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OUTLANDER 450
HOOGTEPUNTEN
• Rotax® motor
• Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
• Voorophanging met dubbele A-arm
• TTI-achterophanging (Torsional Trailing arm Independent)
• Visco-Lok† voordifferentieel met automatische vergrendeling
• 590 kg trekvermogen
• Inhoud brandstoftank 20,5 L
• 25 inch (63,5 cm) Carlisle Trail Wolf banden
• G2 chassis met Surrounding Spar Technology (SST) en Geometric Contact Control
• Multifunctionele digitale meter
•  Stalen bagagerekken met LinQ™ systeem om snel accessoires te bevestigen,  

met een gecombineerd laadvermogen van 163,3 kg
• Waterdicht bergvak van 10,9 L achteraan
• RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

MOTOR
Type 28 kW (38 pk) Rotax® 427 cc,  

één cilinder, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem iTC™ (Intelligent Throttle Control) met 

elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijving 2WD/4WD keuzeschakelaar met  

Visco-Lok† voordifferentieel met 
automatische vergrendeling

Stuurbekrachtiging N.v.t.

OPHANGINGEN
Voorophanging Dubbele A-arm 22,9 cm veerweg
Schokdempers vooraan Olie
Achterophanging TTI (Torsional Trailing arm Independent) 

22,4 cm veerweg
Schokdempers achteraan Olie

BANDEN / VELGEN
Banden vooraan Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 inch  

(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Banden achteraan Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 inch  

(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen 12 inch (30,5 cm) staal

REMMEN
Vooraan Twee sets 214 mm schijfremmen met 

hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achteraan 214 mm schijfrem met hydraulische 

dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN
Geschat drooggewicht * 308 kg
L x B x H 211 x 116,8 x 124 cm
Wielbasis 129,5 cm
Bodemvrijheid 26,7 cm
Zithoogte 85,8 cm
Capaciteit bagagerek Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
Bergruimte Achter: 10,9 L
Trekvermogen 590 kg
Inhoud brandstoftank 20,5 L

KENMERKEN
Meter 4,5 inch digitale display: snelheidsmeter, 

toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, versnellingsstand, 4x4-indicator, 
temperatuur, motorlampjes, elektronische 

brandstofmeter en klok
Meters DC-uitgang type aansteker in console, 

standaardaansluiting achterop (15 A) 
Antidiefstalsysteem RF Digitally Encoded Security System 

(D.E.S.S.™)
Verlichting 70 W van twee koplampen /  

remlicht van 35 W
Lier Voorbedraad voor lier
Stoel Standaard
Bescherming N.v.t.

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

 Tundra Green

 Viper Red
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HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

1
Krachtige Rotax motoren
Twee motoren die zo robuust zijn dat de keuze 
moeilijk wordt: de ééncilinder Rotax 450 van 
38 pk of de Rotax V-Twin. Elke motor biedt snel 
reagerend vermogen en werkt krachtig, vlot en 
efficiënt.

2
Slepen vol vertrouwen
De Can-Am Outlander sleept moeiteloos 590 kg. 
De bevestigingsplaat voor de trekhaak achteraan 
is standaard en als bestuurders graag tot het 
uiterste gaan, heeft het voertuig een aansluiting 
voor een lier.

3
Vlotte rit
In H schakelen en vertrekken maar! De Continu 
Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am 
Outlander in de juiste versnelling, voor een 
efficiënt respons met hoog koppel bij elke 
snelheid en zonder te hoeven schakelen.

4
Verder rijden
Langere ritten zijn geen uitdaging meer. Met een 
brandstoftank van 20,5 L en elektronische 
brandstofinspuiting (EFI) kunt u meer kilometers 
afleggen per liter brandstof en meer avonturen 
beleven met een volle tank.

5
Ritinformatie binnen handbereik
Op de multifunctionele 4,5 inch digitale display is 
cruciale informatie over de Can-Am Outlander 
steeds binnen handbereik. Met snelheidsmeter, 
versnellingsstand, temperatuur, 
motorstoringslampje, elektronische 
brandstofmeter, klok en nog veel meer.
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OUTLANDER MAX XT-P 1000 T
HOOGTEPUNTEN
• Rotax® V-Twin motor
• FOX† 1.5 PODIUM† QS3 schokdempers voor en achter
•   Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
• Antiblokkeerremsysteem (ABS)
•  Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
•  Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met 3 modi
•  Lier van 1.588 kg
• 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium beadlock velgen
• 26 inch (66 cm) ITP Terracross radiaalbanden
•  Gelakt kunststof voor premium look
•  Zware voor- en achterbumpers
•  Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
•  Multifunctionele digitale meter
•  Converteerbaar zit/rek-systeem (CRS) met LinQ™ systeem
•  Dynamisch comfort en ergonomie voor passagiers
•  Handgrepen voor de passagier met verschillende standen
•  Verhoogde treeplanken
•  RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

MOTOR

Type 60 kW (80 pk) Rotax® 976 cc V-twin,
vloeistofgekoeld

Brandstoftoevoersysteem iTC™ (Intelligent Throttle Control) met 
elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie CVT, P / R / N / H / L, standaard 
motorrem

Aandrijving Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD 
modi met Brake Traction Control (BTC)

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) 
met drie modi

Snelheidscategorie Meer dan 60 km/u

OPHANGINGEN

Voorophanging Gebogen dubbele A-arm met 
stabilisatorstang vooraan

23,3 cm veerweg

Schokdempers vooraan FOX† 1.5 PODIUM† QS3

Achterophanging TTI (Torsional Trailing arm Independent)
25,1 cm veerweg

Schokdempers achteraan FOX† 1.5 PODIUM† QS3

BANDEN / VELGEN

Banden vooraan ITP† Terracross 26 x 8 x 14 inch 
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Banden achteraan ITP† Terracross 26 x 10 x 14 inch 
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Velgen 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium 
beadlock

REMMEN

Vooraan Twee sets 214 mm schijfremmen met 
hydraulische dubbelzuiger remklauwen

Achteraan 214 mm schijfrem met hydraulische 
dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN

Geschat drooggewicht * 408 kg

L x B x H 238,8 x 121,9 x 135 cm 

Wielbasis 149,9 cm

Bodemvrijheid 27,9 cm

Zithoogte 87,7 cm

Capaciteit bagagerek Voor: 45 kg / Achter: 90 kg

Bergruimte Achter: 21,4 L

Trekvermogen 750 kg trailer met remmen en
335 kg trailer zonder remmen

Inhoud brandstoftank 20,5 L

KENMERKEN

Meter 7,6 inch digitaal display: snelheidsmeter, 
toerenteller, kilometerteller, trip- en 
uurmeter, versnellingsstand, 4x4-

indicator, temperatuur, motorlampjes, 
elektronische brandstofmeter, klok

Meters DC-uitgang type aansteker in console, 
standaardaansluiting achterop (15 A) 

Antidiefstalsysteem RF Digitally Encoded Security System 
(D.E.S.S.™)

Verlichting 230 W van dubbele 60 W koplampen 
en dubbele 55 W reflectoren met 

achterlicht/remlicht

Lier Lier van 1.588 kg

Kenmerken T-categorie Trekhaak met aansluiting voor trailer, 
richtingaanwijzers, standlichten, 

spiegels, claxon

Stoel Converteerbaar zit/rek-systeem (CRS)

Bescherming Zware voor- en achterbumpers 
Aluminium stuur met taps profiel met 

volledig omwikkelde handbeschermers

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP
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HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Toonaangevende motortechnologie
80 pk Rotax 1000 V-Twin motor van topklasse 
biedt responsief vermogen en werkt krachtig, vlot 
en efficiënt.

Lock 4WD met Brake Traction Control 
(BTC)
Wanneer een vergrendeld voordifferentieel nodig 
is, kunnen bestuurders het voordifferentieel 
handmatig vergrendelen.

FOX Racing schokdempers
De Outlander is verkrijgbaar met een ruim 
assortiment van premium FOX Racing 
schokdempers, van de verstelbare FOX 1.5 
PODIUM QS3 schokdempers tot FOX 1.5 
PODIUM RC2 modellen, voor een besturing die 
volledig kan worden afgestemd op de 
omstandigheden en het terrein.

Vlotte rit
In H schakelen en vertrekken maar! De Continu 
Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am 
Renegade in de juiste versnelling, voor een 
efficiënt respons met hoog koppel bij elke 
snelheid en zonder te hoeven schakelen.

Dynamische stuurbekrachtiging 
(DPS) met drie modi
Voor vlotte, directe, snelheidsgevoelige 
stuurhulp, met meer vermogen bij lagere 
snelheden om de stuurinspanningen te 
reduceren en minder vermogen bij hogere 
snelheden voor een maximaal stuurgevoel voor 
de bestuurder. Drie modi om de DPS nog beter af 
te stellen.

Antiblokkeerremsysteem (ABS)
‘s Werelds eerste ATV’s met ABS 
(antiblokkeerremsysteem), speciaal ontwikkeld 
voor offroad bestuurders. En omdat remmen niet 
alleen draait om vertragen of stoppen, krijgt u er 
ook betere controle in de bochten bij, voor een 
sneller reagerend voertuig.

1 3 5

2 4 6
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RENEGADE 650 T

HOOGTEPUNTEN
• Rotax® V-Twin motor 
• Gebogen voorophanging met dubbele A-arm met stabilisatorstang vooraan
• Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
• 14 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
• 25 inch (63,5 cm) ITP Holeshot † ATR banden
•   G2 chassis met Surrounding Spar Technology (SST) en  

Geometric Contact Control
• TTI-achterophanging (Torsional Trailing arm Independent)
• Antiblokkeerremsysteem (ABS)
• Multifunctionele digitale meter
• RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

MOTOR

Type 44 kW (59 pk) Rotax® 649,6 cc V-twin,
vloeistofgekoeld

Brandstoftoevoersysteem iTC™ (Intelligent Throttle Control) met 
elektronische brandstofinspuiting (EFI)

Transmissie CVT, P / R / N / H / L, standaard 
motorrem

Aandrijving Selecteerbaar 2WD / 4WD met Brake 
Traction Control (BTC)

Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) 
met drie modi

Snelheidscategorie Meer dan 60 km/u

OPHANGINGEN

Voorophanging  Gebogen dubbele A-arm met 
stabilisatorstang vooraan

23,3 cm veerweg

Schokdempers vooraan Olie

Achterophanging TTI (Torsional Trailing arm Independent)
25,1 cm veerweg

Schokdempers achteraan Olie

BANDEN / VELGEN

Banden vooraan ITP Holeshot† ATR 25 x 8 x 12 in  
(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)

Banden achteraan ITP Holeshot† ATR 25 x 10 x 12 in  
(63,5 x 25,4 x 30,5 cm)

Velgen 12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN

Vooraan Twee sets 214 mm schijfremmen met 
hydraulische dubbelzuiger remklauwen

Achteraan 214 mm schijfrem met hydraulische 
dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN

Geschat drooggewicht * 303 kg

L x B x H 218,4 x 121,9 x 124 cm

Wielbasis 129,5 cm

Bodemvrijheid 26,7 cm

Zithoogte 87,7 cm

Capaciteit bagagerek Achter: 16 kg

Bergruimte N.v.t.

Trekvermogen 660 kg trailer met remmen en
335 kg trailer zonder remmen

Inhoud brandstoftank 20,5 L

KENMERKEN

Meter 4,5 inch digitale display: 
snelheidsmeter, toerenteller, 

kilometerteller, trip- en uurmeter, 
versnellingsstand, 4x4-indicator, 

temperatuur, motorlampjes, 
elektronische brandstofmeter en klok 

Meters DC-uitgang type aansteker in console, 
standaardaansluiting achterop (15 A) 

Antidiefstalsysteem RF Digitally Encoded Security System 
(D.E.S.S.™)

Verlichting 240 W van 4 projectiekoplampen 
gemonteerd op bumper (60 W) met 

achterlicht / remlicht

Lier N.v.t.

Kenmerken T-categorie Trekhaak met aansluiting voor trailer, 
richtingaanwijzers, standlichten, 

spiegels, claxon

Stoel Standaard

Bescherming Voorbumper

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

 Desert Tan
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HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

1
Krachtige Rotax motoren
Twee motoren die zo robuust zijn dat de keuze 
moeilijk wordt: de Rotax V-Twin van 48 of 78 pk. 
Elke motor biedt snel reagerend vermogen en 
werkt krachtig, vlot en efficiënt.  
 

2
Vlotte rit
In H schakelen en vertrekken maar! De Continu 
Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am 
Renegade in de juiste versnelling, voor een 
efficiënt respons met hoog koppel bij elke 
snelheid en zonder te hoeven schakelen.

3
Maximale grip
De selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok 
voordifferentieel met automatische vergrendeling 
van de Can-Am Renegade biedt niet alleen meer 
grip op het terrein. Dit systeem biedt ook 
maximale tractie met een druk op de knop, in alle 
omstandigheden.

4
Bescherming tegen diefstal
Zo’n speciaal voertuig verdient beveiliging van 
topklasse. Dankzij gecodeerde chiptechnologie 
- één unieke code per voertuig - krijgt alleen de 
eigenaar toegang tot het voertuig. Het 
elektronische ontstekingssysteem en het 
ontwerp van de sleutel met kogelgewricht 
garanderen een betrouwbare draadloze 
verbinding.

5
Ritinformatie binnen handbereik
Op de 4,5 inch digitale display is cruciale 
informatie over de Renegade steeds binnen 
handbereik. Dankzij de achtergrondverlichting is 
het display leesbaar in alle omstandigheden.
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2 JAAR BEPERKTE GARANTIE VAN BRP*
Voor nieuwe accessoires, originele onderdelen en co-
branded producten van Can-Am die verkocht worden via 
BRP. Inclusief items die door u of een erkende BRP-dealer 
geïnstalleerd worden.

PLAATSING EN 
COMPATIBILITEIT
Voor ons is innovatie standaard. Al onze accessoires werken 
samen, gewoon af fabriek. Keuze te over.

