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MAVERICK X rs TURBO RR  
MET SMART-SHOX

MOTOR
Type  149 kW (200 pk*), Rotax® ACE

(Advanced Combustion Efficiency) 900 cc
Driecilindermotor met turbocompressor, 

vloeistofgekoeld met ingebouwde intercooler en 
krachtig luchtfilter

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

Transmissie PDrive primaire en Quick Response System X (QRS-X) 
CVT met hoge luchtstroom, L / H / N / R / P

Aandrijving Vergrendelbaar voordifferentieel met exclusieve 
Smart-Lok ** technologie. Tractiesysteem met 
4 echte modi: 2WD / 4WD met vergrendeling 

voordifferentieel / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL  
**Smart-Lok is ontwikkeld in samenwerking 

met TEAM Industries, marktleider in de 
aandrijvingsindustrie

 Stuurbekrachtiging Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™) met 3 modi  
en hoog koppel

OPHANGINGEN
Voorophanging Dubbele A-arm met stabilisatorstang / 55,9 cm 

veerweg / Op Trophy-truck geïnspireerde armen 
Schokdempers vooraan FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback met bypass en  

Smart-Shox** technologie met DDA klep  
(Dynamic Damping Adjustment)

Achterophanging TTX (Torsional Trailing-arm X) met 4 stangen en 
stabilisatorstang / 61 cm veerweg

Schokdempers achteraan FOX† 3.0 PODIUM† extern reservoir met bypass en 
Smart-Shox*** technologie met DDA klep  
(Dynamic Damping Adjustment) Smart-

Shox*** is ontwikkeld en samenwerking met 
Tractive Industries, marktleider in de sector van 

ophangingen

BANDEN / VELGEN
Banden vooraan Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 inch  

(81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Banden achteraan Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 inch  

(81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Velgen 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN
Vooraan Twee sets 262 mm schijfremmen met hydraulische 

dubbelzuiger remklauwen
Achteraan Twee sets 248 mm schijfremmen met hydraulische 

dubbelzuiger remklauwen

AFMETINGEN / INHOUDEN
Geschat drooggewicht * 770,7 kg
Chassis / beschermkooi Dubbelfasig 980 staal 
L x B x H 335,3 x 184,7 x 174 cm
Wielbasis 259,1 cm
Bodemvrijheid 40,6 cm
Capaciteit bagagerek 91 kg met LinQ™ snelmontagesysteem
Bergruimte Totaal: 9,4 L  

Handschoenenvak: 6,2 L  
Middenconsole: 2,8 L  
Bekerhouders: 0,4 L

Brandstoftankinhoud 40 L

KENMERKEN
Meter 7,6 inch (19,3 cm) brede digitale display met 

toetsenbord: Snelheidsmeter, toerenteller, 
kilometerteller, trip- en uurmeter, brandstof, 

versnellingsstand, SPORT / ECO™ modi, gordel- en 
4x4-indicator, indicatoren vergrendeling voor- en 

achterdifferentieel, diagnose, klok, accuspanning, 
motortemperatuur, DPS modus,  

Smart-Shox** ophangingsmodus
Meters DC-uitgang type aansteker in middenconsole
Magneto 850 W
Antidiefstalsysteem RF Digitally Encoded Security System 

(D.E.S.S.™) met Start / Stop-knop
Verlichting Led koplampen en achterlichten met unieke 

typerende Can-Am kenmerken voor leds
Lier N.v.t.
Bescherming Geïntegreerde voorbumper Kwart-deuren Volledig 

dak 4-puntsgordel met schouderkussens HMWPE  
full skidplate Trekhaak achter

GARANTIE
Fabrieksgarantie 2 jaar beperkte garantie van BRP

KENMERKEN
UITDAGEND •  Typisch DNA van Can-Am met ontwerp van de volgende 

generatie
•  Lage stoelpositie
•  ErgoLok cockpit met in vier richtingen verstelbare 

stoelen
KRACHTIG •  200 pk Rotax® ACE motor met turbocompressor 

en intercooler van topklasse
•  Geavanceerde dynamische luchtstroom
•  QRS-X transmissie

NAUWKEURIG •  TTX ophanging met veerweg van topklasse
•  Uiterst efficiënt en lichtgewicht chassis
•  Scherpste besturingskenmerken

KENMERKEN 
PLATFORM

• 184,7 cm breed • 259,1 cm wielbasis  
• 40,6 cm bodemvrijheid
•  Dynamische stuurbekrachtiging (DPS™) met hoog koppel
• Tot 61 cm veerweg
•  Trekhaak achter

SPECIFIEK VOOR X 
RS TURBO RR PAKKET 
MET SMART SHOX

•  Riembewakingssysteem
• Turbo RR motor van 200 pk
•  Smart- Lok™ voordifferentieel 
•  Smart-Shox** technologie met DDA klep 
•  FOX† 3.0 PODIUM† schokdempers met bypass
•  14 inch (35,6 cm) aluminium beadlock velgen 
•  32 inch (81,3 cm) Maxxis Carnivore† banden
•  4-puntsgordel met schouderkussens 
• HMWPE full skidplate
•  Volledig dak
•  X-stickerset/stoelen
•  7,6 inch (19,3 cm) digitale display met toetsenbord
•  Dynamo van 850 W
•  Claxon, zoemer, EVAP-systeem
•  Led met typerende Can-Am kenmerken
•  Kleur lakwerk

* 200 pk op basis van Amerikaanse EPA certificatie modeljaar 2022 of 195 pk op basis van Europese 
NRMM certificatie modeljaar 2021, in afwachting van certificatie modeljaar 2022.  
** Smart-Lok werd ontwikkeld samen met TEAM Industries, marktleider in de aandrijvingsindustrie
*** Smart- Shox werd ontwikkeld samen met TEAM Industries, marktleider in de sector van 
ophangingen
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HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Baanbrekend
De Rotax Turbo RR motor van 200 pk 
in één woord: onophoudelijk. 
Hoeveel pk moet ‘s werelds 
toonaangevende SSV voor sportieve 
toepassingen hebben? Volgens ons, 
meer. Het nieuwe, hogere vermogen 
genereert een snellere acceleratie 
en betere respons in elke rijsituatie. 

Meer grip 
Smart-Lok is zonder enige twijfel het 
meest geavanceerde 
voordifferentieel voor offroad. Het 
kan volledig tijdens het rijden 
worden vergrendeld en de vier 
automatische modi bieden steeds 
de beste tractie in alle 
omstandigheden.

Bliksemsnelle respons van 
ophanging
Voor Smart-Shox moesten 
bestuurders kiezen tussen een 
besturing voor racedoeleinden en 
een comfortabele rit voor elke dag. 
Die tijd is voorbij. Smart-Shox wordt 
tot 200 keer per seconde 
automatisch afgesteld, met 
nagenoeg onmiddellijke respons op 
handelingen van de bestuurder en 
het terrein. Het is de snelst 
reagerende ophanging in de sector. 
Daar bestaat geen twijfel over. 

Schokkende veelzijdigheid
De Can-Am Maverick X rs is 
ontworpen om te winnen. Met 
Smart-Shox en een ophanging met 
wieldraagarmen geïnspireerd door 
racetrucks kan dit model elk terrein 
de baas aan topsnelheden - en als 
winnaar uit de bus komen. 

Performante velgen en 
banden 
De imposante look van de Can-Am 
Maverick X rs komt van de 32 inch 
Maxxis Carnivore banden met 14 
inch gegoten aluminium beadlock 
velgen. Het is een stoere opstelling 
die gereed is om vanuit de 
showroom naar alle uithoeken te 
rijden. 

Beschermd voor elk 
avontuur
Met 4-puntsgordels voor elke 
passagier zijn er slechts enkele 
klikken nodig voor een leuke en 
veilige rit. Standaard 
schouderkussens en Ergo-Lok 
stoelen bieden inzittenden nog 
meer comfort en veiligheid. 

Ritinformatie binnen 
handbereik
Alles wat u nodig heb voor de 
perfecte rit is te vinden op het 7,6 
inch (19,3 cm) op het dashboard 
gemonteerde digitale scherm met 
toetsenbord van de Can-Am 
Maverick X rs. In dat formaat is de 
info leesbaar in alle 
omstandigheden en zijn alle 
voertuiginformatie en 
bedieningselementen vlot te 
besturen.

Rijden in het donker 
Nu rijdt u ook ‘s nachts in alle 
veiligheid. Can-Am led kopkampen 
en achterlichten met grootlicht en 
dimlicht stralen nog feller, 
verbruiken minder en gaan langer 
mee dan standaard halogeen 
lampen. Bovendien ziet de 
opstelling er gewoon cool uit met 
de koplampen die het donkere pad 
verlichten.
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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.

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. 

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.

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

* 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.

LADEN EN VERTREKKEN MAAR.



DAKEN

Sportdak 
Maverick
Maverick MAX

715002902
715003750

 · Schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen.
 · Uitstekende bescherming tegen de weersomstandigheden.
 · Biedt uitstekend zicht bergaf.
 · Compatibel met voorruit.

 · Standaard op X rs model.
 · Eenvoudig zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen met snelkoppeling/  bevestigingen in een 
kwartdraai en Velcro riemen.

 · Gemakkelijk te monteren.

ProVent dakmodulekit Maverick, Maverick MAX 715005279

 · Voert frisse lucht in de cabine.
 · Optimale prestaties met volledige cabinebehuizing.
 · 4 ventilatieopeningen voor eindeloze mogelijkheden van 
luchtstroom voor bestuurder en passagier.

