritten en markeerbare oppervlakken te voorkomen.
ProMount-systeem
168 cm
715004482

183 cm 
715004483

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 inch]).

ProMount-systeem
715006258

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 [54 inch]).

ProMount-systeem
715004206

PROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERSPROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERS

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

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 een 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 voor sneeuwschuiver 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.Traxter, Traxter MAX
715003910
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Hydraulische cilinders Elektrisch-hydraulische eenheid

Verkrijgbaar bij deelnemende 
Can-Am-dealers en op 

scscanamgraphics.com

SCS-BEKLEDINGSSETS: PERFECT 
PASSENDE, EXCLUSIEVE BEKLEDING 
DIE JE TRAXTER AANVULT EN NOG 
MOOIER MAAKT. JIJ BENT UNIEK.  
EN DAT MAG JE VAN JOUW 
VOERTUIG OOK VERWACHTEN.

* SCS-folies zijn van de hoogste kwaliteit, gemaakt met 0,01 cm vinyl van topkwaliteit bedekt met een 0,02 cm uv-beschermend laminaat. Dat staat garant voor 
levendige kleuren, eenvoudige installatie en een folie dat bestand is tegen de veeleisende omstandigheden van offroadrijden. SCS kan zelfs kleurencombinaties 
op maat leveren, namen, nummers en logo's toevoegen, exact volgens jouw specificaties. Verkrijgbaar voor Traxter-modellen met 2 en 4 stoelen.

Afgebeeld met de volgende accessoires:
Rubberen flap sneeuwschuiver (715001219) 

Driftpaneel sneeuwschuiver (715001218) 
Randmarkering sneeuwschuiver (715001216)

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

Traxter
715004453

Traxter MAX, Traxter PRO
715004454

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  
(bv. 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 straktrekt 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

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

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

HYDRAULISCHE KANTELKIT VOOR SNEEUWSCHUIVER 
VOOR ZWAAR WERK
    Kit waarmee je volledige controle hebt over de sneeuwschuiverbewegingen 
omhoog/omlaag en links/rechts.

    Wordt voorgemonteerd geleverd met alles wat je nodig hebt om je sneeuwschuiver 
voor zwaar werk om te vormen in een snelle, eenvoudig te bedienen eenheid vanaf 
de bestuurdersplaats.

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

    Met deze commerciële kit krijg je de sneeuw precies waar je het wilt hebben,  
de hele winter lang betrouwbaar.

    Lier en ploeg apart verkocht.
Traxter, Traxter MAX (2019 en ouder)
715002840

Traxter, Traxter Max (2020 en nieuwer)
715006038

VERLENGSTUK VOOR PLOEGFRAME 
VOOR ZWAAR WERK
(Niet afgebeeld)
    Verlengstuk voor gebruik van de sneeuwschuiver voor 
zwaar werk met het Apache 360 LT-rupsbandsysteem.

    Wordt geleverd met magneetschakelaar voor 
sneeuwschuiver en katrol voor sneeuwschuiver.

    Vereist voorbumper of accessoirehouder vooraan 
voor installatie.

Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715001221 Zwart

VERLENGSTUKKEN VOOR 
SNEEUWSCHUIVERBLAD
    Verlengstukken om je sneeuwschuiverblad 
15 cm breder te maken aan  
elke zijde.

    Inclusief rubberen flap  
voor verlengstukken.

    Verkocht per set van twee.
Sneeuwschuiver  
voor zwaar werk
715001217

RANDMARKERING 
SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Voor een beter zicht op de breedte van 
je sneeuwschuiver.

    Zo kun je dicht bij objecten werken.
Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715001216

DRIFTPANEEL 
SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Houdt de sneeuw veilig in de 
sneeuwschuiver.

    Hiermee kun je een rechter stuk 
vrijmaken.

    Apart verkocht.
Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715001218 

RUBBEREN FLAP 
SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Om sneeuw weg te houden van de 
berijder. Helpt sneeuw voor de 
sneeuwschuiver uit te rollen.

Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715001219

KATROL VOOR 
SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Te gebruiken bij de sneeuwschuiver 
voor zwaar werk.

    Helpt om efficiënter te lieren.
    Vereist XT-voorbumper.
Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715002042

MAGNEETSCHAKELAAR 
VOOR SNEEUWSCHUIVER
(Niet afgebeeld)
    Magneetschakelaar om de lier te 
stoppen, om schade aan de kabel,  
de lier en het chassis te voorkomen.

    Te gebruiken bij de sneeuwschuiver 
voor zwaar werk.

Sneeuwschuiver voor zwaar werk
715001995

ZWARE KWALITEIT 
SNEEUWSCHUIVERKITS
    Uitgebreid sneeuwschuiversysteem met handmatig opheffen  
en kantelen.

    Uiterst duurzaam blad van 183 cm, gemaakt van staal met plaatdikte 
12 (2,6 mm) met geïntegreerde versteviging en supersterke buizen 
die bestand zijn tegen de meest veeleisende taken.

    Vereist lier om de sneeuwschuiver omhoog en omlaag te brengen.
    Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen dankzij het 
handige bevestigingssysteem.

    Montage vooraan zorgt ervoor dat de sneeuwschuiver slechts  
28 cm opgetild hoeft te worden.

Deze kit bevat: 
    183 cm sneeuwschuiver voor zwaar werk
    Duwframe voor sneeuwschuiver voor zwaar werk
    Montagekit voor sneeuwschuiver voor zwaar werk

183 CM 
Traxter, Traxter MAX
715003416

SNEEUWSCHUIVERSYSTEEM VOOR ZWAAR WERK
Het sneeuwschuiversysteem voor zwaar werk en de hulpstukken zijn gebouwd om de mogelijkheden 
van jouw Traxter te maximaliseren. Gebouwd voor extreme robuustheid, efficiënt in het aanpakken 
van zware klussen en bestand tegen regelmatig gebruik. We noemen het niet voor niets "zwaar werk".

HOEZEN EN EXTRA UITRUSTING

75

PROMOUNT-SNEEUWSCHUIVERS

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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14 INCH BEADLOCK RINGEN
    Gegoten aluminium beadlock.
    Moet worden gemonteerd op velgen voor  
(705401594) en achter (705502146).

Traxter, Traxter MAX
 705401586 · Manta Green 
 705401702 · Octane Blue 
 705401837 · Can-Am Red 
 705401840 · Zwart

12 INCH BEADLOCK RINGEN
    Gegoten aluminium beadlock.
    Moet worden gemonteerd op velgen voor 
(705401678) en achter (705502244).

Traxter, Traxter MAX
 705401816 · Can-Am Red 
 705401815 · Orange Crush 
 705401814 · Yellow 
 705401695 · Octane Blue

*Raadpleeg je gebruikershandleiding voor het juiste type banden en de afmetingen van de velgen. Als je niet de juiste soort banden en velgen kiest, kan dit de besturing van je voertuig beïnvloeden. 
Neem contact op met de lokale instanties voor de juiste regelgeving.

OPMERKING:  
Bijpassende moeren - 250100184  
Bijpassende dop - 705400928

OPMERKING:  
Bijpassende moeren - 250100184  
Bijpassende dop - 705400928

OPMERKING:  
Bijpassende moeren -  
250100184 Zwart, 250100185 Chrome 
Bijpassende dop - 705401541

OPMERKING:  
Bijpassende moeren - 250100184 
Bijpassende dop - 705401541

OPMERKING:  
Bijpassende moeren -  
250100184 Zwart, 250100185 Chrome 
Bijpassende dop - 705401541

*Raadpleeg je gebruikershandleiding voor het juiste type banden en de afmetingen van de velgen. Als je niet de juiste soort banden en velgen kiest, kan dit de besturing van je voertuig beïnvloeden. 
Neem contact op met je lokale overheden voor de juiste regelgeving.