KWALITEIT EN 
BETROUWBAARHEID
Onze accessoires van Can-Am zijn van topkwaliteit. Bovendien 
hebben we er nog een garantie van 1 jaar aan toegevoegd. 
Graag gedaan. Installeer ze zelf of bij een erkende dealer.

STIJL EN VISIE
We hebben de lat nog hoger gelegd voor accessoires. Ze zijn 
niet alleen ontworpen om te mooi uit te zien, maar ook goed te 
presteren. Geen loze beloftes, maar het echte werk. 

ALLES WAT U 
NODIG HEBT VOOR 
DE PERFECTE RIT.

*Ander gebruik dan het gebruik waarvoor het product is ontworpen zal de beperkte productgarantie tenietdoen. Er kunnen nog andere uitsluitingen van toepassing zijn. Voor de garantie gelden uitsluitingen, 
beperkingen van aansprakelijkeheid en andere algemene voorwaarden van de standaard beperkte garantie van BRP. Zie de volledige beperkte garantie of neem contact op met uw erkende Can-Am Off-Road 
dealer. Geldt alleen voor producten van BRP of co-branded producten gemaakt door momenteel geaccrediteerde partners van BRP. Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur of een door BRP 
erkende online winkel. Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires. Deze beperkte garantie is niet van toepassing 
op onderdelen en accessoires van Evinrude. Deze beperkte garantie geldt vanaf 1 maart 2016.



G2L 6x6 G2 6x6 G2

G2L G2S

We hebben het u 
gemakkelijk gemaakt. 
• Zoek uw modeljaar
• Kies uw motor en model
• Noteer uw PLATFORMCODE

Met deze PLATFORMCODE ziet u 
meteen of het accessoire 
compatibel is met uw voertuig.

MODELJAAR MODEL MOTORUITVOERING PLATFORMCODE

2015 Outlander L 450, 500 G2L

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 500 G2L
Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 500, 800, 1000 G2S

2016 Outlander L 450, 570 G2L

Outlander 570, 650, 850, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

2017
2018

Outlander 450, 570 G2L

Outlander 650, 850, 1000 G2

Outlander MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 650, 850, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

2019
2020
2021
2022

Outlander 450, 570 G2L

Outlander 650, 850, 1000R G2

Outlander MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 650, 850, 1000R G2

6x6 450 G2L

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 650, 850, 1000R G2S

COMPATIBILITEITSGIDS ATV ACCESSOIRES
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LinQ®: VLOT PLAATSEN/VERWIJDEREN VOOR 
LADING
LinQ ACCESSOIRES
 ·  Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met 
de hand.

 ·  Rust uw Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
 ·  Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest 
veeleisende terrein.

COMPATIBILITEIT/VEREISTEN

OUTLANDER 
450/570 OUTLANDER RENEGADE

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM
 · LinQ verankeringen, op 40,6 cm van elkaar gemonteerd, van midden tot midden.
 · Minder laadvermogen dan de accessoires op de LinQ basis van 91,4 cm.
 · Kan gebruikt worden op Can-Am ATV’s en SSV’s, Can-Am Spyder en Ryker voertuigen, 
Sea-Doo waterscooters en Ski-Doo sneeuwscooters.

LinQ koeler van 16 L
295100698

LinQ adapterplaat 
715007273

& 
LinQ basis installatiekit

715008125

LinQ adapterkit voor 
verankering
715004960

LinQ bagagerek 
715001734

OF 

LinQ adapterplaat
715007274

& 
LinQ basis installatiekit 

715008125

LinQ gereedschapskist
715008111

LinQ SR tas van 21 L
860202449

LinQ sporttas van 17 L
860202447

LinQ modulaire bak
715005494 • (10 L)  
715007112 • (20 L)  
715006830 • (30 L)

LinQ gereedschapskit
715006829

LinQ waterdichte tas
715008110

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM
 · Voor montage op LinQ rekken die vaak gebruikt worden op Can-Am ORV voertuigen.
 · Meer laadvermogen dan de accessoires op de LinQ basis van 40,6 cm.
 · Gebruik is beperkt tot Can-Am ORV voertuigen.

LinQ opbergkoffer van 45 L
715003879 LinQ basis

715002350

Geen verdere vereisten LinQ bagagerek
715001734

LinQ opbergkoffer van 86 L
715004923

LinQ 121 L opbergkoffer
715001747 (2-zitter) / 715001749 (MAX)

Niet compatibel

LinQ audio-laadbak van 43 L
715003018

LinQ basis
715002350

LinQ koelbox van 30 L
715004778 • Zwart / 715004698 • Grijs

Niet compatibel

LinQ Premium opbergtas van OGIO
715002923 • Zwart / 715003248 • Camouflage 

LinQ basis
715002350

LinQ mand voor zwaar werk
715001215

LinQ mand met laag profiel
715004282

LinQ HOUDERS

LinQ rek van 10 cm
715001711 • Zilver / 715001665 • Zwart

Niet compatibel
*Alternatief verlengd rek van  

12,7 cm of 20,3 cm  
(715001913 of 715001914) 

beschikbaar voor G2L

Geen verdere vereisten

LinQ bagagerek 
715001734

LinQ verlengd rek 15 cm
715001712 • Zilver / 715001671 • Zwart

LinQ gemonteerde houders voor uitrusting
715005340 LinQ basis

715002350LinQ gereedschapsbak
715007358

LinQ rek voor vuurwapenkoffer
715002112
715002113

Niet compatibel
*Alternatief rek voor 

vuurwapenkoffer  
(715001918 of 715001919) 

beschikbaar voor G2L

Niet compatibel
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LinQ koeler van 16 L G2, G2L, G2S
219400964 • Zwart 
295100698 • Grijs

 · Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig.
 · Gevormd door middel van rotatiegieten, voor uitzonderlijke 
stevigheid en duurzaamheid.

 · Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale 
koeling.

 · Maakt gebruik van het LinQ bevestigingssysteem  
(Patent VS 8777531 en VS 8875830).

 · Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en 
zonder gereedschap te installeren/verwijderen.

 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ gereedschapskist G2, G2L, G2S 715008111

 · Precisie-geïnjecteerde HDPE constructie zorgt voor stevigheid en duurzaamheid.
 · Maximuminhoud 19 L.
 · Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel.
 · Voorbereid voor gebruik op zout water.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ waterdichte tas G2, G2L, G2S 715008110

 · Volledige waterdichte tas om uw spullen veilig op  
te bergen.

 · Op LinQ gemonteerd via de kunststof basis voor zwaar 
gebruik.

 · Opbergoplossing met grote capaciteit (40 L).

 · Schuimrubberen bekleding onderaan voor extra 
bescherming van uw spullen.

 · Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de 
geïntegreerde draaggreep.

 · Voorbereid voor gebruik op zout water.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

SR tas van 21 L G2, G2L, G2S 860202449

 · Semi-harde uitbreidbare tas.
 · Inhoud 21 L.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ sporttas van 17 L G2, G2L, G2S 860202447

 · Inhoud 17 L.
 · Harde onderkant, semi-harde bovenkant.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ modulaire bak G2, G2L, G2S

715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

 
 

 · Modulaire bakken kunnen worden gestapeld, zodat u altijd 
de juiste uitrusting ter beschikking hebt.

 · Bakken van het juiste formaat waar alles altijd in past.

 · Kan worden geïnstalleerd op elke LinQ basis met een 
breedte van 40,6 cm.

 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ gereedschapskit G2, G2L, G2S 715006829

 · Inclusief: 
 - Kniptang.
 - Tang met lange bek.
 - Borgtang.
 - Ratelsleutel 3/8″ bus.
 - 15 cm verlengstuk ratel.
 - Geïntegreerde 
opbergruimte CVT riem 
(riem niet inbegrepen).

 - Lange aansluiting 19 mm 
3/8″ bus - 6ptn.

 - Aansluiting 18 mm  
3/8″ bus.

 - Lange aansluiting 17 mm 
3/8″ bus - 6ptn.

 - Aansluiting 15 mm 3/8″ bus. 
 - Aansluiting 13 mm 3/8″ bus. 
 - Aansluiting 10 mm 3/8″ bus.

 - Aansluiting 8 mm 3/8″ bus.
 - Combisleutel 19 mm.
 - Combisleutel 18 mm.
 - Combisleutel 15 mm.
 - Combisleutel 13 mm.
 - Combisleutel 10 mm.
 - Combisleutel 8 mm.
 - Torx-aansluiting T40 3/8″ bus.

 - Torx-aansluiting T30  
3/8″ bus.

 - Torx-aansluiting T20  
3/8″ bus.

 - Breekbalk 3/8″ bus.
 - Zie tabel voor locatie en 
vereisten voor installatie.

Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire bak (10 L) G2, G2L, G2S 219401110

 · Geïsoleerde voering.
 · Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L).
 · Geschikt voor vijf blikjes van 473 ml of zes blikjes van 355 ml.

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM
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LinQ opbergkoffer van 45 L
G2 (alleen vooraan voor 6x6 en 
MAX modellen van 2013-2014), 
G2L, G2S 715003879

 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ opbergkoffer van 86 L
G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, 
G2S 715004923

 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Vergrendelbaar en weerbestendig.
 · Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.
 · Comfortabele kussens voor passagier.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ 121 L opbergkoffer

G2 (behalve MAX modellen en 
6x6), G2S
Europese versie (EG-conform)

715001747
715001748 • Geen achterlicht.

 · LinQ adapterplaat (715001334) is vereist voor G1 modellen.
 · Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij uw voertuig (afzonderlijk verkocht).
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ 121 L opbergkoffer
voor Outlander MAX

G2 (alleen MAX modellen behalve 
6x6 modellen)
Europese versie (EG-conform)

715001749
715001750 • Geen achterlicht.

 · Meer comfort voor de passagier tijdens actieve ritten en langere recreatieve ritten, dankzij de ergonomisch ontworpen 
vulling, afgestemd op de passagier, met een gedeelte gemaakt van gesloten-celschuim dat geen water absorbeert.

 · Erg makkelijk bereikbaar, zelfs wanneer de bestuurder op het voertuig zit.
 · Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij uw voertuig (afzonderlijk verkocht).

Panelen voor LinQ 121 L 
opbergkoffer G2 (behalve 6x6 modellen), G2S

715001391 • Zwart
715001392 • Geel
715001395 • Viper Red
715002481 • Wit
715002480 • Lichtgrijs

715002984 • Octane Blue
715002985 • Manta Green
715002986 • Can-Am Rood
715006119 • Orange Crush
715006120 • Squadron Green
715007074 • Tundra Green

 · Gekleurde panelen waarmee uw LinQ opbergkoffer van 121 L past bij uw voertuig.

Panelen voor LinQ 121 L 
opbergkoffer
(Niet afgebeeld) EUROPESE VERSIE (EG-conform)

715001397 • Zwart
715001398 • Geel
715006124 • Viper Red
715002483 • Wit

715002482 • Lichtgrijs
715006122 • Manta Green
715006121 • Can-Am Rood
715006123 • Orange Crush

 · Gekleurde panelen waarmee uw LinQ opbergkoffer van 121 L past bij uw voertuig.
 · Geen achterlicht.

Camouflage-stickers voor zwarte panelen voor opbergkoffer
(Niet afgebeeld)

715002975 • Mossy Oak 
Break-Up Country Camouflage

715001683 • Next G-1 Vista 
Camouflage

 · Camouflage patroon past perfect bij uw Camouflage voertuig.

LinQ audio-laadbak van 43 L
G2 (alleen vooraan voor 6x6 en 
MAX modellen van 2013-2014), 
G2L, G2S 715003018

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

 · Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden.
 · Waterdichte luidsprekers.
 · Biedt de beste geluidskwaliteit op de markt, voor een nog aangenamere rit met een ingebouwde full-range efficiënte 
versterker.

 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM
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LinQ koelbox van 30 L G2 (behalve 6x6 modellen), G2S
715004778 • Zwart
715004698 • Grijs

 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Gevormd door middel van rotatiegieten, voor uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid.
 · Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling.
 · Ingebouwd, volledig uitneembaar vak beschermt uw voedsel.
 · Robuuste rubberen vergrendelingen houden de klep goed dicht.
 · Weerbestendig.
 · Handige aftapplug.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ Premium opbergtas van OGIO
G2 (behalve 6x6-modellen),  
G2L, G2S

715002923 • Zwart
715003248 • Mossy Oak 
Break-Up Country Camouflage  

 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ mand met laag profiel
G2, G2L (alleen vooraan voor 
MAX en 6x6 modellen), G2S 715004282

 · Open mand met laag profiel, voor extra opbergruimte.
 · Perfect voor vlotte toegang tot gereedschap, touw, lier en ploegaccessoires.
 · Meerdere snelbinders en bevestigingspunten voor verankering.
 · Gemaakt van schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ mand voor zwaar werk
G2, G2L (alleen vooraan voor 
MAX en 6x6 modellen), G2S 715001215

 · Gemaakt van uiterst sterk HSLA staal.
 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Kan zowel op het bagagerek voor als achter op het voertuig worden geplaatst.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

Grote laadruimte G2, G2L (Behalve 6x6) 715007001

 · Laadbak achteraan om grote spullen te vervoeren. 
 · Ankerpunten (D-ringen), LinQ bevestigingen voor gereedschapshouder, en markeringen om een accessoire van  
40,6 cm te installeren. 

 · Inclusief een mat voor de vloer en opening om een scheidingspaneel te installeren en een opening voor een 
scheidingspaneel om de opening op het verticale lipje achteraan te sluiten. 

 · Wordt geïnstalleerd op ATV platformen via het LinQ systeem en haken voor vlot installeren en verwijderen.

LinQ gereedschapsbak G2, G2S, G2L 715007358

 

 · Uiterst veelzijdige gereedschapsbak.
 · Dankzij het handige draaislot kan gereedschap in elke richting worden opgeborgen.
 · Per paar verkocht.