 · Filter en pre-filter om te voorkomen dat stof binnendringt.
 · Makkelijk te reinigen filter en pre-filter.

 · Waterbeheersysteem (patent aangevraagd) om water uit de 
cabine te houden en de luchtstroom te behouden.

 · Dop aan de buitenkant sluit de luchtinlaat volledig af in de 
winter of bij slecht weer.

 · Voor sportdak is adapterkit voor ProVent dakmodule vereist.
 · Niet compatibel met op het dak gemonteerde led-balken, 
dakrekken of dakbekleding, Lonestart dak en Bimini daken.

Adapterkit voor ProVent dakmodule voor sportdak  
(Niet afgebeeld)

Maverick
Maverick MAX

715006199
715006371

 · Adapter om ProVent dakmodulekit op de Maverick te 
installeren.

 · Inclusief dakadapter en bevestigingsmiddelen. 
 · ProVent dakmodulekit (715005279) vereist.

Getint zonnevizier Maverick, Maverick MAX 715007098

 · Getinte polycarbonaat constructie.
 · Extra bescherming voor bestuurder en passagier tegen de zon.
 · Niet compatibel met aluminium dak en volledige voorruiten.

Aluminium dak Maverick
715004224 • Zwart
715002900 • Zilver

 · Voorgevormd aluminium dak, 2,3 mm dik.
 · Duurzaam en licht.
 · Sportieve look.
 · Compatibel met voorruit.
 · Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.

Bimini† dak met zonneklep
Maverick
Maverick MAX

715002901
715003749

 · Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig 
geverfd polyester.

 · Innovatief zacht dak met harde klep om het opgerolde 
zachte dak in op te bergen.

 · Eenvoudig zonder gereedschap te installeren en te 
verwijderen met snelkoppeling/  bevestigingen in een 
kwartdraai en Velcro riemen.

Lonestar Racing aluminium dak

Maverick geproduceerd na  
1 januari 2017

Maverick MAX

715005508 • Hyper Silver
715005507 • Zwart
715004436 • Can-Am Rood
715005516 • Hyper Silver
715005515 • Zwart
715004341 • Can-Am Rood

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

 · Biedt u bescherming tegen alle weersomstandigheden met 
een persoonlijke touch.

 · Lager profiel dan andere daken.

 · Compatibel met Lonestar Racing verlichtingsrekken.
 · Niet compatibel met LinQ draaiend rek, steunbalk verlichting 
en volledige voorruit.

 · Met logo "Lonestar Racing voor Can-Am".
 · Inclusief beschermbalken in het midden voor installatie
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ZACHTE CABINEBEHUIZING

VOORRUITEN EN SPIEGELS

VOORRUITEN

Zachte cabinebehuizing
Maverick
Maverick MAX

715003754
715003755

 · Bescherming voor bestuurder en passagier tegen de 
weersomstandigheden.

 · Voor extra comfort in de cabine kunt u uw cabinebehuizing 
aanvullen met de afdichtingskit voor cabine.

Inclusief:
 - Bimini dak met zonneklep
 - Volledige voorruit met harde beschermlaag
 - Zachte deurpanelen bovenaan
 - Lagere deurpanelen vooraan
 - Flexibele achterruit

Afdichtingskit voor cabine
(Niet afgebeeld)

Maverick
Maverick MAX

715004433
715004434

 · Voorkomt dat vuil, stof en wind in de cabine binnendringt.
 · Verbetert het comfort in de cabine voor bestuurder en passagier.
 · Aanbevolen bij zachte cabinebehuizing.

Elektrisch kantelbare voorruit Maverick, Maverick MAX 715007097

 · De elektrisch kantelbare voorruit is voorzien van elektrische cilinders waarmee de bestuurder de opening van de voorruit 
kan afstellen met een druk op de knop.

 · De voorruit is gemaakt van polycarbonaat met een harde beschermlaag, met rubberen afdichtingen rondom en de 
bovenkant is getint.

 · Snel aanpassen aan veranderende omstandigheden door de voorruit tijdens het rijden af te stellen.
 · Kan volledig geopend worden voor optimaal zicht en ventilatie, volledig dicht voor maximale bescherming tegen weer en 
wind, en tussenin, voor een eindeloos aantal openingen afhankelijk van uw voorkeur voor bescherming, zichtbaarheid en 
luchtstroom.

 · Compatibel met Can-Am daken.

Ruitenwisser voor PowerFlip voorruit Maverick, Maverick MAX 715006310

 · De perfecte manier om uw voorruit schoon te houden wanneer het regent of wanneer u door de modder en water rijdt.
 · Wisser van bovenaf zodat de voorruit kan worden gekanteld. Inclusief ruitenwisser met één stand en reservoir voor 
ruitensproeiervloeistof.

 · Ruitenwissermechanisme en reservoir voor ruitenwisservloeistof zitten perfect verborgen in het voertuig.
 · Moet worden geïnstalleerd met de PowerFlip voorruit (afzonderlijk verkocht).

Glazen voorruit Maverick, Maverick MAX 715003281

 · Gebogen, gelamineerde volledige glazen voorruit.
 · Voor stevige afdichting van de beschermkooi, beschermt bestuurder en passagier tegen de weersomstandigheden.
 · Biedt het beste zicht en slijtvastheid.
 · Moet gebruikt worden met set met ruitenwisser en ruitensproeier voor een vrij zicht in moeizame rijomstandigheden, 
zoals bij rijden door de modder.

 · Gebruik van windbescherming achter is aanbevolen.
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ProVent voorruit Maverick, Maverick MAX 715005277

 · Uiterst schokbestendige volledige voorruit in polycarbonaat 
met harde Quantum beschermlaag.

 · Regelbare ventilatieopeningen om de luchtstroom te 
regelen.

 · Optimale prestaties met volledige cabinebehuizing.
 · Voert lucht in de cabine, ontdooit de voorruit, kan helemaal 
dicht om de luchtstroom af te sluiten.

 · Een ventilatieopening bovenaan en een ventilatieopening 
onderaan met pre-filters.

 · Voorgevormde polycarbonaat constructie voor nog meer 
stevigheid.

 · Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid.

 · Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
 · Snel en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 · Niet compatibel met kits met ruitenwissers en Wet Sounds 
Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition geluidsbalk.

 · Bovenste ventilatieopening voert lucht in de cabine.
 · Onderste ventilatieopening ontwasemt de voorruit.

Glazen voorruit met ruitenwissers en reservoir voor 
ruitenwisservloeistof Maverick, Maverick MAX 715003283

 · Complete kit inclusief een gebogen, gelamineerde glazen voorruit met een ruitenwisser met één stand en reservoir voor 
ruitensproeiervloeistof.

 · Voor stevige afdichting van de beschermkooi, beschermt bestuurder en passagier tegen de weersomstandigheden.
 · De perfecte manier om uw voorruit schoon te houden wanneer het regent of wanneer u door de modder en water rijdt.
 · Aanbevolen te gebruiken met windbescherming achter.

Volledige voorruit Maverick, Maverick MAX 715002907

 · Uiterst schokbestendige volledige voorruit in duurzaam polycarbonaat.
 · Voorgevormde polycarbonaat constructie voor nog meer stevigheid.
 · Formule die niet vergeelt, bestand is tegen haarscheuren en barsten, en uitstekende bescherming tegen uv-stralen en 
optische helderheid biedt.

 · Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
 · Snel en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 · Aanbevolen te gebruiken met windbescherming achter.

Volledige voorruit met harde beschermlaag Maverick, Maverick MAX 715004417

 · Uiterst schokbestendige volledige voorruit in polycarbonaat met harde Quantum beschermlaag.
 · Voorgevormde polycarbonaat constructie voor nog meer stevigheid.
 · Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid.
 · Beschermt bestuurder en passagier tegen slecht weer.
 · Snel en zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 · Aanbevolen te gebruiken met windbescherming achter.
 · Kan gebruikt worden met de set met ruitenwisser en ruitensproeier (715004762).

Set met ruitenwisser en ruitensproeier

Maverick, Maverick MAX past bij 
volledige voorruit met harde 
beschermlaag (715004417)
Maverick, Maverick MAX past bij 
glazen voorruit (715003281)

715004762
  
715003282

 · De perfecte manier om uw voorruit schoon te houden wanneer het regent of wanneer u door de modder en water rijdt.
 · Inclusief ruitenwisser met één stand en reservoir voor ruitensproeiervloeistof.
 · Ruitenwissermechanisme en reservoir voor ruitenwisservloeistof zitten perfect vergborgen in het voertuig.

Halve voorruit Maverick, Maverick MAX
715002909 • Doorzichtig
715004291 • Getint

 · Schokbestendige, duurzame halve voorruit van polycarbonaat.
 · Voorgevormde polycarbonaat constructie voor nog meer stevigheid.
 · Formule die niet vergeelt, bestand is tegen haarscheuren en barsten, en uitstekende bescherming tegen uv-stralen en 
optische helderheid biedt.

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

DEUREN

Achteruitkijkspiegel en camerabewaking Maverick, Maverick MAX 715004905

 · Volledig waterdichte kit met achteruitrijcamera en beeldscherm.
 · Verschillende camerabeelden zijn te zien met de achteruitrijcamera, om te bekijken wat u wilt.
 · Vervangt de standaard achteruitkijkspiegel (scherm is ingebouwd in de vervangende achteruitkijkspiegel).
 · Camera maakt gebruik van infraroodlicht voor nachtzicht.