OPMERKING:  
Bijpassende moeren - 250100184 
Bijpassende dop - 705401541

EEN GOEDE GRIP IS ONONTBEERLIJK: MONTEER DE BESTE BANDEN EN 
WIELEN OP JE TRAXTER EN ONTDEK WAARTOE JE VOERTUIG IN STAAT IS.

BANDEN

MAXXIS M923J / M924J
Traxter (alleen Base- en DPS-modellen)
Voor - 25 inch x 8 inch x 12 inch
705402107

Achter - 25 inch x 10 inch x 12 inch
705502626

ITP CRYPTID
    Nokken met verschillende hoogte en peddelvormige 
schouder bieden maximale zijdelingse grip om te 
klimmen en uit de modder te geraken zonder in te 
boeten aan rijcomfort op onverharde wegen en  
harde ondergronden.

    6-laagse banden.
Traxter X mr
Voor - 30 inch x 9 inch x 14 inch
705402504

Achter - 30 inch x 11 inch x 14 inch
705502913

MAXXIS BIGHORN 2.0-BAND
Traxter 
(XT, XT cabine)
Voor - 27 inch x 9 inch x  
14 inch
705402168

705400961 ·· 
Achter - 27 inch x 11 inch x  
14 inch
705502665

705501295 ·· 

Traxter
Voor - 27 inch x 9 inch x 
12 inch
705402560

705401386 ··   
Achter - 27 inch x 11 inch 
x 12 inch
705502938

705501818 ·· 
Voor - 28 x 9 x 14 inch
705402080

Achter - 28 inch x 11 inch 
x 14 inch
705502603

VELGEN

LONE STAR GEGOTEN ALUMINIUM 
VELG VAN 14 INCH
Traxter, Traxter MAX
Voor - 14 inch x 7 inch, offset = 41 mm
705402334

Achter - 14 inch x 8,5 inch, offset = 51 mm
705502775

TRAXTER GEGOTEN ALUMINIUM 
VELG VAN 14 INCH
Traxter, Traxter MAX
Voor - 14 inch x 7 inch, offset = 41 mm
705402338 · Zwart

Achter - 14 inch x 8,5 inch, offset = 51 mm
705502778 · Zwart

14 INCH VELG
    Zwarte aluminium velg met blanke lak.
    Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
    16 bouten (250000435) nodig voor installatie van  
de beadlock.

Traxter, Traxter MAX
Voor - 14 inch x 6,5 inch, offset = 41 mm
705401594

Achter - 14 inch x 8 inch, offset = 51 mm
705502146

12 INCH VELG
    Zwarte aluminium velg met blanke lak. 
    Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
    16 bouten (250000435) nodig voor installatie van  
de beadlock.

Traxter, Traxter MAX
Voor - 12 inch x 6 inch, offset = 41 mm

 705401678 · Zwart

Achter - 12 inch x 7,5 inch, offset = 51 mm
 705502244 · Zwart

VELG VOOR DE OUTLANDER X MR 
EN TRAXTER
    Gegoten aluminium velgen met trendy explosieve stijl, 
zodat je kunt rijden, en eruitziet, als een trendsetter.

Traxter, Traxter MAX (voorwielen)
Voor - 14 inch x 6,5 inch, offset = 10 mm

 705401848 · Zwart en machinaal bewerkt 
 705401849 · Zwart

Traxter, Traxter MAX (achterwielen)
Achter - 14 inch x 8,5 inch, offset = 23 mm

 705502397 · Zwart en machinaal bewerkt 
 705502398 · Zwart

TRAXTER VELG
(Niet afgebeeld)
Voor - 14 x 7 inch, offset = 41 mm

 705402120 · Zwart

 705402118 · Silver en bewerkt 
 705402121 · Zwart en bewerkt

Achter - 14 inch x 8,5 inch, offset = 51 mm
 705502637 · Zwart

 705502634 · Silver en bewerkt

 705502635 · Zwart en bewerkt

BANDEN EN VELGEN

BANDEN EN VELGEN

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



ONTDEK EEN WERELD VOL AVONTUUR MET AL ONZE BRP-PRODUCTEN. 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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