LinQ houders voor uitrusting G2, G2S, G2L 715005340

 · Duurzame, flexibele houders perfect passen voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm.
 · Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouw-gereedschap en nog veel meer mee te nemen.
 · Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor onmiddellijke toegang tot uw uitrusting.
 · Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen.
 · Combineer de houders voor uitrusting met het LinQ systeem om uw uitrusting makkelijk te vervoeren.
 · Kan 360° gedraaid worden.
 · Per paar verkocht.

LinQ HOUDERS
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LinQ adapterkit voor verankering G2, G2S 715004960

 · Om accessoires te installeren met de LinQ basis van 40,6 cm op LinQ rekken.
 · Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 · Voor G2S is LinQ bagagerek (715001734) vereist voor installatie.

LinQ basis G2L 715002350

 · Vervaardigd van polypropyleen glasvezel.
 · Hiermee kunnen LinQ accessoires worden geïnstalleerd.
 · Verkocht per set van 4.

LinQ reserveonderdelen 715001707

 · Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle accessoires voor het LinQ systeem.
 · Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 · Per paar verkocht.

LinQ slot G2, G2S, G2L, 860201968

 · Eenvoudige manier om de meeste LinQ accessoires te vergrendelen. 
 · Geschikt voor de meeste LinQ accessoires. 
 · Hoes beschermt het slot tegen de weersomstandigheden.
 · Niet compatibel met gereedschapskoffer of werklicht.
 · Pakket van één stuk.
 · Wordt geleverd met twee sleutels.

LinQ uitbreiding voor bagagerek - 15 cm G2, G2S
715001712 • Zilver
715001671 • Zwart

 · Past voor en achter.
 · Sterk en duurzaam.
 · Zo blijft uw lading goed op zijn plaats.
 · Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ-systeem.
 · Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.
 · LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

Uitbreiding voor bagagerek - 13 cm G2L 715001913

 · Past voor en achter.
 · Vervaardigd van koolstofstaal.
 · Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek.
 · Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek.
 · Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.

LinQ uitbreiding voor bagagerek - 10 cm G2, G2S
715001711 • Zilver
715001665 • Zwart

 · Past voor en achter.
 · Sterk en duurzaam.
 · Zo blijft uw lading goed op zijn plaats.
 · Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ-systeem.
 · Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.
 · LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

LinQ BEVESTIGING

BAGAGEREKKEN EN HOUDERS
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Aluminium bagagerek achter G2S 715001360

 · Laadvermogen 14 kg.
 · Compacte, lichte aluminium constructie.
 · Gegraveerd Can-Am-logo.
 · Geperste 5052-aluminum centrale plaat.
 · Eenvoudig te monteren.

Uitbreiding voor bagagerek - 20 cm G2L 715001914

 · Past voor en achter.
 · Vervaardigd van koolstofstaal.
 · Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek.
 · Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek.
 · Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.

LinQ bagagerek G2S (behalve X mr modellen) 715001734

 · Rek met bouten.
 · Om op LinQ gemonteerde accessoires op de G2S te kunnen gebruiken.

LinQ basisplaat G2L 715007273

 · Om accessoires met een breedte van 40,6 op LinQ basis te gebruiken op G2L voor meer opties voor lading en 
mogelijkheden voor ritten.

 · Inclusief twee LinQ basissen en onderdelen voor installatie.

LinQ basisplaat G2S 715007274

 · Om accessoires met een breedte van 40,6 op LinQ basis te gebruiken op G2S voor meer opties voor lading  
en mogelijkheden voor ritten.

 · Inclusief twee LinQ basissen en onderdelen voor installatie.

Rek voor vuurwapenkoffer
G2L (behalve MAX modellen)
G2L (alleen MAX modellen)

715001918
715001919

 · Vervaardigd van staal.
 · Ontworpen voor het buisvormige bagagerek.

 · Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van 
Kolpin.

 · Kan aan beide zijden van het voertuig worden gemonteerd.

Vuurwapenkoffer 6.0 Impact† van Kolpin† G2, G2L 715001419

 · Extra ruimte voor wapens met een pistoolgreep en voor  
kleine statieven.

 · Geweren tot 130 cm lang passen er perfect in.
 · Voldoende ruimte voor een vizier tot 60 mm.
 · Ontworpen om makkelijk te openen.
 · Ergonomisch ontworpen handvat en voorgevormde 
bevestigingspunten voor riem.

 · Vergrendelbare sluiting met kliksysteem.
 · Ontworpen voor hagel- of jachtgeweren voor 
links- of rechtshandigen.

 · Omvat verwijderbaar, schokdempend 
schuimrubber en nylon Impact bekleding voor 
superieure bescherming binnenin.

 · Overeenkomstige montagekit vereist voor 
installatie.

LinQ rek voor vuurwapenkoffer
(Niet afgebeeld)

G2 
(behalve MAX, 6x6 en X mr 1000)
G2 (alleen MAX en X mr 1000 
modellen)

715002112
 
715002113  

 · Dit lichte rek voor vuurwapenkoffer kan zonder 
gereedschap aan beide zijden van uw Outlander worden 
geïnstalleerd via het LinQ systeem.

 · Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van 
Kolpin.
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BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

Multifunctionele houder G2, G2L
715002354 • Enkel
715001945 • Dubbel

 · Open U-vormige steun om gereedschap (schop, bijl) en 
jachtwapens (geweer, boog) veilig te transporteren, terwijl 
ze toch vlot toegankelijk zijn.

 · Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek, 
verlengd rek, mand of bumpers.

 · Voor G2 is de LinQ uitbreiding voor bagagerek 
(715001711) vereist.

 · Per paar verkocht.

LinQ houders voor uitrusting G2L 715001421

 · 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, vislijnen, harken, 
landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen.

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

 · Robuust basissysteem gebouwd voor de meest 
uitdagende avonturen.

 · Eenvoudig te installeren op buisvormige bagagerekken, 
verlengde rekken, steunen of bumpers.

 · Per paar verkocht.

Boomstambalken G2 (alleen 6x6 modellen) 715001987

 · Met boomstambalken kunt u uw laadbak omvormen tot de perfecte transportruimte voor boomstammen van 120 cm.
 · De beschermende voorruit garandeert de veiligheid van de bestuurder.

Hard dak G2 (alleen 6x6 modellen) 715002394

 · De harde bovenkant biedt een laadbak van 440 L.
 · Met slot om uw spullen te beschermen.
 · De hoes gaat omhoog door middel van gascilinders.

Opbergnet voor laadbak G2L (alleen 6x6 modellen) 715005256

 · Vormt de laadbak om tot een grote opbergruimte voor nog meer laadmogelijkheden.
 · Gemaakt van duurzaam gevormd HDPE en ontworpen voor maximale laadruimte.
 · Biedt toegang tot het waterbestendige bergvak achter in het voertuig.
 · Ontworpen voor een perfecte pasvorm en eenvoudige installatie.

Verlengstuk/scheidingspaneel achterklep G2 (alleen 6x6 modellen) 715002017

 · Met dit stevige verlengstuk voor de achterklep krijgt u 25 cm meer laadruimte.
 · Dankzij de langere laadbak kunt u zelfs lange ladingen probleemloos transporteren.
 · Met behulp van LinQ snelkoppelingen doet het verlengstuk ook dienst als stevig scheidingspaneel voor de laadbak.

Zeil G2 (alleen 6x6 modellen) 715002416

 · Past perfect om alle items in de laadruimte te bedekken.
 · Voorkomt spatten in de laadbak.
 · Eenvoudig te verwijderen voor snelle toegang.

Zijwanden en achterklep G2 (alleen 6x6 modellen) 715005153

 · De laadbak kan snel en eenvoudig omgevormd worden tot een ruime koffer.
 · De voorgevormde wanden zorgen voor extreme duurzaamheid tijdens zware werkzaamheden - in alle omstandigheden.
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VOORRUITEN VAN CAN-AM

Gereedschapsbak van 70 L G2 (alleen 6x6 modellen) 715001999

 · Deze handige gereedschapsbak van 70 L is uw mobiele opslagruimte, waar u ook gaat en wat u ook doet.
 · Het deksel beschermt uw gereedschap tegen alle weersomstandigheden.
 · Wordt met handgrepen onder de laadbak geschoven voor makkelijke toegang.

Net voor laadruimte G2 (alleen 6x6 modellen) 715001371

 · Stevig net, ontworpen om vast te haken aan de bodem van de laadruimte, om uw lading op een veilige en compacte 
manier vast te zetten.

Kit met achterklephouders G2 (alleen 6x6 modellen) 715002080

 · 2 L-vormige steunen die de achterklep horizontaal open houden.
 · Houden de achterklep in het verlengde van de rest van de laadbak voor langere ladingen.

Handbeschermers deluxe G2 (behalve X mr en 6x6), G2L

715001232 • Zwart
715000935 • Geel 2000
715001231 • Viper Red

715002479 • Lichtgrijs
715006125 • Squadron Green
715007073 • Tundra Green

 · Innovatieve windbescherming met tal van functies.
 · Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders 
op het stuur gemonteerd zijn.

 · Twee bekerhouders.
 · Klaar voor gps-montagekit.

 · Optionele spiegels en extra verlichting.
 · Laag, hoog of ultrahoog windscherm vereist.
 · Adapterkit versmald stuur is vereist voor 
voertuigen met 28 mm versmald aluminium 
stuur.

 · Past niet op T3 modellen

Camouflage-stickers voor zwarte handbeschermers deluxe
(Niet afgebeeld) Handbeschermers deluxe

715002976 • Mossy Oak 
Break-Up Country Camouflage
715001684 • Next G-1 Vista 
Camouflage

 · Camouflage patroon past perfect bij uw Camouflage voertuig.

Adapterkit versmald stuur
(Niet afgebeeld) Handbeschermers deluxe 715002470

 · Vereist om handbeschermers deluxe te installeren op een Outlander X-TP en op elk voertuig met 28 mm versmald 
aluminium stuur.

Zachte opbergtas G2, G2L, G2S 715003759 

 · Tas met 3 vakken.
 · Waterdichte tas om uitrusting te transporteren.
 · Zachte bagagetas met een capaciteit van 45 L, ontworpen voor het bagagerek op het voertuig, om de 
opbergmogelijkheden uit te breiden.

 · LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

Opbergtas van 10 L 269502121

 · Waterdichte tas om uw lading te beschermen tegen weer en wind.
 · Past in het opbergvak achter in uw voertuig.
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ACCESSOIRES

WINDSCHERMKITS

Extra-hoog windscherm Handbeschermers deluxe 715000936

 · Dit windscherm van 41 cm biedt de beste bescherming tegen de weersomstandigheden tijdens lange ritten.
 · Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
 · Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

Hoog windscherm Handbeschermers deluxe 715001211

 · 28 cm hoog, voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
 · Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

Laag windscherm Handbeschermers deluxe 715001227

 · Met dit windscherm van 15 cm blijft uw voertuig er sportief uitzien, terwijl het u bescherming biedt tegen de 
weersomstandigheden en u kunt genieten van meer gerichte verlichting.

 · Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

Extra verlichtingsset voor windscherm Handbeschermers deluxe 715003115

 · 2 premium led-spots voor de handbeschermers deluxe voor extra en meer gerichte verlichting.
 · 1.800 lux.
 · Verlichtingsset met 2 leds van 10 W van Cree.
 · Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.

Spiegelkit deluxe Handbeschermers deluxe 715002353

 · Eenvoudig montagesysteem.
 · Ruim zicht naar achteren.
 · Past perfect bij de handbeschermers deluxe.

Hoog windschermpakket
G2, G2L,  
G2S (behalve X mr modellen) 715006382

 · Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde 
ventilatieopening voor minder luchtturbulentie en lawaai 
bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.

 · Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de 
basishouders op het stuur gemonteerd zijn.

 · Past bij recht en taps toelopend stuur.

 · Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
 · Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak 
modellen.

 · 28 cm hoog windscherm.
 · Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.

Ultrahoog windschermkit
G2, G2L,  
G2S (behalve X mr modellen) 715003023

 · Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde 
ventilatieopening voor minder luchtturbulentie en lawaai 
bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.

 · Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de 
basishouders op het stuur gemonteerd zijn.

 · Past bij recht en taps toelopend stuur.

 · Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
 · Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak 
modellen.

 · 41 cm hoog windscherm.
 · Voor de ultieme bescherming tegen de wind en gebruik in 
de winter.
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Uitgebreide aluminium montagekit G2, G2L, G2S 715001378

 · Gemaakt van lichtgewicht zwartgekleurd gegoten aluminium.
 · Inclusief alle onderdelen.
 · Handbeschermers apart verkrijgbaar.

Korte aluminium montagekit G2, G2L, G2S 715001379

 · Gemaakt van lichtgewicht zwartgekleurd gegoten aluminium.
 · Inclusief alle onderdelen.
 · Handbeschermers apart verkrijgbaar.

Spiegelkit voor handbeschermers Handbeschermers 860200080

 · Passen niet met extra lange aluminium montagekit (715001378).
 · Per paar verkocht.

Versmald aluminium stuur G2, G2L, G2S 715000550

 · Versmald stuur (22 - 28 mm), vervaardigd van 6061-T6 aluminium.
 · Inclusief onderdelen, beschermrol en afdekplaatje voor op het stuur.

Handbeschermers G2, G2L, G2S

715000525 • Zwart / Geel
715000537 • Wit / Zwart
715001706 • Zwart / Zwart
715000733 • Geel / Zwart
715003811 • Can-Am Red / Zwart

715003812 • Manta Green / Zwart
715003813 • Oranje / Zwart
715003814 • Octane Blue / Zwart
715006117 • Squadron Green / Zwart
715006118 • Viper Red / Zwart

 · Robuust geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
 · Met afneembare kap voor het regelen van de luchtstroom.
 · Montagekit apart verkrijgbaar.

Handbeschermers voor passagiers G2 en G2L (alleen MAX modellen) 715001669

 · Deze handbeschermers worden gemonteerd op de passagierhandgrepen voor een optimaal rijcomfort.
 · Eenvoudig te monteren en te demonteren.

Laag windschermkit
G2, G2L,  
G2S (behalve X mr modellen) 715003021

 · Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde 
ventilatieopening voor minder luchtturbulentie en lawaai 
bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.

 · Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de 
basishouders op het stuur gemonteerd zijn.

 · Past bij recht en taps toelopend stuur.

 · Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
 · Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak 
modellen.

 · 15 cm hoog windscherm.
 · Behoudt de sportieve look van uw voertuig, maar biedt u 
toch bescherming tegen wind en weer.

STUREN EN SPIEGELS
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XT beschermingskit voor handgrepen G2, G2L 703100352

 · Niet compatibel met modderriem (715003053).

Spiegel links - 10 mm G2, G2L, G2S 709400406

 · Vlakke spiegel met reëel beeld 13 cm x 8 cm.
 · Matte afwerking.
 · Schroefdraad van 10 mm.
 · Beugel (715000190) vereist voor installatie op DS 450.
 · Beugel niet vereist voor installatie op Outlander en Renegade.

Spiegel rechts - 10 mm
(Niet afgebeeld) G2, G2L, G2S 709400523

 · Vlakke spiegel met reëel beeld 13 cm x 8 cm.
 · Matte afwerking.

 · Schroefdraad van 10 mm.
 · Beugel (715000190) vereist, behalve voor voertuigen met 
handrem rechts.

Spiegels voor stuur G2, G2L, G2S 715005366

 · Verstelbare, op het stuur gemonteerde, bolle spiegels.
 · Het bolle oppervlak zorgt voor een beter zicht met een 
ruimer gezichtsveld.

 · Hiervoor hoeft er geen voorruit of handbeschermers te zijn 
gemonteerd.

Bestuurdersruggensteun

G2 2015 en recenter,  
G2L (alleen MAX modellen, behalve 6x6 modellen)
G2L (behalve MAX modellen)
G2 (behalve 6x6 en MAX modellen)
G2 (alleen 6x6 modellen behalve MAX)

715003942
715003941
715003940
715003611

 · Geeft de rug van de bestuurder extra steun om nog verder te rijden met maximaal comfort.
 · Kan horizontaal worden aangepast volgens de lengte en voorkeuren van de bestuurder.
 · Wordt op het voertuig gemonteerd en goed vergrendeld.

Set voor Outlander MAX 
passagiersstoel G2 2015 en recenter, G2L (alleen MAX modellen) 715002373

 · Perfect om versleten of beschadigde passagiersstoel te vervangen.

Stoelhoes voor zwaar gebruik G2, G2S, G2L 715007212

 · Materiaal voor zwaar gebruik om de stoel te bedekken en 
te beschermen.

 · Bestand tegen scheuren en slijtage.
 · Gewoon over de originele stoel te trekken, dankzij de 
elastiek blijft de hoes goed op zijn plaats.

STOELEN
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KUNSTSTOF 
SKIDPLATES

VOLLEDIG MIDDENSTUK,  
10 MM DIK

GEBOGEN VOORZIJDE

VOORGEBOORDE 
GATEN

BESCHERMPLATEN 
VOETSTEUN, 8 MM DIK SNEL EN 

EENVOUDIG TE 
INSTALLEREN
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715003046

1

3

2

Kies een volledige 
beschermingsset of 
individuele bescherming voor 
uw Outlander of Renegade

OUTLANDER OUTLANDER MAX OUTLANDER 6X6 G2, G2S G2L G2L MAX

INDIVIDUELE PLASTIC SKIDPLATES

1   A-ARMBESCHERMERS G2 715002924 715002924 715002924 715002924 — —

2   BESCHERMING 
WIELDRAAGARM G2

715002925 — 715002925 715002925 — —

3   KUNSTSTOF SKIDPLATE G2
715006019 715006020

715005290

715005320 (MAX)
— 715006115 715006116

KUNSTSTOF SKIDPLATES
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Onze kunststof platen glijden vlot en geruisloos over 
hindernissen en bieden geweldige bescherming op 
moeilijk terrein. Gemaakt van slijtvast, thermisch gevormd 
HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht). 
 · Lichter dan aluminium.



1

2

3

OUTLANDER, RENEGADE

G2 G2L G2S

2016 EN OUDER 2017-2018 2019 EN RECENTER MODELLEN 
2017-2018

2019 EN 
RECENTER

Behalve MAX 
en X mr 
1000R 

modellen

ALLEEN  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

ALLEEN  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

ALLEEN  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve  
MAX 

modellen

ALLEEN  
MAX 

modellen

SET MET HMWPE SKIDPLATES TER BESCHERMING

715004214 715004215 715004209 715004210 715004806 715004807 715004211 715004212 715004213 715004809

INDIVIDUELE HMWPE SKIDPLATES
1 A-arm 

beschermers 715002924 715002924 715002924 715002924 715004822 715004822 715002924 715002924 715002924 715004822

2 Beschermplaten 
onderkant  
Gedeelte voetsteun niet 
compatibel met Renegade 
X mr

715002926 715002927 715002926 715002927 715002926 715002927 715002928 715002929 715002974 715002974

3 Bescherming 
wieldraagarm 715002925 715002925 715003466 715003466 715004823 715004823

715003466
(alleen 

modellen 2015 
tot 2020)

715003466
(alleen 

modellen 2015 
tot 2020)

715003466 715004823
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HMWPE SKIDPLATES

Onze kunststof skidplates glijden vlot en stil over obstakels, voor geweldige 
bescherming op moeizaam terrein. Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, 
thermisch gevormd HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).
 · Lichter dan aluminium.
 · Superieure weerstand tegen barsten.
 · Hoge schokbestendigheid.



1

2 3

4

6

5

7

OUTLANDER

G2 G2L

2016 EN OUDER 2017-2018 2019 EN RECENTER ELK JAAR

Behalve  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Alleen  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Alleen  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Alleen  
MAX en X mr 

1000R 
modellen

Behalve MAX 
modellen

Alleen MAX 
modellen

SET MET ALUMINIUM SKIDPLATES TER BESCHERMING

715002137 715002138 715004197 715004198 715004804 715004805 715004199 715004200

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES
1 A-arm 

Beschermers 715001667 715001667 715001667 715001667 715004820 715004820 715001667 715001667

2 Front skidplate 715000926 715000926 715000926 715000926 715000926 715000926 715001906 715001906

3 Central skidplate 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078

4  Beschermplaten voetsteun 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922

5 Bescherming wieldraagarm — — 715003741 715003741 715004821 715004821
715003741

(alleen 
modellen 

2015 tot 2020)

715003741
(alleen 

modellen  
2015 tot 2020)

6  Differentieelbeschermers 
achteraan 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920

7 Rear skidplate 715002028 715002029 715002028 715002029 715002028 715002029 715002028 715002029
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ALUMINIUM SKIDPLATES

Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze 
aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk  
5052 H32 aluminium. 
 · Ultieme duurzaamheid.
 · Uiterst sterk.



1

2 3

4 6
5

7

RENEGADE

G2S

2016 EN OUDER 2017-2018 2019 EN RECENTER

SET MET ALUMINIUM SKIDPLATES TER BESCHERMING

Niet compatibel met X mr modellen 715002139 715004201 715004808

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES
2 A-armbeschermers 715001667 715001667 715004820

2 Front skidplate
715000925 715000925 715000925

3 Central skidplate
715002078 715002078 715002078

4  Beschermplaten voetsteun 
Niet compatibel met X mr modellen 715001359 715001359 715001359

5 Bescherming wieldraagarm
715003741 715004821

6  Differentieelbeschermers achteraan
715000920 715000920 715000920

7 Rear skidplate
715002028 715002028 715002028

ALUMINIUM SKIDPLATES

Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze 
aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk  
5052 H32 aluminium.
 · Ultieme duurzaamheid.
 · Uiterst sterk.
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1

2

3

OUTLANDER 6X6

G2 6x6 G2L 6x6

2016 EN OUDER 2017 - 2018 2019 EN RECENTER ELK JAAR

INDIVIDUELE HMWPE SKIDPLATES
1 HMWPE A-armbeschermers 715002924 715002924 715004822 715002924

2 HMWPE volledige skidplate voor 
onderkant

715005290
(Behalve MAX) 715005290 715005290

(Behalve MAX)
715005259

(Alleen MAX)
715005320

(Alleen MAX) 715005320 715005320
(Alleen MAX)

3 HMWPE trailing arm-beschermers
715002925 715003466 715004823 715003466

(Alleen modellen 2020 en ouder)

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES
1 Aluminium A-armbeschermers 715001667 715001667 715004820 715001667

2 Aluminium volledige skidplate 
voor onderkant

3 Aluminium bescherming 
wieldraagarm 715003741 715004821 715003741

(alleen modellen 2015 tot 2020)

HMWPE EN ALUMINIUM SKIDPLATES

Onze kunststof en aluminium platen 
glijden vlot en geruisloos over 
hindernissen en bieden geweldige 
bescherming op moeilijk terrein.

HMWPE
Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, thermisch 
gevormd HMWPE (polyethyleen met hoog 
moleculair gewicht).
 · Lichter dan aluminium.
 · Superieure weerstand tegen barsten.
 · Hoge schokbestendigheid.

ALUMINIUM
Gemaakt van uiterst sterk, 4,5 mm dik  
5052 H32 aluminium.
 · Ultieme duurzaamheid.
 · Uiterst sterk.
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Expedition voorbumper G2, G2L (behalve X mr modellen) 715007233

 · Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de voorzijde van het voertuig.
 · Beschermt maar hindert de koplampen niet.
 · Geïntegreerde bevestigingspunten voor verlichting.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.

Expedition achterbumper G2, G2L (behalve X mr modellen) 715007234

 · Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de achterzijde van het voertuig.
 · Beschermt maar hindert de achterlichten niet.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Voor installatie van G2 basis en DPS achterbumper is 705008164 en 705008165 vereist.

XT voorbumper G2 715004837

 · Biedt extra bescherming tegen obstakels.
 · Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om uw Outlander om te vormen tot een XT model.
 · Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen.
 · Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.

XT achterbumper G2 715004920

 · Biedt extra bescherming tegen obstakels.
 · Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om uw Outlander om te vormen tot een XT model.
 · Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen.
 · Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.

XT voorbumper G2L 715001910

 · Compatibel met lier.
 · Grote buisvormige constructie.
 · Beschermt het voertuig tegen obstakels.
 · Standaard op XT-modellen.

XT achterbumper G2L 715001911

 · Grote buisvormige constructie.
 · Beschermt het voertuig tegen obstakels.
 · Standaard op XT-modellen.

Extreme voorbumper
G2
G2L

715001286*
715004279

 · Uiterst stevig gebouwd.
 · Verbeterde bescherming van de voorzijde.
 · Compatibel met XT voorbumper.
 · Past op het Apache™ 360 rupsbandsysteem (wanneer zijpanelen zijn verwijderd).
 · Niet conform modellen van de T-categorie. 

*Niet compatibel met trekhaakbevestiging vooraan.

BUMPERS EN BESCHERMERS
BUMPERS
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Zijbeschermers carrosserie

G2, G2L met Rancher bumpers 
(behalve X mr en 6x6 modellen)
G2 met XT bumpers  
(behalve 6x6 modellen)
G2L met XT bumpers  
(behalve X mr en 6x6 modellen)

715003459
 
715004940*
 
715003614

 
 

 · De bumperbeschermer voor het zware werk, ontworpen om uw ATV te beschermen en de look van uw ATV te 
verbeteren.

 · Het duurzame ontwerp en het robuuste uiterlijk van deze bumperbescherming bieden volledige bescherming langs de 
zijkant voor landbouw-, ranch- en bosbouwtoepassingen.

 · Gemaakt van een duurzame, robuuste stalen buisconstructie met een diameter van 3 cm, met anticorrosiecoating aan 
binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.

 · Niet compatibel met automatisch reinigende voetsteunen.
 · XT voor- en achterbumpers of Rancher voor- en achterbumpers zijn vereist voor installatie.
 · Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (715003460) vereist voor installatie op MAX modellen.

*Niet compatibel met Ranch voor- en achterbumper.

Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie
(Niet afgebeeld) G2, G2L (alleen MAX modellen) 715003460

 · Dit speciaal ontworpen verlengstuk voor zijbeschermers carrosserie is specifiek gemaakt om naadloos te passen op en 
aan te sluiten bij de look van Outlander MAX modellen.

Complete Rancher beschermingsset
G2, G2L  
(behalve X mr en 6x6 modellen) 715003463

 · Deze bumpers en bumperbescherming voor het zware werk zijn ontworpen om uw ATV en alles waarmee deze in 
contact komt te beschermen, maar ook om de look van uw ATV te verbeteren.

 · Het duurzame ontwerp en het robuuste uiterlijk van deze bumperbescherming bieden volledige bescherming voor, 
achter en opzij voor landbouw-, ranch- en bosbouwtoepassingen.

 · Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (715003460) vereist voor installatie op MAX modellen.
 · Deze kit bevat:

 – Rancher voorbumper (715003461).
 – Rancher achterbumper (715003462).
 – Zijbeschermers carrosserie (715003459).

Rancher voorbumper G2, G2L (behalve X mr modellen) 715003461

 · Dankzij de lage bescherming en platen vooraan kunt u uw ATV gebruiken in kuddes en de veiligheid van het voertuig  
en de dieren garanderen.

 · Met het vlakke gedeelte vooraan kunt u vee of lichte voorwerpen zachtjes duwen, bijv. om een hek te sluiten.
 · De volledige dekking vooraan biedt een extra verdediging voor uw koplampen en radiator.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Niet compatibel met rupsbandsystemen, ploegen en trekhaakbevestiging vooraan.
 · Niet conform modellen van de T-categorie. 

Rancher achterbumper G2, G2L (behalve 6x6 modellen) 715003462

 · Perfect om uw ATV te gebruiken om kuddes te hoeden en de veiligheid van het voertuig en de dieren te garanderen.
 · De uitgebreide dekking biedt een extra verdediging voor uw achterlichten.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Niet compatibel met rupsbandsystemen.
 · Niet conform modellen van de T-categorie. 