Zijspiegels Maverick, Maverick MAX

715004236 •  
Voor standaard halve deuren
715005315 •  
Voor aluminium deuren

 · Robuuste gegoten aluminium steun met zwarte nylon kap.
 · Spiegels op kogelgewricht, verstelbaar in meerdere standen.
 · Bolle spiegel voor een breed zicht.
 · Spiegels kunnen volledig worden ingeklapt via verende scharnieren.
 · Gemonteerd op de deur.
 · Compatibel met zachte deurpanelen bovenaan.
 · Verkocht per paar.

Racing zijspiegels Maverick, Maverick MAX 715002898

 · Op race geïnspireerd design met robuuste zwarte nylon 6/6 constructie met steun bekleed met gegoten aluminium.
 · In twee richtingen verstelbaar voor optimaal gezichtsveld.
 · Spiegels op kogelgewricht, verstelbaar in meerdere standen.
 · Vlak beeld voor beter afstandszicht.
 · Spiegels kunnen volledig worden ingeklapt via verende scharnieren.
 · Niet compatibel met Lonestar Racing lichtrekken en zachte deurpanelen bovenaan.
 · Verkocht per paar.

Rally zijspiegels Maverick, Maverick MAX 715005262

 · Gestroomlijnd design met unieke racing-stijl. 
 · Zwart voorgevormd aluminium van topkwaliteit voor extreme duurzaamheid.
 · Bol oppervlak van 10 cm biedt een ruimer gezichtsveld en beter zicht rond het voertuig.
 · Kan op elke hoogte worden geïnstalleerd op de A-stijl van de beschermkooi voor optimaal zicht voor de bestuurder.
 · Spiegels op kogelgewricht, verstelbaar in meerdere standen.
 · Spiegels kunnen volledig worden ingeklapt via verende scharnieren.
 · Verkocht per paar.
 · Niet compatibel met glazen voorruit.

Aluminium halve deuren
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715007971 • Voor
715007972 • Achter

 · Lichtgewicht halve deuren gemaakt van 2 mm dik gevormd 
aluminium.

 · Gladde afwerking.
 · Gemaakt voor maximale stevigheid en duurzaamheid.
 · Ontworpen voor een perfecte pasvorm en naadloze 
integratie met de lijnen van het voertuig.

 · Omrand met een dikke afdichting voor betere bescherming 
tegen weer en wind.

 · Eenvoudig te installeren met het standaard deurframe.
 · Inclusief de eenvoudig te bedienen Deluxe deurhandgrepen.
 · Compatibel met de zachte deurpanelen bovenaan, netten 
voor ruiten en opbergtassen voor bovenkant deur.

 · Niet compatibel met de opbergtassen voor lagere 
deurpanelen.

 · Verkocht per paar.
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DEUREN EN WINDBESCHERMING ACHTER

Lagere deurpanelen Maverick, Maverick MAX
715002903 • Voor
715003751 • Achter

 · Robuuste constructie van spuitgegoten polypropyleen die past bij het voertuig.
 · Verlengen de standaard deuren onderaan om de cabine te beschermen en af te dichten.
 · Prachtige toevoeging.
 · Snel en makkelijk te installeren.
 · Verkocht per paar.
 · Lagere deurpanelen voor- en achteraan afzonderlijk verkocht.

Netten voor ruiten

Maverick
Maverick MAX
Maverick MAX

715006693 • Voor
715004694 • Voor
715006700 • Achter

 · Scherm in gaas voor ruiten, biedt extra bescherming tegen de wind.
 · Kan in slechts enkele seconden omlaag worden gebracht.
 · Verkocht per paar.
 · Niet compatibel met Can-Am audiodak.

Zachte deurpanelen bovenaan
Maverick
Maverick MAX

715008091 • 2 deuren
715008092 • 4 deuren

 · Weerbestendige panelen verstevigd met aluminium frame bieden goede bescherming tegen de weersomstandigheden.
 · Verlengen de standaard halve deuren bovenaan.
 · Gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester canvas voor zwaar gebruik, voor uitstekende weerstand tegen scheuren  
en slijtage.

 · Ruiten met ritssluiting gemaakt van gelamineerd gepolijst vinyl materiaal voor extra ventilatie.
 · Te combineren met de lagere deurpanelen voor complete deuren voor uw voertuig.
 · Niet compatibel met Racing zijspiegels en Can-Am audiodak.

Windscherm achteraan
Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen) 715006701

 · Volledig gaas achteraan vermindert tocht voor nog meer comfort in de cabine.
 · Snelle en eenvoudige installatie op beschermkooi.
 · Groot wit Can-Am logo op zwart gaas.

Polycarbonaat achterruit
Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen) 715006387

 · Uiterst schokbestendige ruit in polycarbonaat.
 · Zorgt ervoor dat er geen tocht of stof en regen in de cabine kan komen, voor nog meer comfort.
 · Snel en zonder gereedschap te installeren.
 · Geschikt voor luidsprekers achter van MTX geluidssysteem.

Flexibele achterruit
Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen) 715006702

 · Heldere, flexibele ruit gemaakt van transparant vinyl.
 · Bestand tegen haarscheuren veroorzaakt door kou, tot temperaturen van -20 °C.
 · Ideaal om te voorkomen dat stof of regen de cabine binnendringt in moeilijke omgevingen.
 · Snel te installeren zonder gereedschap.

Deluxe deurhandgrepen
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715004758 • Voor
715004860 • Achter

 · Vormen de standaard deurriemen om tot deurhandgrepen voor vlotte toegang.
 · Inclusief handgrepen binnen en buiten voor elke deur.
 · Deuren gaan veel makkelijker open.
 · Standaard op optionele aluminium halve deuren.
 · Verkocht per paar.
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HMWPE SKIDPLATES

MAVERICK
MODELLEN 

VAN  
162,5 CM

MAVERICK 
MAX

MODELLEN 
VAN  

162,5 CM

MAVERICK,
MAVERICK MAX
MODELLEN VAN  

182,8 CM
(BEHALVE 

BASISMODELLEN) 

MAVERICK
BASIS-

MODELLEN 
VAN 182,8 CM

MAVERICK 
MAX

BASIS-
MODELLEN 

VAN 182,8 CM

HMWPE SKIDPLATES ZIJN 
STANDAARD OP Maverick X rc 
MODELLEN.

HMWPE skidplate
Beschermingsset 715003713 71500374 715003718 715006767 715006769

1 HMWPE voorste A-arm- en 
wieldraagarmbeschermers 715002905 715002905 715003552 715003552 715003552

2 HMWPE front skidplate 715003933 715003933 715003933 715003933 715003933

3 HMWPE central skidplate — 715003731 Alleen standaard op  
X rc modellen — 715003731

4 HMWPE beschermplaat 
aan de onderkant 715004904 715004904 Alleen standaard op  

X rc modellen 715004904 715004904

HMWPE SKIDPLATES  ACCESSOIRES  15  

Onze kunststof platen glijden vlot en geruisloos over hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk 
terrein. Gemaakt van slijtvast, thermisch gevormd 10 mm dik HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).
 · Lichter dan aluminium.
 · Superieure weerstand tegen barsten.
 · Hoge schokbestendigheid.



BUMPERS EN BESCHERMERS
BUMPERS

Pre-runner voorbumper Maverick, Maverick MAX
715002878 • Zwart 
715003433 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buis met 3 mm aluminium plaat voor extra duurzaamheid.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Extra zware bescherming onder extreme rijomstandigheden.
 · Ingebouwde montageplaat voor lier en montagepunten voor lichten.

Pre-runner achterbumper Maverick, Maverick MAX
715002880 • Zwart 
715003436 • Can-Am Rood

 · Extra duurzame 3,8 cm dikke stalen buis met 3 mm aluminium plaat.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Beschermt de carrosserie en het uitlaatsysteem.
 · Geschikt voor trekhaakbevestiging achter.
 · Vereist voor Installatie van het verlengstuk beschermkooi achteraan.

X rc/X mr voorbumper Maverick, Maverick MAX

715004741 • Sunburst Yellow
715004742 • Octane Blue
715004788 • Zwart 

 · Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buis met 3 mm aluminium plaat.
 · Anticorrosiecoating aan binnen- en buitenzijde en duurzame poedercoating op stalen buizen.
 · Biedt alle essentiële vereiste kenmerken voor technisch rijden: Lage bescherming vooraan, steunbasis voor installatie 
van een lier en ingebouwde trekhaak.

 · Standaard op Maverick X rc en X mr modellen.
 · Niet compatibel met lieren met staalkabel.

Dune voorbumper Maverick, Maverick MAX
715002961 • Zwart 
715003432 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van 3,8 cm dikke aluminium buis met 3 mm aluminium plaat.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Biedt extra bescherming zonder de wendbaarheid en prestaties van een lichter ontwerp te verliezen.
 · Heeft een meer uitgesproken oploophoek en ingebouwde montagepunten voor verlichting.
 · Niet compatibel met een lier.

Dune achterbumper Maverick, Maverick MAX
715002962 • Zwart 
715003437 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van 3,8 cm dikke aluminium buis met 3 mm aluminium plaat.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Biedt extra bescherming zonder de wendbaarheid en prestaties van een lichter ontwerp te verliezen.
 · Beschermt de carrosserie en het uitlaatsysteem.
 · Geschikt voor trekhaak achter.
 · Niet compatibel met verlengstuk beschermkooi achteraan en Lonestar Racing reservewielhouder.