Renegade Extreme voorbumper G2S 715002469

 · Verbeterde bescherming van de voorzijde.
 · Vereist als montagepunt voor radiatorverplaatsingskit (715001929).

Spatborden G2 (met standaard spatborden) 715007089

 · Houden de laadruimte vrij van modder, sneeuw en vuil en beschermen de aanhanger tegen voertuigen achter u.
 · Maken uw voertuig nog mooier.
 · Standaard spatbord vereist.
 · Per paar verkocht.

Niet conform modellen van de T-categorie.

Niet conform modellen van de T-categorie.

BESCHERMERS
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Spatborden G2S (behalve X mr modellen) 705012695

 · Geïntegreerde verlengstukken voor de spatborden, met een sportieve look en volledige bescherming tegen vuil en water.
 · Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie.

Spatborden

G2 2012-2018 (behalve met 30 inch banden) (behalve 6x6 modellen)
G2 2019 en recenter (met 30 inch banden) (behalve 6x6 modellen)
G2L
Alleen voor G2L Europese voertuigen van 2015 en recenter

715001764*
715004250**
715001909***
715004487

 · Kit ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil en modder. Onontbeerlijk als u graag in de modder rijdt.
 · Gemaakt van geïnjecteerde kunststof onderdelen die perfect passen op de spatborden van uw voertuig.
 · Geeft uw voertuig een robuuste, trendy look.
 · Omvat verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie.

*Standaard op G2 modellen van 2019 en recenter (behalve X mr modellen).
**Standaard op G2 X mr 1000R.
***Niet geschikt voor Europese voertuigen.

Verlengstukken voor spatborden
G2 (behalve 6x6 modellen)
G2L

715005111*
715003615**

 · Zorg ervoor dat er geen brokstukken van het terrein op u of uw voertuig terechtkomen tijdens het rijden, met deze 
extragrote verlengstukken voor spatborden, inclusief spatborden voor nog meer bescherming tegen modder/sneeuw, 
vooral wanneer u met rupsbanden rijdt.

 · Gemaakt van HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht) voor geavanceerde slijtvastheid.
 · Inclusief verlengstukken voor en achter.

*Moet gebruikt worden met spatbord voor G2 (715001764).
**Moet gebruikt worden met spatbord voor G2 (715001909).

Beschermbuizen voor laadbak G2 (alleen 6x6 modellen) 715002030

 · Bumpers die op de zijkanten van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd.
 · Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels 
wanneer u door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.

Beschermbuizen voor laadbak G2L (alleen 6x6 modellen) 715005266

 · Bumpers die op de zijkanten van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd.
 · Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels 
wanneer u door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.
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Aansluitkabel
(Niet afgebeeld) G2L 710004567

 · Vereist voor installatie van combinatie verwarmde handgrepen en gashendel.

Aansluiting voor verwarmd vizier G2, G2L 715001246

 · Strategisch op het voertuig geplaatst om u uw 
beweeglijkheid te behouden.

 · Optionele aansluiting voor vizier om zonder condens te 
rijden.

 · Snel en eenvoudig te installeren.
 · Wordt per stuk verkocht.
 · Verwarmd vizier niet inbegrepen.

Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier  
voor passagiers G2, G2L (alleen MAX modellen) 715001926

 · Vervangen uw standaard handgrepen voor passagiers.
 · Schakelaar voor twee verschillende 
temperatuurinstellingen geïntegreerd in de armleuning 
van de stoel voor verwarmde handgrepen met 3 zones.

 · Aansluiting voor verwarmd vizier geïntegreerd in de 
armleuning.

Combinatie verwarmde 
handgrepen en gashendel

G2, G2L, G2S  
(behalve modellen van 2020 en recenter met 850 motor en modellen 
van 2019 en recenter met 1000R motor, modellen van de T-categorie)
 G2, G2L, G2S  
(modellen van 2020 en recenter met 850 motor en modellen van 2019 
en recenter met 1000R motor, modellen van de T-categorie)

715003250 Niet compatibel met 
Intelligent Throttle Control (iTC)
 
715008739* Compatibel met 
Intelligent Throttle Control (iTC)  

 · Temperatuurinstellingen steeds makkelijk leesbaar dankzij 
de led-dimmer.

 · 4 temperatuurinstellingen met individuele 
bedieningselementen voor duim en hand.

 · Terug naar vorige verwarmingsinstelling.

 · Uitschakelen met een druk op de knop.
 · Aansluitkabel is alleen vereist voor installatie op G2L 
modellen.

Set voor USB-voedingsuitgang G2, G2L, G2S 219400510

 · Laadt uw elektronische apparaten op tijdens het rijden* 
(smartphone, mp3, verwarming, enz.).

 · Twee UBS-aansluitingen.
 · De voedingsuitgang kan onderweg niet alle soorten 
apparaten opladen.

Stoelverwarming G2, G2S, G2L 715007211

 · 25 W stoelverwarming voor rijcomfort zonder koude 
rillingen.

 · Slechts één temperatuur.
 · Alleen verwarmingskussen en kabelset.
 · Duurzame stoelhoes (715007212) is vereist voor installatie.

Motorverwarming
605154278
715002043

 · Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
 · Outlander 1000 (G2)

* Beugel voor verplaatsing (715007619) vereist voor 
installatie op modellen van de T-categorie en G2L 
XU (INTL modellen).
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Houder voor elektronische apparaten
G2, G2L  
(behalve 6x6 en X mr modellen) 715004919

 · Robuuste spuitgegoten polypropyleen constructie die 
perfect past en eenvoudig te installeren is.

 · Verstelbare houder, geschikt voor smartphones of kleine 
tablets met een lengte of breedte van 7,5 cm tot 13,0 cm, 
met of zonder beschermhoes.

 · Geïntegreerde bergruimte (2,1 L).

 · Groeven om de laadkabel door het deksel te leiden.
 · Mogelijkheid om de 12V-voedingsuitgang te verplaatsen of 
een USB-uitgang te installeren in het bergvak (USB-
voedingsuitgang apart verkocht).

 · Niet compatibel met windschermen en snorkelkit.

Led-rijverlichting van 9 cm (2 x 14 W) G2, G2L 715003666

 · Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren.
 · Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van 
gegoten aluminium voor zwaar gebruik.

 · Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt 
losraakt in een botsing, draait u naar het volgende punt en 
kunt u het licht weer monteren.

 · Per paar verkocht.
 · EG-conform.
 · Gerichte spot voor een smalle en lange lichtstraal, perfect 
wanneer u tegen hogere snelheden rijdt.

 · Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel 
verlichting (715007275) vereist voor installatie.

Led-schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 W) G2, G2L 715003665

 · Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren.
 · Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van 
gegoten aluminium voor zwaar gebruik.

 · Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt 
losraakt in een botsing, draait u naar het volgende punt en 
kunt u het licht weer monteren.

 · Per paar verkocht.
 · EG-conform.
 · Krachtige lichtstraal voor een brede lichtbundel, perfect 
voor werkzaamheden zoals ploegen of in bochtige, stoffige 
of mistige rijomstandigheden.

 · Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel 
verlichting (715007275) vereist voor installatie.

Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 W) G2, G2L 715002933

 · Uitgerust met 12 leds van 5 W van Cree.
 · 5.400 lux.
 · Duurzaam en waterdicht.
 · Veel lichtsterkte in een compact formaat.

 · EG-conform.
 · Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel 
verlichting (715007275) vereist voor installatie.

Voedingskabel verlichting
(Niet afgebeeld) G2, G2L 715007275

 · Vereist voor installatie van 25 cm, 38 cm enkele en dubbele rij led-verlichting en 10 cm ronde led-verlichting.

Bluetooth geluidsbalk van MTX voor het stuur G2, G2L, G2S 219400840

 · Bluetooth luidspreker met het onklopbare gebruiksgemak 
van bediening met de vingertoppen.

 · Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, 
ontworpen voor gebruik buitenshuis.

 · Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen.
 · Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met 
Bluetooth.

 · Inclusief: invoer-, massa- en contactkabels, plus extra 
poort en aansluitkabel van 3,5 inch (8,89 cm).

 · Niet compatibel met XT beschermingskit voor 
handgrepen.

 · EG-conform.
Opmerking: We raden aan dat u 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC 
of AIFF, WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel 
van de luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen 
waarschijnlijk leiden tot gedegradeerde geluidskwaliteit.

Montagekit voor verlichting met meerdere standen G2, G2L, G2S 715004274

 · Klemmen voor meerdere standen, die passen op buizen van verschillende formaten: 19 mm tot 38 mm.
 · Vereist om de vierkante led-verlichting van 5 cm (2 x 10 W) te installeren.
 · Pakket met klemsteunen voor buizen en voedingskabels.

Baja Designs grootlichtkit G2 715004284

 · Dankzij de rechtstreekse plug-and-play-installatie met bouten op de originele plaats van het grootlicht, wordt upgraden 
van uw standaard grootlicht naar deze krachtige Baja Designs Squadron Pro led-lichten kinderspel.

 · Elke spot is uitgerust met 4 leds van Cree die 4900 lux produceren bij 40 watt.
 · Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht voor toepassingen dichtbij en veraf.
 · Niet EG-conform
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Vierkante led-verlichting van 5 cm (2 x 10 watt) G2, G2L, G2S 715004293

 · Verlichtingsset met 2 x 900 lux 10 W leds van Cree.
 · Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.
 · Montagekit voor verlichting met meerdere standen is vereist voor installatie.
 · Niet EG-conform.

Extra verlichtingsset voor windscherm Handbeschermers deluxe 715003115

 · 2 premium led-spots voor de handbeschermers deluxe voor extra en meer gerichte verlichting.
 · 1 800 lux.
 · Verlichtingsset met 2 leds van 10 W van Cree.
 · Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.

RAM†-schijnwerper met leds G2, G2L, G2S 710005423

 · Schijnwerper met 540 lux led-verlichting (9 W) voor zwaar gebruik, standaard geleverd met een dubbel kogelscharnier 
met een diameter van 2,5 cm, bekleed met rubber.

 · Niet EG-conform.

Extra verlichting middenconsole G2S (behalve X mr) 715000691

 · Monteerbaar boven op de middenconsole.
 · Geeft het voertuig een mooiere look.

Acculader/onderhoudslader 715005061

 · 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.
 · Detecteert automatisch 6 of 12V-accu’s.
 · Bescherming tegen omgekeerd aansluiten beschermt de accu en de lader tegen schade.
 · Automatische spanningsdetectie.
 · Druk op de weergaveknop om de voortgang van het opladen te zien.
 · Inhoud: 3A-acculader, klemadapter, DC-adapter, 61 cm kabelboom met gezekerde ring en beschermkap, handleiding.
 · Amerikaanse stekker (110 V).
 · Niet verkocht in Europa.

Startbatterij 715005062

 · IPX3 waterbestendige, gesloten uitgangspoorten.
 · 4 led-lampjes om het laadniveau van de batterij gemakkelijk te lezen.
 · Compact ontwerp, past handig in uw rugzak, handschoenkastje of andere opbergruimte.
 · 2,4 A + 1 A/5 V USB-poorten om alle USB-apparaten snel op te laden.
 · Slimme kabel biedt bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, lage spanning, hoge temperatuur en opladen 
met omgekeerde polariteit.

 · Ingebouwd led-lampje (3 modi).
 · Inhoud: 300 AC startbatterij, SA858 slimme kabelklem, laadkabel MC-USB naar USB, reistas, gebruiksaanwijzing.
 · Niet verkocht in Europa.

C-TEK lader 860200997

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

 · De lader voldoet aan de veeleisende omstandigheden in koude gebieden.
 · Vraag uw dealer om meer informatie.
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Accukabel met snelkoppeling 715005408

 · Snel en eenvoudig verschillende toestellen aansluiten en opladen met uw lader.
 · Inbegrepen bij de acculader/onderhoudslader (715005061).
 · Apart verkocht.
 · Niet verkocht in Europa.

Kabel met snelkoppeling en accu-indicator 715006055

 · Snel en eenvoudig verschillende accu’s aansluiten en opladen met uw lader.
 · Led-lampje met 3 kleuren voor voortdurende indicatie van de toestand van de accu.
 · Wordt per stuk verkocht.
 · Niet verkocht in Europa.

Garmin† Montana† 680t gps G2, G2L, G2S
715002830   VS
715003456* • Europese versie

 · De robuuste, waterdichte Montana 680T is bestand tegen alle weersomstandigheden.
 · Aanraakscherm van 4 inch (10,2 cm), 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.

*EG-conform.
*Inclusief reeds geladen kaarten van Europa voor recreatie.

Gps RAM†-houder voor stuur G2, G2L, G2S 715001985

 · Handige houder om de Garmin Montana gps (niet inbegrepen) op het stuur van uw voertuig te monteren.

Can-Am HD 2500 lier

G2, G2L 715006414

G2, G2L (alleen modellen van 
2022 in T-categorie) en G2L XU 
(alleen INTL model 2022). 715008140

 · 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
 · Ergonomische handgreep.
 · Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en 
langere levensduur.

 · Automatische 100% lasthoudrem.
 · Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen 
weersomstandigheden.

 · Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht.

 · Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels.
 · Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
 · 1.134 kg trekkracht.
 · 15,2 m lange staalkabel van 4,8 mm.
 · EG-conform.
 · Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Groene sleutel G2, G2S (2018 en recenter) 710005232

 · Dankzij de sleutel van het Digitally Encoded Security 
System (D.E.S.S.) met antidiefstaltechnologie kunnen 
bestuurders telkens opnieuw vlot en snel starten. 

 · De sleutel communiceert draadloos met het voertuig, 
zodat het alleen start als de sleutelcode overeenkomt met 
het voertuig, voor de ultieme gemoedsrust. 

 · De programmeerbare D.E.S.S. sleutel kan ook 
geprogrammeerd worden voor 3 modi:
 - Werkmodus: beperkt de rijsnelheid tot 40 km/u maar 
begrenst het motorkoppel niet.

 - Normale modus: beperkt de rijsnelheid tot 70 km/u en 
50% minder koppel.

 - Prestatiemodus: geen beperkingen.