Lonestar Racing voorbumper

Maverick, Maverick MAX  
(niet compatibel met X mr en X rc modellen, 
en modellen uitgerust met Smart-Shox)

Maverick, Maverick MAX

715005510 • Hyper Silver
715005509 • Zwart
715004161 • Can-Am Rood

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

 · Gestroomlijnde stijl waardoor het voertuig er nog sportiever uitziet.
 · Niet compatibel met een lier.
 · Niet compatibel met 25 cm Baja Designs OnX6 led-lichtbalk.
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ROCKSLIDERS

Rocksliders

Maverick (behalve X rc)

Maverick MAX

715002963 • Zwart 
715003438 • Can-Am Rood
715003730 • Zwart 
715003888 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Beschermen zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels.
 · Nummerplaathouder voor meer stevigheid en stijl.
 · Verkocht per paar.

X rc UHMWPE rocksliders Maverick 715004730

 · Robuuste UHMWPE constructie van 6 mm.
 · Inclusief lagere carrosseriepanelen en steunen voor installatie.
 · Beschermen zijkanten en onderkant van het voertuig tegen grote obstakels.
 · Zitten strak tegen de voertuigcarrosserie, voor een betere bodemvrijheid bij obstakels.
 · Schuiven vlotjes over obstakels.
 · Verkocht per paar.

Lonestar Racing achterbumper Maverick, Maverick MAX

715005512 • Hyper Silver
715005511 • Zwart
715004162 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Biedt extra bescherming van de carrosserie achteraan en het uitlaatsysteem in extreme rijomstandigheden.
 · Gestroomlijnde stijl waardoor het voertuig er nog sportiever uitziet.
 · Compatibel met Lonestar Racing reservewielhouder.
 · Niet compatibel met een lier.

S3† voorbumper Maverick, Maverick MAX
715004867 • Zwart
715005231 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van 3,8 cm dikke stalen buis met 3 mm aluminium plaat voor extra duurzaamheid.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Extra zware bescherming onder extreme rijomstandigheden.
 · Ingebouwde steunplaat voor lier en montagepunten voor lichten.
 · Haakverankering waarmee u de lierhaak handig binnen handbereik houdt wanneer u door diepe modder rijdt.
 · Met logo “S3 voor Can-Am”.
 · Lier niet inbegrepen.

S3 achterbumper Maverick, Maverick MAX
715004869 • Zwart
715005232 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van extra duurzame stalen buizen met een diameter van 3,8 cm.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Extra zware bescherming onder extreme rijomstandigheden - beschermt de carrosserie en de uitlaat van het voertuig.
 · Om de lier hoger te installeren, voor betere toegankelijkheid in modderige omstandigheden.
 · Met logo “S3 voor Can-Am”.
 · Ontworpen voor zware ladingen met een lier zonder het voertuigchassis te beschadigen.
 · Compatibel met Can-Am HD en WARN VRX lieren - kabelboom voor lier achteraan 715006007 is vereist om een lier op de 
bumper te installeren.

 · Inclusief een robuuste sleephaak om het voertuig makkelijker te slepen.
 · Lier niet inbegrepen.
 · Niet EG-conform.
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BESCHERMBALKEN

Lonestar Racing beschermbalk vooraan Maverick, Maverick MAX

715006342 • Hyper Silver
715003916 • Zwart
715004163 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Geeft het voertuig een sportievere look.
 · Alleen compatibel met Lonestar Racing aluminium dak.
 · Niet compatibel met voorruit.

Lonestar Racing beschermbalk achteraan
Maverick (behalve X mr 
modellen), Maverick MAX

715006343 • Hyper Silver
715003918 • Zwart
715004164 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Gestroomlijnde stijl waardoor het voertuig er nog sportiever uitziet.
 · Vereist voor installatie van de Lonestar Racing reservewielhouder.
 · Niet compatibel met via LinQ gemonteerde accessoires en pre-filter in de laadbak.

Beschermbalk vooraan Maverick, Maverick MAX
715002889 • Zwart 
715003435 • Can-Am Rood

 · Past bij de stijl van het voertuig.
 · Stalen beschermbalk met anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenzijde en duurzame poedercoating.
 · Buisvormig ontwerp hindert het zicht niet en maakt dode hoeken kleiner, voor een beter zicht.
 · Niet compatibel met voorruiten en Lonestar Racing aluminium dak.

Lonestar Racing rocksliders

Maverick

Maverick MAX

715005514 • Hyper Silver
715005513 • Zwart
715004165 • Can-Am Rood
715005518 • Hyper Silver
715005517 • Zwart
715004343 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met duurzame poedercoating met een diameter van 3,8 cm en een aluminium plaat van  
3 mm voor extra duurzaamheid.

 · Beschermt de zijkanten van het voertuig tegen grote obstakels.
 · Gestroomlijnde stijl waardoor het voertuig er nog sportiever uitziet.
 · Met logo "Lonestar Racing voor Can-Am".
 · Verkocht per paar.
 · Niet compatibel met X rc modellen.
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OVERIGE ACCESSOIRES

Lonestar Racing reservewielhouder
Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen)

715006344 • Hyper Silver
715003922 • Zwart
715004166 • Can-Am Rood

 · Gemaakt van stalen buizen met een diameter van 3,8 cm met duurzame afwerking met poedercoating.
 · In de hoogte verstelbaar, om banden van Can-Am tot 30 inch te monteren.
 · Lonestar Racing achterbumper en Lonestar Racing beschermbalk achteraan vereist voor installatie.
 · Niet geschikt voor de Pro Armor Quickshot krik en Offroad schroefkrik.
 · Wiel niet inbegrepen.
 · Niet compatibel met de S&B deeltjesscheider en LinQ accessoires bedoeld voor de achterkant van het voertuig.

Lonestar Racing kentekenplaathouder Maverick, Maverick MAX 715003943

 · Inclusief een paar stevige aluminium kentekenplaten die links of rechts aan de achterkant van het voertuig kunnen 
worden gemonteerd.

 · Niet compatibel met LinQ draaiend rek.
 · Cijferstickers zijn verkrijgbaar via SCS Unlimited.
 · Stijlvol, voor een op race geïnspireerde look met een persoonlijke touch.
 · Zwarte achtergrond.

S3 trekplaat achteraan Maverick, Maverick MAX
715004870 • Zwart
715005233 • Can-Am Rood

 · Biedt een robuuste plaats om vast te haken wanneer het voertuig moet worden gesleept.
 · Geschikt om de meeste riemen en haken aan te sluiten.
 · Met logo “S3 voor Can-Am”.

Verlengstuk beschermkooi achteraan
Maverick (behalve X mr 
modellen), Maverick MAX

715008298 • Zwart 
715008299 • Can-Am Rood

 · Duurzame 3,8 cm diameter dikke stalen buizen.
 · Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
 · Om een reservewiel op zijn plaats te houden (wiel niet inbegrepen).
 · Speciaal ontworpen spanband om het reservewiel snel te installeren of te verwijderen.
 · Pre-runner achterbumper vereist voor installatie.
 · Niet compatibel met LinQ draaiend rek, laadbakken (behalve LinQ 73 L Deluxe modulaire tas) en Lonestar Racing daken.

Spatborden Maverick, Maverick MAX 715002973

 · Verlengde spatborden gemaakt van spuitgegoten polypropyleen.
 · Houden modder en vuil weg van het voertuig.
 · Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie.
 · Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan, geleverd met alle onderdelen voor installatie.
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ACCESSOIRES STOELEN

4-puntsgordel Maverick, Maverick MAX
715008033 • Bestuurder
715008034 • Passagier

 · Exclusief geregeld vertragingsmechanisme (patent aangevraagd) absorbeert extra energie bij een ongeval.
 · Ontworpen om maximaal rijcomfort te bieden.
 · Eenvoudig kliksysteem.
 · Patent aangevraagd.
 · Niet EG-conform.

Schoudervullingen voor veiligheidsgordel Maverick, Maverick MAX 715002894

 · Voor extra rijcomfort, voorkomen dat de veiligheidsgordel tegen de nek en schouder schuurt.
 · Passen bij standaard 3-puntsgordels en 4-puntsgordel.
 · Gemakkelijk te plaatsen met Velcro.
 · Voorzien van Can-Am logo.
 · Verkocht per paar voor bestuurder en passagier.

Inschuifbare 4-puntsgordel Maverick, Maverick MAX
715005021 • Bestuurder
715005022 • Passagier

 · Handige gordel waarmee u vrij kunt bewegen in uw stoel, met de voordelen van de extra steun van de 
4-puntsbevestigingen.

 · Maakt het eenvoudiger om de gordel om te doen en minder aanpassingen vereist bij het wisselen van passagier  
of bestuurder.

 · Bescherming oprolmechanisme (707900653) is vereist voor installatie op voorstoelen van Maverick MAX modellen.
 · Compatibel met passagiersstoelen achteraan in MAX modellen.
 · Standaard op specifieke Maverick modellen.