LIEREN
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WARN VRX 25 lier

G2, G2L, G2S 715006107

G2, G2L, G2S (alleen modellen 
van 2022 in T-categorie) en G2L 
XU (alleen INTL model 2022). 715008141

 · Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt 
water en wind buiten.

 · Duurzame metalen constructie.
 · Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen 
bevestigingen voor corrosiebescherming.

 · Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op 
meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD 
naafvergrendeling.

 · Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 · Lasthoudrem voor geweldige controle.
 · Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.

 · Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar 
garantie (elektrisch).

 · 1.134 kg trekkracht.
 · 15 m lange staalkabel van 4,8 mm.
 · Kabelgeleider met rollen.
 · Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 · Montageplaat voor lier is vereist voor G2S. 
 · EG-conform.

WARN VRX 35 lier

G2, G2L, G2S 715006108

G2, G2L, G2S (alleen modellen 
van 2022 in T-categorie) en G2L 
XU (alleen INTL model 2022). 715008138

 · Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt 
water en wind buiten.

 · Duurzame metalen constructie.
 · Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen 
bevestigingen voor corrosiebescherming.

 · Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op 
meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD 
naafvergrendeling.

 · Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 · Lasthoudrem voor geweldige controle.
 · Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.

 · Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar 
garantie (elektrisch).

 · 1.361 kg trekkracht.
 · 15 m lange staalkabel van 5,5 mm.
 · Kabelgeleider met rollen.
 · Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 · Montageplaat voor lier is vereist voor G2S. 
 · EG-conform.

WARN VRX 35-S lier

G2, G2L, G2S 715006109

G2, G2L, G2S (alleen modellen 
van 2022 in T-categorie) en G2L 
XU (alleen INTL model 2022). 715008139

 · Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt 
water en wind buiten.

 · Duurzame metalen constructie.
 · Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen 
bevestigingen voor corrosiebescherming.

 · Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op 
meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD 
naafvergrendeling.

 · Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 · Lasthoudrem voor geweldige controle.
 · Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.

 · Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar 
garantie (elektrisch).

 · 1.361 kg trekkracht.
 · 15 m lang synthetisch touw van 4,8 mm.
 · Gegoten aluminium rolgeleider.
 · Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 · Montageplaat voor lier is vereist voor G2S. 
 · EG-conform.

Pakket met lier achteraan

G2 (behalve 6x6 modellen) 715007100

G2 (alleen 6x6 modellen) 715006503

G2L (alleen 6x6 modellen) 715007099

 · De lier achteraan met afstandsbediening is een geschenk uit de hemel om uzelf uit de modder te trekken of zware lasten 
te vervoeren.

 · Omvat een volledig afgedichte lier van Warn en alle nodige kabels en montageonderdelen voor een eenvoudige en snelle 
installatie.

 · 1.361 kg trekkracht.
 · 15,2 m lange staalkabel van 5,5 mm.

Can-Am HD 3500 lier

G2, G2L 715006415

G2, G2L (alleen modellen van 
2022 in T-categorie) en G2L XU 
(alleen INTL model 2022) 715008137

 · 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
 · Ergonomische handgreep.
 · Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en 
langere levensduur.

 · Automatische 100% lasthoudrem.
 · Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen 
weersomstandigheden.

 · Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht.

 · Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels.
 · Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
 · 1.588 kg trekkracht.
 · 15,2 m lange staalkabel van 4,8 mm.
 · EG-conform.
 · Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.
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Afstandsbediening met 
bedrading

Can-Am WARN lieren van 2020 en ouder
Can-Am HD lieren van 2021 en ouder (715006414 en 715006415)
Can-Am HD lieren van 2021 en recenter (715008140 en 715008141)

715006378
715006555
715008121

 · Met dit pakket kunnen bezitters van een lier hun lier op 
afstand bedienen.

 · Met dit pakket kunnen bezitters van hun voertuig met 
standaard lier op afstand bedienen.

 · Kan ook in combinatie met de minituimelschakelaar 
worden gebruikt.

 · Bedrade afstandsbediening en stekkerbus inbegrepen.
 · EG-conform.

Accessoires voor lier 715002409

 · Haal het maximale uit uw lier.
 · Verdubbel de trekkracht, verander de trekrichting en houd uw lier altijd bedrijfsklaar.
 · Bevat boomriemen, rammelblok, harpsluiting en handschoenen voor lier.

WARN rolgeleider WARN lieren 715007698

 · Constructie met dubbele poedercoating.
 · Vereist om de synthetische lierkabel (715004254) te gebruiken op WARN lieren.
 · Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.

Kabelgeleider met rollen
WARN lieren
Can-Am HD lier

715007699
710007459

 · Met rollen bovenaan, onderaan en opzij om slijtage van de kabel te beperken. Soepele bediening vanuit elke richting 
vergemakkelijkt het optillen.

Haak met veiligheidspal en -riem Can-Am HD lieren 705014949

 · Haak voor zwaar gebruik van de lierkabel, met roestvrijstalen sluiting.
 · Inclusief nylon veiligheidsriem.

Reservetrekkabel - Can-Am HD
705014983
705014984

 · Speel op veilig, neem altijd een reservetrekkabel mee.
 · 1134 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 4,8 mm voor 705014983.
 · 1588 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 5,5 mm voor 705014984.

Reservetrekkabel - ATV WARN lieren 715006256

 · Speel op veilig, neem altijd een reservetrekkabel mee.
 · 1.588 kg trekvermogen.
 · 15,2 m lange staaldraad van 5,5 mm van vliegtuigkwaliteit.

Draadloze afstandsbediening WARN lieren 715002542

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

 · Met dit systeem kunt u de lier vanuit elke positie binnen een straal van 15,2 m bedienen, waardoor uw 
bergingsmogelijkheden toenemen.

 · Alle onderdelen zijn weerbestendig.

ACCESSOIRES VOOR LIEREN
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Synthetische lierkabel ATV WARN lieren 715004254

 · Eenvoudiger om mee te werken dan een staalkabel.
 · Ter vervanging van de originele kabel van alle in de fabriek gemonteerde WARN lieren of verkocht als accessoire  
door BRP.

 · Inclusief synthetisch touw en bus die beschermt tegen stenen.
 · Altijd gebruiken met nieuwe rolgeleider (715007698).
 · 15,2 m lang synthetisch touw van 4,8 mm.
 · 1.588 kg trekvermogen.

Montageplaat voor lier G2S 715000927

 · Voegt extra functies toe aan uw Renegade.
 · Past op lieren voor Can-Am door WARN.

Kabelboom lier
(Niet afgebeeld)

G2 2021, G2S 2021, G2L 2020 en 
ouder 715002453

 · Plug-and-go bedrading vereist om alleen de WARN lier te installeren.
 · Niet vereist voor Can-Am HD lieren.

Adapterkit voor hardware
(Niet afgebeeld) Handbeschermers deluxe 715003477

 · Vereist om de WARN lierkit (715008137, 715008138, 715008139) te installeren op modellen van 2016 en recenter.
 · Vereist voor installatie van Can-Am HD 2500 lier (715008140) en Can-Am HD 3500 lier (715008141) op G2L modellen  
van 2017 en recenter.
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Multitrailer 619590024

 · Vernieuwde draaiwielen voor een nog stillere werking en nu uitgerust met smeernippels.
 · Product ontwikkeld voor zware toepassingen.
 · 100% gegalvaniseerd staal.
 · Specificaties: 12 mm triplex basis, sterke standaard, verplaatsbare bevestigingspunten (4 stuks), kiepbak, verwijderbare zijkanten en 4 houders voor hout.
 · Onderkant van het draaiwiel en frame ontworpen om over stenen en boomstronken te rijden (geen scherpe randen).
 · Lengte laadbak: 182 cm.
 · Breedte laadbak: 65 cm onder / 95 cm boven.
 · Hoogte laadbak: 60 cm.
 · Gewicht: 200 kg met houders voor hout en zijkanten.

MULTITRAILER
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Trekhaak achter
G2, G2L (behalve 6x6 modellen), 
G2S 715001925

 · Afgewerkt met e-coating.
 · Vaste bevestigingsbeugel voor trekhaakkogel.
 · Met vast bevestigingspunt voor trekhaakkogel om een trekhaak te bevestigen.
 · Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg.
 · Kogel van trekhaak niet inbegrepen.

Koppeling vooraan T3 705205025

 · Vereist voor T3 modellen.

Trekhaakbevestiging achter
G2S 2012 met 800R of 1000 
motor, G2S 2013 en recenter,  
G2L en G2 715005186

 · Afgewerkt met e-coating.
 · Heeft geen invloed op de ruimte tussen voertuig en grond.
 · Bal van trekhaak niet inbegrepen.
 · Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 680 kg, voor gebruik met 4X4.
 · Deze trekinrichting heeft een trekvermogen van 750 kg, voor gebruik met 6x6.
 · Conform de Europese T-regelgeving.
 · Niet compatibel met G2L modellen met rear skidplates.

Trekhaakbevestiging vooraan G2 715000921

 · Trekhaakbevestiging met of zonder lier aan de voorkant van de Outlander.
 · Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg.
 · Zo kunt u met uw trailer manoeuvreren in krappe ruimtes.
 · Trekstang voor trekhaak apart verkocht.
 · Niet compatibel met Extreme voorbumper, Rancher bumper en ProMount ploegen.

Rubberen plug voor trekhaakbevestiging 705204503

 · Rubberen dop voor trekhaakbevestiging van 5 cm.

Vergrendeling voor hout 619600007

Wand voor hout 619590026

Stokken voor hout (2 stuks) 619590025

Reservewiel + velg (Deestone)
Standaard vanaf 7 / 2016 619590398

TREKHAKEN
TREKHAKEN

ACCESSOIRES VOOR TREKHAKEN
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Renegade snorkelkit
G2S (2020 en ouder)
G2S (2021 en recenter)

715006000
715007083

 · Uitgebreide kit.
 · Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
 · CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
 · Perfect voor rijden in de modder.

Renegade radiatorverplaatsingskit G2S 715001929

 · Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst.
 · Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
 · Maakt gebruik van de bestaande radiator.
 · Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
 · Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem.
 · Radiator niet inbegrepen.
 · Renegade Extreme voorbumper (715002469) vereist voor installatie (behalve X mr).

Modderriem G2, G2L, G2S 715003053

 · Handige, stevige handgreep.
 · Zorgt dat bestuurders hun gewicht kunnen herverdelen voor betere tractie in veeleisende omstandigheden.
 · Niet compatibel met XT beschermingskit voor handgrepen (703100352).

Radiatorbescherming
G2, G2S  
(behalve G2S met 500 motor) 715001744

 · Over de voorkant van de radiator te monteren metalen scherm als bescherming tegen stenen en takken.

Outlander snorkelkit

G2 2015 en recenter, G2L 
(behalve X mr en 6x6 modellen)
G2 (alleen 2012-2014)

715005999
715001730

 · Uitgebreide kit.
 · Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
 · CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
 · Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT beschermingskit voor handgrepen.
 · Perfect voor rijden in de modder.
 · Niet compatibel met voorruit.

Outlander snorkelkit
G2 (alleen X mr modellen),  
G2L (alleen X mr modellen) 715002518

 · Uitgebreide kit.
 · Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
 · CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
 · Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT 
beschermingskit voor handgrepen.

 · Perfect voor rijden in de modder.
 · Niet compatibel met voorruit.

 · Alleen hoger geplaatste claxon.
 · Zorgt voor een hogere inlaat.
 · Voor een perfect passende installatie is de juiste 
meterhouder vereist.

PERFORMANCE
PERFORMANCE
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Outlander radiatorverplaatsingskit G2, G2L (behalve 6x6 modellen) 715001930

 · Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst.
 · Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
 · Maakt gebruik van de bestaande radiator.
 · Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
 · Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem.
 · Radiator niet inbegrepen.

X mr tractieplaten G2 (alleen MAX modellen), G2L 715001752

 · Bieden extra voetgrip voor de bestuurder bij het rijden onder erg modderige omstandigheden.
 · Helpen de bestuurder de ideale rijpositie te behouden, om de tractie van het voertuig te maximaliseren.
 · Vervaardigd van aluminium.
 · Niet bedoeld voor passagiers.

Automatisch reinigende voetsteunen G2 2015 en recenter, G2L 715004759

 · Vervaardigd van aluminium.
 · Vervangen de originele voetsteunen.
 · Met grote afvoeropeningen om ophoping van modder en sneeuw in de voetsteunen te voorkomen.
 · Sportief ontwerp voor meer tractie.
 · Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie.
 · Per paar verkocht.

Voetsteunkit G2, G2L 715001131

 · Biedt maximale geïntegreerde grip en meer stabiliteit bij offensief rijden.
 · Opklapbaar uiteinde biedt extra grip in scherpe bochten.
 · Vervaardigd van aluminium.
 · Per paar verkocht.
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Geluiddemper voor uitlaat van Yoshimura – Outlander G2 (behalve 6x6 modellen)  715005480  

 · Gemaakt van hoogwaardig 304 roestvrij staal.
 · Beter klinkend, mooier en lichter dan standaard 
geluiddemper.

 · USDF/USDA-goedgekeurde vonkafleider.
 · NIET EPA-conform (alleen voor racetoepassingen).

 · Niet EG-conform.
 · Geen aanpassing van het systeem voor brandstofinspuiting 
vereist.

 · Niet compatibel met CARB en modellen van de T-categorie 
2018 en recenter.

 · Niet verkocht in Europa

Geluiddemper voor uitlaat van Yoshimura – Renegade
G2S 2012 en recenter (behalve 
570 motor en X mr modellen)  715005481  

 · Gemaakt van hoogwaardig 304 roestvrij staal.
 · Beter klinkend, mooier en lichter dan standaard 
geluiddemper.

 · USDF/USDA-goedgekeurde vonkafleider.
 · NIET EPA-conform (alleen voor racetoepassingen).

 · Niet EG-conform.
 · Geen aanpassing van het systeem voor brandstofinspuiting 
vereist.

 · Niet compatibel met CARB en modellen van de T-categorie 
2018 en recenter.

 · Niet verkocht in Europa

Can-Am schuimfilter van TwinAir† G2, G2S, G2L 715001333

 · Maximaliseert de prestaties door de luchtstroom te verhogen bij alle toerentallen.
 · Onderhoudsvriendelijk: na het rijden in erg stoffige/modderige omstandigheden kunt u het filter gewoon wassen en olie 
toevoegen en het is opnieuw klaar voor gebruik.

Nooduitrusting 715006102

 · Complete nooduitrusting met alle essentiële uitrusting en spullen om uit de moeilijkste situaties te komen waar 
liefhebbers van motorsport soms in terechtkomen.

 · Inclusief startkabels, luchtcompressor, bandenreparatieset, EHBO-doos, sleepkabel met ratel, duct tape, spanband van 
1500 kg, kabelgeleiders en poetsdoeken.

Veren voor zwaar gebruik

G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT, X mr alleen met 650 motor en 
Limited - behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)
G2L (behalve Mossy Oak, PRO, 6x6 en X mr modellen)
G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT en X mr alleen met 650 motor 
- behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)
G2 2019 (basismodel, DPS en XT modellen - behalve 6x6)

715003199 • Voor
715007203 • Voor
 
715003200 • Achter
715005159 • Voor en achter

 

 · Veren voor zware toepassingen zorgen voor verbeterde stijfheid.
 · Perfect om sneeuw te ruimen of zware ladingen te vervoeren.
 · Verbetert de besturing en helpt kantelen te voorkomen.
 · Per paar verkocht.
 · Standaard op modellen Outlander Pro en Mossy Oak.

Schokdemperbeschermers voor G2, G2L, G2S 715500301

 · Met ventilatiegaten.
 · Voor extra bescherming op ruig terrein en onder zware weersomstandigheden.
 · Per paar verkocht.

Sets schokdempers voor en achter voor zwaar gebruik
G2L (4x4 en 6x6 modellen)
G2L (4x4 en 6x6 modellen)

715007841
715008136

 · Stijvere schokdempers dan standaard, voor zwaar gebruik.
 · Beter laadvermogen, meer bodemvrijheid en comfort (voor en achter).
 · Per paar verkocht.

Set veren achteraan voor extreem zwaar gebruik 715001998 • Past in G2

 · Bijv. voor gebruik met Forest Pro boomstamtrailer.

YOSHIMURA

 ACCESSOIRES VOOR NOODSITUATIES
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Transporthoezen

G2 (behalve MAX modellen)
G2 (alleen MAX en X mr 1000R modellen)
G2L (behalve MAX modellen)
G2L (alleen MAX modellen)
G2S (behalve X mr modellen)

715001737
715001736
715002026
715002025
715000683

 · Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester.
 · Beschermen windscherm en gekleurde panelen tegen schuren.
 · Alle slijtagegevoelige zones zijn verstevigd met een dubbele laag canvas.
 · Opening voor toegang tot de dop van de brandstoftank.
 · Weerbestendige transporthoes beschermt uw voertuig tijdens transport.
 · Snel en eenvoudig te installeren.
 · Ontworpen om perfect bij uw voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

Opberghoezen

G2, G2L, G2 X mr (behalve 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr
G2 , G2L (alleen MAX en X mr 1000R modellen)
G2 (alleen 6x6 modellen)
G2 MAX (alleen 6x6 modellen)
G2L (alleen 6x6 modellen)
G2L MAX (alleen 6x6 modellen)
 
G2, G2L (behalve MAX modellen)
 
G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

715001720
715001668
715002492, 715005095 - Europa
715004488
715005261
715006024

715001597 • Mossy Oak Break-Up Country 
Camouflage
715001735 • Mossy Oak Break-Up Country 
Camouflage

 · Weerbestendige opberghoezen.
 · Alleen voor opslag buiten.
 · Uv-bestendig geverfd polyester.
 · Snel en eenvoudig te installeren.
 · Ontworpen om perfect bij uw voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

Vlag 715000277 • Geel

 · Maak uzelf herkenbaar voor iedereen.
 · Ideaal voor de duinen en voor beginnende bestuurders.
 · 2,4 m lang.
 · Inclusief vlaghouder (715000127).

Bolt-On† intrekbare sleepkabels met ratel 295101072

 · Perfect om uw sportvoertuig te transporteren of ladingen te bevestigen.
 · Eenvoudige montage: Bevestigen met bouten op elk vlak oppervlak (bijv. laadbak of frame aanhangwagen).
 · Bevestigingsriem van 2,5 cm x 1,8 m met stiksels voor zwaar gebruik, voor 226 kg werkbelasting en 680 kg breekkracht.
 · Handige, intrekbare drukknop om de riem automatisch langer te maken, op te rollen en op te bergen, terwijl het 
ratelmechanisme de riem strak trekt om uw 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.

 · Per paar verkocht.

Sleepkabels met ratel 715008309 • Zwart/Grijs

 · 181 kg veilige werkbelasting.
 · Riem van 2,5 cm x 3 m met logo's van Can-Am, Sea-Doo en Ski-Doo.
 · Luxueuze ratel met rubberen handgreep.
 · S-haken met coating.
 · Set van 2.

Vlaghouder
(Niet afgebeeld) 715000127

HOEZEN, STICKERS EN EXTRA UITRUSTING
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Sleepkabel met ratel voor zwaar gebruik 715008308

 · 454 kg veilige werkbelasting.
 · Riem van 38 mm x 1,8 m met het logo van BRP.
 · Luxueuze ratel met rubberen handgreep.
 · Klemhaken met zwarte coating.
 · Inclusief riem van 300 mm.
 · Set van twee.

Schakelslot G2, G2L 715007337

 · Bevestig de schakelhendel van het voertuig door deze te vergrendelen.
 · Voorkomt dat het voertuig in neutraal gaat zonder de vergrendelsleutel.

Afsluitbare tankdop G2, G2L, G2S
860200387
619590085 - Scandinavië

 · Beschermt uw brandstof.
 · Voldoet aan de EPA-vereisten.

Houder kentekenplaat
G2L
G2S

715002498
715001401

 · Biedt specifieke plaats om kenteken te bevestigen.
 · Gemonteerd achteraan op het voertuig.

Sticker 704901483

 · 15 cm x 32 cm.
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Apache Backcountry rupsbandsysteem
G2 (behalve 6x6 modellen),  
G2S, G2L 715003042

 · Ontworpen om de beste stabiliteit en prestaties in diepe sneeuw op de markt te leveren.
 · Contactvlak is 23% groter dan dat van de Apache 360 LT.
 · Indrukwekkende 18 cm extra bodemvrijheid zorgt dat het voertuig niet in diepe sneeuw zakt.
 · Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de schakels voor maximale tractie in de sneeuw.
 · Apache Backcountry montagekit en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.
 · Alleen voor gebruik in de winter.

Set tussentandwielen
Apache Backcountry  
rupsbandsysteem 
(alleen rupsbanden achter) 860201230 • 141 mm

 · Voor minder weerstand en rolweerstand.
 · Inclusief 2 wielen, steunen en montageonderdelen.
 · Maximaal 2 sets toevoegen per rupsband achter.
 · Kan de levensduur van geleiders verlengen in omstandigheden met harde sneeuw.

Geleiders met Vespel† inzetstukken
Apache Backcountry  
rupsbandsysteem 503194815

 · Gebruik DuPont Vespel inzetstukken voor minder frictie.
 · Langere levensduur.
 · Kunnen op de gewenste lengte worden geknipt.
 · 8 nodig per voertuig.
 · Wordt per stuk verkocht.

IJskrabbers op rail
Apache Backcountry  
rupsbandsysteem 860201728

 · Voor extra smering in zware en ijzige omstandigheden.
 · Op rail gemonteerd, klein, licht.
 · Flexibel ontwerp met spoel om achteruit te rijden zonder schade.
 · Gemakkelijk op te bergen als ze niet wordt gebruikt.

Apache 360 rupsbandsysteem
G2 (behalve 6x6-modellen),  
G2L, G2S 715006323

 · Multifunctionele rupsbanden, perfect voor elke Can-Am ATV.
 · Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm.
 · Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
 · Apache 360 en 360 LT montagekit en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.

Apache 360 LT rupsbandsysteem G2, G2L, G2S 715005103

 · Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van  
Can-Am Off-Road.

 · De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein 
wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag.

 · Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid.
 · Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
 · Betrouwbare structuur voor zware toepassingen.
 · EG-conform.
 · Contactvlak is 7 tot 9% groter dan dat van de Apache 360.
 · Apache 360 en 360 LT montagekit, DPS module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat  
zijn vereist.

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN
APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

APACHE 360 EN 360 LT
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Apache 360 LT (6x6) rupsbandsysteem G2, G2L (alleen 6x6) 715005104 4,99

 · Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van  
Can-Am Off-Road.

 · De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein 
wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag.

 · Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid.
 · Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
 · Apache 360 LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.
 · Betrouwbare structuur voor zware toepassingen.
 · EG-conform.
 · Exclusief voor de Outlander 6x6.
 · Alleen aanbevolen voor gebruik op sneeuw.

Apache Backcountry montagekit
(Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder, G2S 2018 en 
ouder, G2L
G2 2019, G2S 2019

715004830
715004796

 · Vereist voor installatie van het Apache Backcountry rupsbandsysteem.
 · DPS-module en pre-filter zijn vereist en worden apart verkocht.

DPS-module voor rupsbanden
(Niet afgebeeld)

G2, G2L, G2S (modellen zonder 
Intelligent Throttle Control (iTC))
G2, G2L, G2S (modellen met 
Intelligent Throttle Control (iTC))

715005243
 
715007338  

 · Een innovatieve DPS-module die nauwkeurige uitlezingen van de snelheidsmeter en optimale stuurbekrachtiging 
garandeert, wat perfecte controle met rupsbanden en rijgemak garandeert.

 · Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.

Apache 360 en 360 LT montagekit
(Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder (behalve 6x6 
modellen), G2S 2018 en ouder, 
G2L
G2 2019 en recenter (behalve 6x6 
modellen), G2S 2019 en recenter
G2 2018 en ouder, G2L  
(6x6 modellen)
G2  
(6x6 modellen 2019 en recenter)

715007207
 
715007206
 
715004991
 
715005105

 
 

 · Vereist voor installatie van Apache 360 en 360 LT rupsbandsystemen.
 · DPS-module en pre-filter niet inbegrepen.

Pre-filter motorluchtinlaat G2, G2L, G2S 715004729

 · Geeft uw motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
 · Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.
 · Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

APACHE 360 LT 6X6

APACHE ACCESSOIRES

GIDS RUPSBANDSYSTEMEN VOOR ATV’S

RUPSBANDSYSTEEM VOERTUIG MONTAGEKIT DPS MODULE
 (2021 en recenter) Pre-filter

Apache Backcountry
715003042

G2, G2S 2018 en ouder en G2L 715004830

715007338

Luchtinlaat pre-filter 
715004729
+
Pre-filter 
CVT-luchtinlaat 
715003483 
Standaard op G2 
modellen en  
G2L PRO model

G2, G2S 2019 en recenter 715004796

Apache 360
715006323

G2, G2S 2018 en ouder en G2L 715007207

G2, G2S 2019 en recenter 715007206

Apache 360 LT
715005103

G2, G2S 2018 en ouder en G2L 715007207

G2, G2S 2019 en recenter 715007206

Apache 360 LT 6x6
715005104

G2 2018 en ouder, G2L (6x6 modellen) 715004991

G2 6x6 modellen 2019 en recenter 715005105
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Pre-filter CVT-luchtinlaat 715003483

 · Geeft uw motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
 · Filter houdt deeltjes tegen groter dan 0,19 mm.
 · Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
 · Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.
 · Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.
 · Standaard op Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R motoren en G2L PRO.
 · Niet geschikt voor snorkelkits

Automatisch reinigende voetsteunen G2 2015 en recenter, G2L 715004759

 · Vervaardigd van aluminium.
 · Vervangen de originele voetsteunen.
 · Met grote afvoeropeningen om ophoping van modder en sneeuw in de voetsteunen te voorkomen.
 · Sportief ontwerp voor meer tractie.
 · Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie.
 · Per paar verkocht.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen -  
ploegblad van 137 cm Past op ProMount ploegframe

715004472 • Zwart
715005316 • Geel

 · Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt (sommige 
accessoires voor ploegen zijn niet compatibel met ploegen van 137 cm).

 · Niet compatibel met ProMount driftpanelen, verlengstukken voor ploegbladen en randmarkeringen.
 · Ruimt 127 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 37 cm.

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg -  
ploegblad van 137 cm G2, G2L, G2S

715007753 • Zwart
715008178 • Geel

 · Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg -  
ploegblad van 152 cm G2, G2L, G2S

715007754 • Zwart
715008179 • Geel

 · Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg -  
ploegblad van 168 cm G2, G2L, G2S

715007755 • Zwart
715008180 • Geel

 · Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

ProMount PLOEGEN

ACCESSOIRES VOOR APACHE RUPSBANDSYSTEEM

STALEN PLOEGEN
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Can-Am ProMount stalen ploegbladen -  
ploegblad van 152 cm Past op ProMount ploegframe

715004202 • Zwart
715005317 • Geel

 · Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
 · Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen -  
ploegblad van 168 cm Past op ProMount ploegframe

715006337 • Zwart
715006338 • Geel

 · Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
 · Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen -  
ploegblad van 183 cm Past op ProMount ploegframe

715004474 • Zwart
715006021 • Geel

 · Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
 · Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -  
stalen ploegblad van 152 cm met aflopend blad G2, G2L, G2S 715007261

 · Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door  
de sneeuw verder weg te duwen.

 · De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
 · Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
 · De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
 · Voorzien van Can-Am logo.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -  
stalen ploegblad van 168 cm met aflopend blad G2, G2L, G2S 715007263

 · Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door  
de sneeuw verder weg te duwen.