Bescherming oprolmechanisme
(Niet afgebeeld) Maverick MAX 707900653

 · Beschermend kussen, vereist voor installatie van de inschuifbare 4-puntsgordel op de voorstoel van MAX modellen.
 · Beschermt de passagiers tegen het oprolmechanisme.
 · Wordt per stuk verkocht.
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LinQ: VLOT PLAATSEN/VERWIJDEREN VOOR 
LADING

MAVERICK
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

LOCATIE EN VEREISTEN VOOR MONTAGE

Standaard
LinQ rek

LinQ draaiend rek
715008295/715008296

Adventure dakrek
715003868/715006225

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 • Grijs  
219400964 • Zwart

LinQ adapterkit voor 
verankering
715004960

LinQ adapterkit voor 
verankering
715004960

LinQ basis installatiekit 
715008125

LinQ gereedschapskit 
715006829

Geen verdere vereisten

LinQ gereedschapskist
715008111

LinQ basis installatiekit 
715008125

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)

Geen verdere vereisten

LinQ waterdichte tas
715008110

LinQ basis installatiekit 
715008125

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

Niet compatibel

Geen verdere vereisten Niet compatibel

LinQ opbergkoffer van 86 L
715004923 Geen verdere vereisten

*Niet compatibel als het LinQ 
draaiend rek is geïnstalleerd.LinQ 121 L opbergkoffer

715001748

LinQ audio-laadbak van 43 L
715003018

Geen verdere vereistenLinQ koelbox van 30 L
715004778 • Zwart  
715004698 • Grijs

LinQ Premium opbergtas van OGIO†

715002923 • Zwart  
715003248 • Camouflage 

Geen verdere vereisten

LinQ mand voor zwaar werk
715001215

Geen verdere vereisten
LinQ mand met laag profiel
715004282

LinQ HOUDERS

LinQ houders voor uitrusting
715005340

Geen verdere vereisten Geen verdere vereisten
LinQ adapters voor installatie 

op zijwand  
715003058LinQ gereedschapsbak

715007358
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LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

SR tas van 21 L Maverick, Maverick MAX 860202449

 · Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig.
 · Semi-harde uitbreidbare tas.
 · Inhoud 21 L.
 · 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. LinQ basis 
installatiekit vereist (715008125).

 · Adventure dakrek vereist (Maverick MAX).
 · LinQ adapterkit voor verankering vereist.

LinQ koeler van 16 L Maverick, Maverick MAX
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 sporttas van 17 L Maverick, Maverick MAX 860202447

 · Inhoud 17 liter.
 · Harde onderkant, semi-harde bovenkant.
 · LinQ basis installatiekit vereist (715008125).
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ gereedschapskist Maverick, Maverick MAX 715008111

 · Precisie-geïnjecteerde HDPE constructie zorgt voor stevigheid en duurzaamheid.
 · Maximuminhoud 19 L.
 · Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel.
 · Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen.
 · Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig.
 · LinQ basis installatiekit vereist (715008125).
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ modulaire bak Maverick, Maverick MAX

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

 · Modulaire LinQ laadbakken met 10 liter bergruimte.
 · 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.

Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire bak (10 L) Maverick, Maverick MAX 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 gereedschapskit Maverick, Maverick MAX 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.

22  ACCESSOIRES  LinQ: VLOT PLAATSEN/VERWIJDEREN VOOR LADING



LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ waterdichte tas Maverick, Maverick MAX 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.
 · LinQ basis installatiekit vereist (715008125).
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ opbergkoffer van 45 L Maverick, Maverick MAX 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
Maverick (behalve X mr 
modellen), Maverick MAX 715004923

  

 · 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 121 L opbergkoffer
Maverick (behalve X mr 
modellen), Maverick MAX 715001748 • ( Geen achterlicht)

 ·  Uitgerust met het LinQ systeem, de opbergkoffer achter wordt in seconden gemonteerd of verwijderd.
 ·  121 L laadvermogen met vrije ruimte voor maximale bergruimte en toegang tot de opbergkoffer.
 ·  Vervaardigd van spuitgegoten polyethyleen met dubbele wand op kritieke plaatsen.
 ·  Inhoud is hermetisch afsluitbaar ter bescherming tegen stof, vocht en de weersomstandigheden.
 · Geen achterlicht.
 ·  Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij uw voertuig (afzonderlijk verkocht).
 ·  Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

Panelen voor LinQ 121 L opbergkoffer Maverick, Maverick MAX

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

Panelen voor LinQ opbergkoffer 
van 121 L  
(Niet afgebeeld)

EUROPESE VERSIE  
(EG-conform)

 715001397 • Zwart  
 715001398 • Geel  
 715002482 • Lichtgrijs  
 715002483 • Wit

 715006121 • Can-Am Red 
 715006122 • Manta Green 
 715006123 • Orange Crush 
 715006124 • Viper Red

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

LinQ koelbox van 30 L Maverick, Maverick MAX
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.
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LinQ HOUDERS

LinQ gereedschapsbak Maverick, Maverick MAX 715007358

 

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

LinQ Premium opbergtas van OGIO Maverick, Maverick MAX

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

 · Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder gereedschap dankzij het LinQ systeem.
 · Semi-harde opbergtas van 65 L, perfect om alles mee te nemen wat u nodig hebt op uw voertuig.
 · Gesp en elastische sluiting met rubberen pakking voorkomt dat stof in de tas terecht komt.
 · 3-delig deksel voor gedeeltelijke of volledige toegang tot uw tas.
 · Scheidingswanden binnenin voor optimale organisatie van de tas.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ audio-laadbak van 43 L Maverick, Maverick MAX 715003018

 ·  Betaalbare en snelle oplossing om muziek en opbergruimte toe te voegen aan uw volgende rit.
 ·  De installatie achteraan neemt geen ruimte in de cabine in beslag en zorgt ervoor dat u vlot muziek kunt beluisteren tegen 
een gemiddelde snelheid.

 ·  Eenvoudig te (de)monteren om uw lading veilig vast te houden en te vervoeren.
 ·  Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden.
 ·  Waterdichte luidsprekers.
 ·  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.

 ·  Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ mand voor zwaar werk Maverick, Maverick MAX 715001215

 · Gemaakt van uiterst sterk HSLA staal.
 · Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen.
 · Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ mand met laag profiel Maverick, Maverick MAX 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 houders voor uitrusting Maverick, Maverick MAX 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 LinQ houders voor uitrusting met het LinQ systeem om uw uitrusting makkelijk te vervoeren.
 · Kan 360° gedraaid worden.
 · Verkocht per paar.
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LinQ BEVESTIGING

LinQ adapter  
(Niet afgebeeld) Maverick MAX 715003058

 · Maakt installatie van de LinQ gereedschapskoffer op het Adventure dakrek mogelijk.
 · Verkocht per set van 4.

LinQ basis installatiekit Maverick, Maverick MAX 715008125

 ·  Voor installatie van compatibele LinQ accessoires in de cabine.
 ·  Inclusief: 2 LinQ basissen voor bagage en onderdelen voor installatie.

LinQ reserveonderdeel Maverick, Maverick MAX 715001707

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

LinQ adapterkit voor verankering Maverick, Maverick MAX 715004960

 ·  Om LinQ accessoires te installeren met de basis van 40,6 cm op LinQ rekken.
 ·  Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
 ·  LinQ draaiend rek is vereist voor installatie.

Buis LinQ adapter Maverick, Maverick MAX 715004292

 · Op de beschermkooi gemonteerde LinQ bevestiging.
 · Inbegrepen bij het LinQ draaiend rek.
 · Maakt installatie van één via LinQ gemonteerd accessoire mogelijk.
 · Diameter: 47 mm.

Net voor laadruimte Maverick, Maverick MAX 715001371

 · Stevig net, ontworpen om het Adventure dakrek stevig en compact vast te maken.

Sleepkabels met ratel voor reservewiel Maverick, Maverick MAX 280000955

 · Sleepkabel met ratel voor bevestiging in 3 richtingen met lussen.
 · Ontworpen om het reservewiel stevig te bevestigen op accessoires met geïntegreerde bevestigingspunten voor  
het reservewiel.

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

LinQ slot Maverick, Maverick MAX 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 LinQ houders voor uitrusting.
 · Pakket van één stuk.
 · Wordt geleverd met twee sleutels.
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BAGAGEREKKEN

OPBERGRUIMTE

BAGAGEREKKEN EN OPBERGRUIMTE 

Adventure dakrek
Maverick
Maverick MAX

715006225
715003868

 · De perfecte oplossing voor bagage, om alles mee te nemen wat u nodig hebt om ten volle te genieten van uw offroad-
ervaring.

 · Gemaakt van lichte stalen buizen met een diameter van 3,2 cm.
 · Geïntegreerde montagepunten voor verlichting voor acht led-lichten met houder (zes vooraan en twee achteraan) of 
led-balk van 102 cm (vooraan).

 · Met ankerpunten om het reservewiel te bevestigen.
 · LinQ anker aan beide zijden.
 · Bevestigingskabels reservewiel afzonderlijk verkocht.
 · Voeg het net voor laadruimte toe om uw bagage veilig vast te maken in het rek.
 · Laadvermogen 34 kg.

Opbergtas op schouderhoogte
Maverick (behalve X mr modellen), 
Maverick MAX (alleen achteraan) 715004277

 · Tas wordt bevestigd in de ongebruikte ruimte tussen de stoelen, voor meer laadruimte in uw voertuig.
 · Kan alleen worden geïnstalleerd tussen achterstoelen in MAX modellen.

Opbergtas op schouderhoogte vooraan Maverick MAX 715004888

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

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

Opbergtas bovenaan Maverick, Maverick MAX 715004275

 · Waterbestendige tas, houdt uw spullen veilig opgeborgen tijdens het rijden.
 · Maakt handig gebruik van de ruimte boven uw hoofd om het laadvermogen van uw voertuig met 10 L uit te breiden.
 · Semi-harde constructie die flexibel genoeg is om bagage met onregelmatige vorm in op te bergen.
 · Transparante voorzak, geschikt voor touchscreen, voor eenvoudige toegang tot uw smartphone.
 · Niet compatibel met Bimini dak.

Opbergtassen voor bovenkant deur Maverick, Maverick MAX 715004276

 · Waterbestendige tassen houden uw spullen veilig opgeborgen tijdens het rijden.
 · Tassen worden aan de standaard halve deuren bevestigd, voor meer laadruimte in uw voertuig.
 · Elke tas is ontworpen als vak met een capaciteit van 5 L en met scheidingsnetten binnenin.
 · Semi-harde constructie die flexibel genoeg is om bagage met onregelmatige vorm in op te bergen.
 · Verkocht per paar.

Opbergtassen voor lagere deurpanelen Maverick, Maverick MAX 715004355

 · Waterbestendige tassen houden uw spullen veilig 
opgeborgen tijdens het rijden.

 · Tassen worden aan de lagere deurpanelen bevestigd, voor 
meer laadruimte in uw voertuig.

 · Elke tas is ontworpen als vak met een capaciteit van 6 L en 
met scheidingsnetten binnenin.

 · Semi-harde constructie die flexibel genoeg is om bagage 
met onregelmatige vorm in op te bergen.

 · Verkocht per paar.
 · Niet compatibel met aluminium deuren en offroad 
schroefkrik.

 · Lagere deurpanelen vereist voor installatie.

LinQ draaiend rek
Maverick (behalve X mr 
modellen), Maverick MAX

715008295 • Zwart 
715008296 • Can-Am Rood

 ·  LinQ draaiend rek om extra op LinQ gemonteerde accessoires of een reservewiel te bevestigen (band niet inbegrepen). 
 ·  Inclusief speciaal ontworpen spanband om het reservewiel snel te installeren of te verwijderen (band niet inbegrepen). 
 ·  Draait via gascilinder, wordt vergrendeld in de hoogste stand.
 · Opbergkoffers van meer dan 74 L passen niet op het voertuig wanneer het rek is geïnstalleerd.
 · Niet compatibel met beschermbalken achteraan, verlengstuk beschermkooi achteraan en Lonestar Racing aluminium 
dak.
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LIGHTS

Opbergtas van 10 L Maverick, Maverick MAX 269502121

 · Waterdichte tas om uw lading te beschermen tegen weer en wind.

Zachte opbergtas Maverick, Maverick MAX 715003759 

 · Zachte bagagetas met een capaciteit van 45 L, ontworpen voor achter op het voertuig, om de opbergmogelijkheden uit te 
breiden.

 · 3 vakken.
 · Weersbestendig.

Voedingskabel voor verlichting van Baja Designs  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX

715003417
715007049
715002884
715007117

 · Vereist voor installatie van Baja Designs led-verlichting op dak of bumper.
 · Baja Designs OnX6 led-lichtbalken en Baja Design XL80 ledverlichting van 25 cm (715007049).
 · Baja Designs XL sportieve led-verlichting en Baja Designs Squadron sportieve led-verlichting (715002884).
 · 102 cm Arc led-lichtbalk ONX6 (715007117).

2  KIES UW LICHTEN

1   KIES UW 
MONTAGE-
PUNT

VERLICHTING VAN BAJA DESIGNS† VERLICHTING VAN CAN-AM

LED-lichtbalk 
van 25 cm

Baja Designs 
OnX6 Arc 

led-lichtbalk 
van 102 cm

XL sportieve 
LED-

verlichting 
(verkocht per 

paar)

XL80 
LED-

verlichting 
(verkocht per 

paar)

Lichtbalk met 
dubbele rij 
LEDs van 

25 cm

Lichtbalk met 
dubbele rij 
LEDs van 

38 cm

Lichtbalk met 
dubbele rij 
LEDs van 

99 cm

Ronde 
LED-

verlichting 
van 10 cm 

(verkocht per 
paar)

Led-spots of 
led-

schijnwerpers 
van 9 cm 

(verkocht per 
paar) 

Zie p. 36 voor informatie over verlichting van Baja Designs. Zie p. 37 voor informatie over verlichting van Can-Am.

Pre-runner 
voorbumper of 
Dune bumper

710006819 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

710006818 
+ 

715007117 
(Voedingskabel)

710006821 
+ 

715002884 
(Voedingskabel)

710005041 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

715002933 
+ 

715003417 
(Voedingskabel)

715002934 
(Niet compatibel 
met Pre-runner 

voorbumper)
+

715003417 
(Voedingskabel)

715002935 (10 cm rond), 
715003665 (9 cm schijnwerper) of 

715003666 (9 cm spot) 
+

715003417 (Voedingskabel)

Lonestar Racing 
voorbumper N.v.t.

710006818 
+ 

715007117 
(Voedingskabel)

710006821 
+ 

715002884 
(Voedingskabel)

710005041 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

715002935 (10 cm rond), 
715003665 (9 cm schijnwerper) of 

715003666 (9 cm spot) 
+

715003417 (Voedingskabel)

Steunbalk 
verlichting 
of Adventure 
dakrek

710006819 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

710006818 
+ 

715007117 
(Voedingskabel)

710006821 
+ 

715002884 
(Voedingskabel)

710005041 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

715002933 
+ 

715003417 
(Voedingskabel)

715002934
+

715003417 
(Voedingskabel)

710004007 
+ 

715005822 
(Montagekit voor 

verlichting)

715002935 (10 cm rond), 
715003665 (9 cm schijnwerper) of 

715003666 (9 cm spot) 
+

715003417 (Voedingskabel)

Lonestar Racing 
102 cm rek voor 
led-lichtbalk

N.v.t.

710006818 
+ 

715007117 
(Voedingskabel)

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

Lonestar Racing 
verlichtingsrek N.v.t. N.v.t.

710006821 
+ 

715002884 
(Voedingskabel)

710005041 
+ 

715007049 
(Voedingskabel)

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

3  BESTEL BESTEL ALLE ONDERDEELNUMMERS IN HET OVEREENSTEMMENDE VAK
*Opmerking: Indien u meer dan één verlichtingsset installeert, zijn extra voedingskabels verlichting of montagekits vereist.

* Alle verlichting is alleen bedoeld voor offroad gebruik.
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Baja Designs OnX6 led-lichtbalk van 25 cm Maverick, Maverick MAX 710006819

50 m
25

0
-25
-50
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12,460 LUMENS 

 · Lichtbalk van 108 watt die 12.460 lux produceert.
 · Uitgerust met 6 Cree XM-L2 leds.
 · Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht voor 
toepassingen dichtbij en veraf.

 · Instelling van dubbele lichtsterkte (hoog/laag).
 · Voedingskabel verlichting van Baja Designs vereist.

Baja Designs OnX6 Arc led-lichtbalk van 102 cm Maverick, Maverick MAX 710006818

29,000 LUMENS 

50 m

0

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

 · Lichtbalk van 252 watt die 29.000 lux produceert.
 · Uitgerust met 24 Cree XM-L2 leds.
 · Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht voor 
toepassingen dichtbij en veraf. 

 · Ontworpen voor installatie op daken met steunbalk verlichting. 
 · Voedingskabel verlichting en steunbalk verlichting vereist.

Baja Designs XL80 led-verlichting Maverick, Maverick MAX 710005041

50 m
25

0
-25
-50

0 100 200 300 400 500 600 m

9,500 LUMENS 

 · 80 watt per spot voor 9.500 lux.
 · Uitgerust met 4 Cree XHP50 leds per spot.
 · Instelling van dubbele lichtsterkte (hoog/laag).
 · Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht voor 
toepassingen dichtbij en veraf.

 · Voedingskabel verlichting van Baja Designs vereist.
 · Verkocht per paar.
 · Afmetingen: 11,4 cm x 11,4 cm.

Baja Designs Squadron sportieve led-verlichting Maverick, Maverick MAX 710006820

25

0

-25
0 100 200 300 400 500 600 m

3,150 LUMENS 

 · 26 watt per spot voor 3.150 lux.
 · Uitgerust met 4 Cree XP-G2 leds per spot.
 · Breed patroon voor bochtverlichting, speciaal ontworpen voor in de 
bochten, omstandigheden met veel stof en/of mist.

 · Voedingskabel verlichting van Baja Designs vereist.
 · Verkocht per paar.
 · Afmetingen: 7,6 cm x 7,6 cm.

Baja Designs XL sportieve led-verlichting Maverick, Maverick MAX 710006821

50 m
25

0
-25
-50

0 100 200 300 400 500 600 m

3,150 LUMENS 

 · 26 watt per spot voor 3.150 lux.
 · Uitgerust met 4 Cree XP-G2 leds per spot.
 · Hogesnelheidsspot met een langere en smallere lichtstraal voor 
verlichting over grotere afstand.

 · Voedingskabel verlichting van Baja Designs vereist.
 · Verkocht per paar.
 · Afmetingen: 11,4 cm x 11,4 cm.
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Lichtbalk met dubbele rij leds van 99 cm (270 watt) Maverick, Maverick MAX 715004007

20 m
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24,300 LUMENS

 · Uitgerust met 54 leds van 5 W van Cree.
 · 24.300 lux.

 · Niet compatibel met volledige voorruit, kantelbare voorruit en beschermbalk van 
Can-Am.

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

Led-rijverlichting van 9 cm (2 x 14 watt) Maverick, Maverick MAX 715003666

15 m

0

-15
0 15 30 45 60 75 90 105 m

1,260 LUMENS 

 · Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren.
 · Gerichte spot voor een smalle en lange lichtstraal, perfect wanneer u 
tegen hogere snelheden rijdt.

 · Uitgerust met zes krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor 
zwaar gebruik.

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

 · Verkocht per paar.
 · CE-gecertificeerd.