 · De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
 · Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
 · De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
 · Voorzien van Can-Am logo.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -  
stalen ploegblad van 183 cm met aflopend blad G2, G2L, G2S 715007264

 · Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door  
de sneeuw verder weg te duwen.

 · De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
 · Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
 · De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
 · Voorzien van Can-Am logo.

Rubberen klep voor ProMount sneeuwploeg  
met aflopend blad
(Niet afgebeeld) 715007299

 · Voor efficiënter sneeuw ruimen in diverse omstandigheden.

GEKANTELDE PLOEGEN
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Can-Am ProMount Flex2 ploegen - kit van 152 cm G2, G2L, G2S 715008181

 · Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount Flex2 ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount Flex2 ploegbladen - 
ploegblad van 152 cm Past op ProMount ploegframe 715004203

 · Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en 
schokdempend materiaal voorkomt schade aan uw ploeg 
bij onvoorziene botsingen.

 · Met vervangbaar slijtblad.
 · Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, 
zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.

 · Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand 
optimaal van het blad afrolt.

 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor 
ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

 · Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.

Can-Am ProMount Flex2 ploegbladen -  
ploegblad van 183 cm Past op ProMount ploegframe 715004485

 · Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en 
schokdempend materiaal voorkomt schade aan uw ploeg 
bij onvoorziene botsingen.

 · Met vervangbaar slijtblad.
 · Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, 
zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.

 · Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand 
optimaal van het blad afrolt.

 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor 
ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

 · Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.

Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem G2, G2L, G2S 715007752

 · Stalen buizen voor zware toepassingen, die bestand zijn 
tegen het meest veeleisende gebruik.

 · De centraal gemonteerde drager biedt de ultieme 
duwsterkte en tractie.

 · Ontworpen voor maximale hefhoogte van de ploeg.
 · Met automatisch uitlijnend snelmontagesysteem, makkelijk 
vrij te geven via voetpedaal en ergonomische handgreep 
om de ploeghoek in te stellen.

 · Rolgeleider voor ploeg en eindeloopschakelaar voor ploeg 
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.

Can-Am ProMount montageplaat G2, G2L, G2S 715007751

 · Vereist om het Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem te installeren.
 · Montageplaat nauwkeurig ontworpen om het hele jaar door gemonteerd te blijven zonder de bodemvrijheid in het 
gedrang te brengen.

 · Past op ATV’s met of zonder Can-Am skidplates.
 · Rolgeleider voor ploeg inbegrepen.

Can-Am ProMount verlengstuk voor ploegframe G2, G2L, G2S 715006257

 · Verlengstuk voor ploegframe van 30 cm.
 · Vereist wanneer de ploeg wordt geïnstalleerd met Apache rupsbandsysteem.

Can-Am ProMount randmarkering G2, G2L, G2S 715004206

 · Helpt de randen van uw ploeg te vinden.
 · Hoogte: 60 cm.
 · Per paar verkocht.
 · Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken  
(behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOEGEN

CAN-AM ProMount ACCESSOIRES VOOR PLOEGEN
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Can-Am ProMount driftpanelen G2, G2L, G2S 715004207

 · Helpt de sneeuw in de ploeg te houden.
 · Afmetingen: 43,2 cm x 33 cm.
 · Per paar verkocht.
 · Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken  
(behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Can-Am ProMount kunststof slijtblad G2, G2L, G2S

715004480 • 137 cm
715004481 • 152 cm
715004482 • 168 cm
715004483 • 183 cm

 · Om krassen te voorkomen op opritten en oppervlakken waar markeringen zichtbaar kunnen zijn.

Can-Am ProMount verlengstukken voor ploegblad G2, G2L, G2S
715004205 • Zwart
715005319 • Geel

 · Voegen 8 cm toe aan elke zijde.
 · Compatibel met Can-Am ProMount ploegbladen (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).
 · Langer slijtblad kan geïnstalleerd worden om de extra lengte van de verlengstukken nog verder te verlengen.
 · Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen  
(behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Rolgeleider voor ploeg G2, G2L, G2S 705009222

 · Rol met grotere diameter beperkt slijtage aan trekkabel voor toepassing op de ploeg.
 · Kan worden gebruikt met alle ProMount ploegen.

Katrolpakket voor Alpine ploeg voor zwaar werk G2, G2L, G2S 715000279

 · Katrolpakket voor gebruik van de lier in combinatie met een sneeuwploeg.
 · Aanbevolen voor het verhogen van de prestaties van de lier.
 · Te gebruiken met de XT-voorbumper.

Ploegblad voor achteruit slepen
ProMount ploegen  
(152 cm en meer) 715007794

 · 6 mm dikke stalen zwenkende schaper.
 · Wordt opgeheven wanneer het voertuig vooruit rijdt om 
het schrapen niet te beïnvloeden.

 · Meer vermogen om sneeuw te trekken.
 · Meer agressief schrapen in achteruitrijmodus.

 · Heft het ploegblad van de grond zodat gelijkmatig wordt 
geschraapt.

 · In de lengte verstelbaar voor compatibiliteit met 
ploegbladen van 152, 168 en 183 cm.

 · Compatibel met ProMount ploegbladen (Flex en staal).

Can-Am ProMount gebogen slijtblad G2, G2L G2S
715007791 • 152 cm
715007792 • 168 cm

 · Slijtblad ontworpen met een gebogen achterkant van de onderrand.
 · Dankzij het grotere oppervlak hoeft u minder te graven bij het ploegen op ongelijkmatige oppervlakken. 
 · Perfect voor sneeuw op grind, gras, plaveien en andere zachte oppervlakken. 
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Synthetische lierkabel voor ploeg 715000540

 · Speciaal ontwikkeld voor gebruik met ploeg.
 · 2,4 m duurzaam, extra sterk synthetisch touw.
 · Bestand tegen herhaaldelijke trekacties onder een scherpe hoek voor het optillen van zware ploegbladen.
 · Vervang uw lierkabel gedurende het ploegseizoen om uw gewone kabel te sparen.

Eindeloopschakelaar voor ploeg
(Niet afgebeeld) G2, G2L, G2S 715004775

 · Om de kabelspanning in te stellen bij gebruik van uw ploegsysteem.
 · Voorkomt schade aan de lier, het ploegframe en het voertuig.

Can-Am ProMount kantelsysteem voor ploeg G2, G2L, G2S 715007801

 · Vormt uw ploegsysteem om in een eenvoudig vanaf de 
bestuurdersstoel te bedienen hulpmiddel.

 · Met een hand kunt u alle ploegbewegingen controleren 
dankzij de meegeleverde joystick zodat u zich volledig  
kunt toeleggen op het ploegwerk.

 · Compatibel met ProMount ploegblad.

 · Ploegframe 715007752 is vereist.
 · Verlengstuk voor ploegframe 715006257 is vereist voor 
installatie met de Rancher voorbumper.

 · Lier en ploeg apart verkocht.
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Carlisle ACT band
G2 (alleen XT modellen van 
500-1000)

705401333 • Voor  
705401334 • 
705501769 • Achter  
705501770 •  

 · Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle ACT band G2 (alleen XT modellen van 400)

705400606 • Voor  
705400326 • 
705500933 • Achter  
705500598 •  

 · Voor - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 25 inch x 11 inch x 12 inch.

Carlisle Badlands A/R band
G2 (alleen basismodellen van 
500-1000)

705401331 • Voor  
705401332 • 
705501767 • Achter  
705501768 •  

 · Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle ACT HD band
705402562 • Voor
705502940 • Achter

 · Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle Trail Wolf band
G2 (alleen 400 basismodellen) 
G2L (450/570)

705402433 • Voor  
705400607 • 
705502856 • Achter  
705502165 •  

 · Voor - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 25 inch x 11 inch x 12 inch.

ITP TerraCross band G2 XTP, G2 Limited
705402435 • Voor
705502858 • Achter

 · Deze band zorgt voor een vlotte rit met veel tractie, maar slaagt er toch in te zweven over losse sneeuw, zand en modder.
 · Met constructie voor extreem zwaar gebruik, voor betere bescherming tegen een lekke band extra-duurzaam rubber 
voor minder slijtage van het loopvlak. Dankzij het kruisende bandenprofiel en het brede loopvlak is deze radiaalband één 
van de duurzaamste met de meeste grip.

 · Niet EG-conform.
 · Voor - 26 inch x 8 inch x 14 inch.
 · Achter - 26 inch x 10 inch x 14 inch.

BANDEN EN VELGEN 
BANDEN
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ITP Holeshot ATR band G2S

705400600 • Voor  
705400475 • 
705500926 • Achter  
705500820 •  

 · Voor - 205 / 80R12 - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 270 / 60R12 - 25 inch x 10 inch x 12 inch.

ITP Mega Mayhem
G2 X mr 570 en 650 2018 en 
recenter G2S X mr 570 2018 en 
recenter

705402131 • Voor
705502645 • Achter

 · Banden voor rijden in de modder met een profieldiepte van 1,5 inch.
 · Verrassend vlotte rit op harde ondergrond.
 · 6-ply banden.
 · Voor - 28 inch x 9 inch x 12 inch.
 · Achter - 28 inch x 11 inch x 12 inch.

ITP Cryptid band
G2 X mr 850 en 1000R 2018 en 
recenter G2S X mr 1000R 2018 en 
recenter 705402671

 · Gegradueerde hoogte van de wielmoeren en peddelvormige zijkant bieden maximale zijdelingse grip voor klimmen en uit 
de modder geraken zonder in te boeten aan rijcomfort op onverharde wegen en harde ondergrond.

 · 6-ply banden.
 · 30 inch x 9 inch x 14 inch.

Gorilla Silverback band G2 (alleen 850 en 1000 modellen) 705400962

 · AT30X9-14 Gorilla Silverback modderband.
 · Wordt per stuk verkocht.
 · Niet EG-conform.
 · 30 inch x 9 inch x 14 inch.

Maxxis Mudzilla band
G2 (alleen X mr 570 en 650 
modellen)

705401391 • Voor
705501836 • Achter

 · Niet EG-conform.
 · Voor - 28 inch x 8 inch x 12 inch.
 · Achter - 28 inch x 10 inch x 12 inch.

Kenda Klaw MXR band DS 90 X
V42711DGF01HLL • Voor
V42712DGF01HLL • Achter

 · Voor - 20 inch x 6 inch x 10 inch.
 · Achter - 18 inch x 10,5 inch x 8 inch.

14 inch velg
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650,  
G2 MAX XT, G2 MAX Limited

705401853 • Voor
705401852 • Voor
705401851 • Voor
705502402 • Achter
705502401 • Achter
705502400 • Achter

Zwart en machinaal bewerkt
Zwart met blanke lak
Zilver met blanke lak
Zwart en machinaal bewerkt
Zwart met blanke lak
Zilver met blanke lak

 · Premium gegoten aluminium zwart gelakte, machinaal 
bewerkte velg met blanke lak.

 · Middelste gat: 72 mm.
 · Cirkelvormig patroon bouten: 4 /136 mm.

 · Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 40 mm.
 · Achter - 14 inch x 8,5 inch offset = 50 mm.

Opmerking: Passende moeren - 250100100 Zwart, 250100082 
Chroom / Passende dop - 705400928

VELGEN
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14 inch velg
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, 
G2 North Edition, G2 MAX North 
Edition

705402309 • Voor
705402222 • Voor
705402307 • Voor
705502770 • Achter
705502702 • Achter
705502768 • Achter

Zwart en machinaal bewerkt
Zwart met blanke lak
Zilver met blanke lak
Zwart en machinaal bewerkt
Zwart met blanke lak
Zilver met blanke lak

 · Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 40 mm.
 · Achter - 14 inch x 8,5 inch offset = 50 mm.

Outlander X mr en Defender 
velg

Voor- en achterwielen X MR 
modellen

705401848 • Voor
705401849 • Voor

Zwart en machinaal bewerkt
Zwart

 · Gegoten aluminium velg met trendy explosieve stijl, zodat u rijdt - en eruit ziet - als een trendsetter.
 · Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 10 mm.

Opmerking: Passende moeren - 250100100 Zwart, 250100082 Chroom / Passende dop - 705401541

Outlander velg (Camouflage 
model) G2, G2L, G2S

705401127 • Voor
705501493 • Achter

Zwart met blanke lak
Zwart met blanke lak

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
 · Voor - 12 inch x 6 inch offset = 41 mm.
 · Achter - 12 inch x 7,5 inch offset = 51 mm.

12 inch Beadlock velg G2, G2L, G2S
705401678 • Voor
705502244 • Achter

Zwart
Zwart

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
 · 16 bouten (250000787) nodig voor installatie van de beadlock.
 · Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
 · Voor - 12 inch x 6 inch offset = 41 mm.
 · Achter - 12 inch x 7,5 inch offset = 51 mm.

12 inch Beadlock ring G2, G2L, G2S
705401763 • Can-Am Red
705401810 • Geel

705401811 • Orange Crush
705401812 • Manta Green

 · Gegoten aluminium.
 · Moet worden gemonteerd op velgen voor (705401678) en achter (705502244).

Opmerking: Passende moeren - 250100184 Zwart, 250100185 Chroom / Passende dop - 705400928

14 inch Beadlock velg G2
705401594 • Voor
705502146 • Achter

Zwart
Zwart

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
 · Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
 · 16 bouten (250000787) nodig voor installatie van de beadlock.
 · Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 41 mm.
 · Achter - 14 inch x 8 inch offset = 51 mm.

14 inch Beadlock ring G2
705401586 • Manta Green
705401702 • Octane Blue

705401811 • Can-Am Red
705401812 • Zwart

 · Gegoten aluminium.
 · Moet worden gemonteerd op velgen voor (705401594) en achter (705502146).

Opmerking: Passende moeren - 250100184 Zwart, 250100185 Chroom / Passende dop - 705400928

60  ACCESSOIRES  BANDEN EN VELGEN



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMONTDEK EEN WERELD VAN AVONTUUR MET AL ONZE BRP-PRODUCTEN. BRP.COM



62  NOTITIES

NOTITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTITIES  63  

NOTITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAN-AMOFFROAD.COM

   716001843