Lichtbalk met dubbele rij leds van 38 cm (90 watt) Maverick, Maverick MAX 715002934

20 m
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8,400 LUMENS

 · Uitgerust met 18 leds van 5 W van Cree.
 · 8.400 lux.
 · Aanvulling op verlichtingsrekken en de meeste bumpers.
 · Duurzaam en waterdicht.

 · Verlicht meer dan 580 m voor het voertuig en 20 m breed aan elke zijde.
 · Niet EG-conform.

Ronde led-verlichting van 10 cm (2 x 25 watt) Maverick, Maverick MAX 715002935

20 m
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-20

0 100 200 m

1,800 LUMENS

 · Led-schijnwerpers van 25 W.
 · 1.800 lux.
 · Duurzaam en waterdicht.
 · Omvat basiskabels en schakelaar.

 · Grille voorzien van Can-Am logo.
 · Voedingskabel verlichting vereist.
 · Verkocht per paar.
 · Niet EG-conform.

Led-schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 watt) Maverick, Maverick MAX 715003665

0 15 30 45 60 75 90 105 m

15 m

0

-15

1,260 LUMENS 

 · Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren.
 · Krachtige lichtstraal voor een brede lichtbundel, perfect voor 
werkzaamheden zoals ploegen of bochten. Geschikt voor stoffige of 
mistige rijomstandigheden.

 · Uitgerust met zes krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor 
zwaar gebruik.

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

 · Verkocht per paar.
 · CE-gecertificeerd.

Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 watt) Maverick, Maverick MAX 715002933
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 · Uitgerust met twaalf leds van 5 W van Cree.
 · 5.400 lux.
 · Veel lichtsterkte in een compact formaat.
 · Duurzaam en waterdicht.
 · Kan geïnstalleerd worden op standaard XT en XT-P bumpers.

 · Voedingskabel verlichting vereist voor installatie.
 · Verlicht meer dan 460 m voor het voertuig en 20 m breed aan elke zijde.
 · Niet EG-conform
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Can-Am Signature led-verlichting Maverick, Maverick MAX 715003673

 · Nog stijlvoller met een sportievere look.
 · Gebruikt felle, energiezuinige leds.
 · Biedt geen extra verlichting tijdens het rijden.

Plafondverlichting Maverick, Maverick MAX 715002455

 · Led-lampen passen perfect op het voertuig.
 · Inclusief kabelset.
 · Kan op beschermkooi, sportdak of All-Terrain kofferdeksel worden geïnstalleerd.

Lonestar Racing 102 cm rek voor led-lichtbalk Maverick, Maverick MAX 715003920

 · Ontworpen voor gebruik met Baja Designs OnX6 Arc led-lichtbalk van 102 cm.
 · Verbetert de op race geïnspireerde look van het voertuig.
 · Compatibel met aluminium dak, Lonestar Racing aluminium dak en sportdak.
 · Niet compatibel met Racing zijspiegels en elektrisch kantelbare voorruit.
 · Lichten apart verkocht.

Lonestar Racing verlichtingsrek Maverick, Maverick MAX 715003948

 · Ontworpen voor gebruik met Baja Designs XL80 led-verlichting en Baja Designs XL sportieve led-verlichting.
 · Geschikt voor max. twee paar XL-lichten.
 · Niet compatibel met Racing zijspiegels en elektrisch kantelbare voorruit.
 · Compatibel met Lonestar Racing aluminium dak, aluminium dak en sportdak.
 · Lichten apart verkocht.

Lichtstrook Maverick, Maverick MAX 715002887

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

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

 · Trail Mode: gebruik als achterlicht en remlicht.
 · Race Mode: weergave van lichtpatronen en gebruik als remlicht (functie remlicht kan worden uitgeschakeld voor racing).
 · Modulair, voor installatie met achteraan op de beschermkooi gemonteerde accessoires.
 · Plug-and-play-installatie.

Steunbalk verlichting Maverick, Maverick MAX 715003529

 · Gestroomlijnde, stijlvolle en robuuste aluminium constructie.
 · Ruimte voor lichtbalken en spots met of zonder combinatie van dak en voorruit.
 · Over de volledige breedte van het voertuig, zodat elke grote led-lichtbalk kan worden geïnstalleerd.
 · Vereist om verlichting op het dak van het voertuig te installeren.
 · Niet compatibel met Lonestar Racing aluminium dak.
 · Lichten apart verkocht.

Montagekit voor led-lichtbalk van 99 cm  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715005822

 · Vereist voor installatie van lichtbalk met dubbele rij leds van 99 cm.
 · Inclusief bedrading en steunbeugel.
 · Steunbalk verlichting vereist voor installatie.

Voedingskabel voor verlichting  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715003417

 · Vereist voor installatie van 25 cm, 38 cm en dubbele rij led-verlichting en 10 cm ronde led-verlichting.
 · Voor montage op bumper en dak.
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AUDIO- EN COMMUNICATIESYSTEMEN

AUDIO

Houder voor elektronische apparaten Maverick, Maverick MAX 715002874

 · Een fantastisch platform voor uw entertainment tijdens  
het rijden.

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

 · Verstelbare houder, geschikt voor de meeste tablets en 
smartphones van 13 cm tot 25,4 cm (met beschermtas).

 · Past naadloos bij het complete MTX audiosysteem en 
Rugged Radios intercomsysteem.

 · Maakt installatie van Garmin Montana 680T gps mogelijk.
 · Ingebouwde opbergruimte (inhoud 3,8 L) met toegang tot 
het 12V-stopcontact op het dashboard om toestellen op  
te laden.

Can-Am subwoofer Maverick, Maverick MAX 715004956

 · Krachtige subwoofer van 25 cm van Rockford Fosgate voor 
onder de stoel.

 · Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op audiodak.
 · Stevige constructie, robuust genoeg voor veeleisende 
omgevingen en afgedicht tegen vocht en vuil.

 · 1 set met versterker (715007227) vereist voor 1 of 2 
subwoofers.

 · Ruimte voor twee sets per voertuig: onder 
bestuurdersstoel of passagiersstoel.

Can-Am set met versterker Maverick, Maverick MAX 715007227

 · Een krachtige versterker van 400 W voor maximaal twee 
subwoofers onder de stoel.

 · Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op audiodak en 
subwoofer.

 · Inclusief installatieplaat en kabelset.

MTX centrale luidsprekers Maverick MAX 715004748

 

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

 · Duurzaam ontworpen voor Can-Am in de meest 
veeleisende rijomstandigheden.

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

 · Niet compatibel met Lonestar daken.

Can-Am set voor kantelbaar audiodak Maverick, Maverick MAX 715007131

 · Te combineren met audiodak 715007130 of 715007130 voor de optie om te kantelen.

Compleet MTX audiosysteem Maverick, Maverick MAX 715002873

 · Met Bluetooth 5† uitgerust audiosysteem van 400 W 
RMS/800 W piek van MTX.

 · Duurzaam ontworpen voor Can-Am in de meest 
veeleisende rijomstandigheden.

 · Inclusief vooraan op het dashboard en achteraan op de 
beschermkooi geïnstalleerde stereo luidsprekers en 
hoofdeenheid met geïntegreerde subwoofer van 16,5 cm.

 · Voeg de houder voor elektronische apparaten toe om uw 
Bluetooth apparaat stevig te bevestigen en te luisteren 
naar uw favoriete deuntjes.

Can-Am audiodak Maverick 715007130

 · Volledig dak met gestroomlijnde ingebouwde audio.
 · Volledig afgedicht en waterdicht.
 · Gemakkelijk te installeren: een kabel om het dak aan te 
sluiten op de voertuigelektronica.

 · Vier luidsprekers van 20 cm, één versterker van 400 RMS 
en 800 watt piekvermogen en één hoofdeenheid geleverd 
door Rockford Fosgate Audio.

 · Meerkleurige RGB led-accentverlichting rond elke 
luidspreker.

 · 2,7 inch kleurendisplay met Bluetooth- en  
Pandora-verbinding.

 · Compatibel met kantelbaar dak.
 · Niet compatibel met Adventure dakrek en zachte deuren 
bovenaan.

Can-Am audiodak Maverick MAX 715006709

 · Volledig dak met gestroomlijnde ingebouwde audio.
 · Volledig afgedicht en waterdicht.
 · Gemakkelijk te installeren: een kabel om het dak aan te 
sluiten op de voertuigelektronica.

 · Zes luidsprekers van 20 cm, één versterker van 400 RMS 
en 800 watt piekvermogen en één hoofdeenheid geleverd 
door Rockford Fosgate Audio.

 · Meerkleurige RGB led-accentverlichting rond elke 
luidspreker.

 · 2,7 inch kleurendisplay met Bluetooth- en Pandora-
verbinding.

 · Compatibel met kantelbaar dak.
 · Niet compatibel met Adventure dakrek en zachte deuren 
bovenaan.
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ELEKTRISCHE EN  
ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES
ELEKTRISCH

COMMUNICATIESYSTEMEN

Stoelverwarming Maverick, Maverick MAX 715006112

 · 25 W stoelverwarming voor rijcomfort zonder koude rillingen.
 · Met de temperatuurinstellingen hoog/laag kunt u de gewenste warmte instellen.
 · Deze kit bevat één koolstofvezel stoelverwarming, schuimplaat en dashboardschakelaar.
 · Wordt rechtstreeks op het oorspronkelijke stoelkussen geïnstalleerd.
 · Kabelboom voor verwarmd accessoire (710005757) is vereist voor installatie op stoel vooraan.
 · Kabelboom voor verwarmd accessoire (715006004) is vereist voor installatie op stoel achteraan.

Aansluiting voor verwarmd vizier Maverick, Maverick MAX 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.

Kabelboom voor verwarmde accessoires  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 710005757

 · Elektrische kabelboom vereist om verwarmde voorstoelen, verwarmd stuurwiel en verwarmde grijpbalk aan te sluiten en 
te bedienen.

 · Kabelboom voor verwarmd accessoire (715006004) is vereist voor installatie op stoel achteraan.

Installatiekit extra accu  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715006315

 · Hiermee kunt u een tweede accu van 18 Ah toevoegen, 
voor een opstelling met twee accu’s die vereist is om extra 
elektrische componenten te voeden, zoals audiosystemen 
of lieren.

 · Uitgerust met een waterdichte elektronicamodule van 
beschermklasse IP67 die voorkomt dat uw accu leeg raakt 
door uw extra elektrische componenten.

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

 · Beide accu’s worden perfect geïntegreerd, op de 
standaard locatie, achter de passagiersstoel. 

 · Extra accu (410301203), plus bevestigingsmiddelen voor 
accu (250000282) apart verkrijgbaar.

Rugged Radios intercomsysteem Maverick, Maverick MAX 715002891 • alleen VS

 · Speciaal ontworpen voor duidelijke communicatie in het voertuig, tussen de bestuurder en de passagier(s).
 · Uitbreidbaar tot 4 personen.
 · Inclusief muziekpoort om te genieten van uw favoriete deuntjes.
 · Naadloze integratie met schakelpaneel op dashboard.
 · Kan worden gesynchroniseerd met het Rugged Radios systeem tussen voertuigen (715003440). Accessoire niet 
verkrijgbaar in Canada.

 · Voedingskabel is vereist voor installatie op MAX modellen.

Set met robuuste hoofdtelefoon voor radio in helm voor 
passagiers achteraan

Met Rugged Radios  
intercomsysteem 715004380 • alleen VS

 · Extra kabels van 3,7 m en helmluidspreker / microfoonsets om uw intercomsysteem voor 2 personen om te vormen tot 
een systeem voor 4 personen.

 · Voedingskabel is vereist voor installatie op MAX modellen.

Rugged Radios systeem tussen voertuigen Maverick, Maverick MAX 715003440 • alleen VS

 · Perfect voor communicatie met vrienden en familie tijdens groepsritten.
 · Drukknop om te spreken, handig op het stuurwiel gemonteerd.
 · Kan worden aangesloten op het intercomsysteem van Rugged Radios (met bijgeleverde adapterkabel).
 · Deze kit bevat:

 - V3 radio van 5 watt: UHF/VHF + FM frequentie, programmeerbare kanalen, 5 watt vermogen, inclusief riemclip, 
oplaadkabel, hoge capaciteit, lithium-ion batterij die de hele dag meegaat, 1,5-4,5 km bereik, NOAA weerkanalen, 
1-Touch FM radio, scherm / knoppen met achtergrondverlichting.

 - Helmluidspreker/microfoonset: Clear Hear luidsprekers, volledig flexibele microfoon, stoffen microfoonhoes, 
luidsprekers met velcrosluiting, snel en eenvoudig te installeren.

 - Kabelboom en kabels: kabelboom voor één persoon, spiraalkabel bestuurder PTT, waterdicht PTT, montagebeugel 
radio, complete plug-and-play kit.
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ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES 

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 EG-conform.

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.

 · Niet EG-conform.

Vlag met verlichting Maverick, Maverick MAX 715002886

 · Een must voor rijden in de duinen.
 · Led van 5 W van Cree.
 · 5 gekleurde lenzen naar keuze.
 · Doorschijnende, snel verwijderbare en vervangbare 
vlaggenmast. 

 · Zorgt ervoor dat het voertuig beter zichtbaar is.

 · Voldoet aan de meeste vereisten voor rijden in de duinen.
 · Gegoten aluminium basis, acetaal draaiwieltje.
 · Inclusief montagesteunen en bedrading.
 · 1,2 m lange vlag wordt boven op de beschermkooi 
gemonteerd.

 · Kan aan beide zijden van het voertuig worden 
geïnstalleerd.

Garmin† Montana† 680T gps Maverick, Maverick MAX
715002830 VS
715003456* - EU

 · De robuuste, waterdichte Montana 680T is bestand tegen 
alle weersomstandigheden.

 · Aanraakscherm van 4 inch (10,16 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.
 · Houder voor elektronische apparaten (715002874) is 
vereist voor installatie.

 · Inclusief reeds geladen kaart van de VS.

Set voor USB-voedingsuitgang Maverick, Maverick MAX 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.

Accukabel met snelkoppeling 715005408

 · Snel en eenvoudig verschillende accu’s aansluiten en opladen met uw lader.
 · Inbegrepen bij de acculader/onderhoudslader.
 · Wordt per stuk verkocht.

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.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Groene sleutel
Maverick  
(Turbo/TurboR/Turbo RR motor) 710005232

 · Diefstalbeveiliging van topklasse voor uw voertuig.
 · Gecodeerde chiptechnologie beperkt de toegang tot het 
elektronische ontstekingssysteem van uw voertuig.

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

 · 3 programmeerbare 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.
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CAN-AM HD LIEREN

WARN† VRX LIEREN

LIEREN EN TREKHAKEN

ACCESSOIRES VOOR LIER

Can-Am HD 4500 lier Maverick, Maverick MAX 715006416

 · Ergonomische handgreep.
 · Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en 
duurzaamheid.

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

 · Weersbestendige afstandsbediening met snoer en op het 
dashboard gemonteerde schakelaar.

 · EG-conform.

 · 2.041 kg trekkracht.
 · 13,1 m lange staalkabel van 6,3 mm.
 · 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
 · Kabelboom voor lier (715003585) en voorbumper 
compatibel met lier zijn vereist.

WARN VRX 45 lier Maverick, Maverick MAX 715006110

 · 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 4 WD.

 · Lasthoudrem voor geweldige controle.
 · Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.

 · Bediening via op het dashboard gemonteerde 
tuimelschakelaar. 

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

 · 2.041 kg trekkracht.
 · 15 m lange staalkabel van 6,3 mm.
 · Kabelgeleider met rollen.
 · Kabelboom voor lier (715003585) en voorbumper 
compatibel met lier zijn vereist.

Can-Am HD 4500-S lier Maverick, Maverick MAX 715006417

 · Ergonomische handgreep. 
 · Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en 
duurzaamheid. 

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

 · Weersbestendige afstandsbediening met snoer en op het 
dashboard gemonteerde schakelaar. 

 · 2.041kg trekkracht. 
 · 15,2 m lang synthetisch touw van 6,35 mm.
 · Corrosiebestendige aluminium rolgeleider. 
 · Kabelboom voor lier (715003585) en voorbumper 
compatibel met lier zijn vereist.

WARN VRX 45-S lier Maverick, Maverick MAX 715006111

 · 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 4 WD.

 · Lasthoudrem voor geweldige controle.
 · Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.

 · Bediening via op het dashboard gemonteerde 
tuimelschakelaar.

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

 · 2.041 kg trekkracht.
 · 15 m lang synthetisch touw van 6,3 mm.
 · Gegoten aluminium rolgeleider.
 · Kabelboom voor lier (715003585) en voorbumper 
compatibel met lier zijn vereist.

Can-Am HD rolgeleider Can-Am HD lier 715006426

 · Deze corrosiebestendige aluminium rolgeleider, onontbeerlijk wanneer u uw lier uitrust met een synthetische kabel, 
voorkomt dat de kabel breekt in een hoek van een rolgeleider en door vroegtijdige slijtage omwille van het ruwe 
oppervlak van de versleten rolgeleider.

 · Alleen voor gebruik met synthetische kabels. 

WARN rolgeleider WARN lier 705208797

 ·  Constructie met dubbele poedercoating.
 ·  Vereist om de synthetische lierkabel (715001118) te gebruiken op WARN lieren.
 ·  Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.
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TREKHAKEN

Kabelboom voor lier  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715003585

 · Vereist voor installatie van een lier.

Reservekabel 
Can-Am HD lier
WARN lier

705014978
715006699

 · Kabel van 14,3 m lang en 6,3 mm dik voor Can-Am HD lier.
 · Kabel van 16,8 m lang en 6,35 mm dik voor WARN lierkit.
 · 2.041 kg trekvermogen.

Synthetische lierkabel
Can-Am HD lier
WARN lier

715006430
705015070

 · Synthetische kabel van 15,2 m lang en 6,35 mm dik voor Can-Am HD lieren.
 · Can-Am HD rolgeleider (715006426) vereist voor upgrade naar een synthetische kabel om vroegtijdige schade en  
slijtage van de kabel te voorkomen.

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

Synthetisch kabelverlengstuk 715001120

 · Lichtgewicht, diameter van 6,35 mm, eenvoudig te gebruiken en ratelt niet in de laadbak.
 · Eenvoudig vast te maken aan lierkabel voor een extra lengte van 15,2 m.
 · 2.041 kg trekkracht.

X rc/X mr trekhaak achteraan Maverick, Maverick MAX 715004450

 · Biedt een robuuste plaats om vast te haken wanneer het voertuig moet worden gesleept.
 · Geschikt om de meeste riemen en haken aan te sluiten.
 · Gemaakt van robuuste 5 mm dikke staalplaat en 16 mm dikke stalen buis voor vasthaken.
 · Standaard op Maverick X rc en X mr modellen.

Bedrade afstandsbediening
WARN† lier
Can-Am HD‡ lier

710001002
715008121

 ·  Met dit pakket kunnen bezitters van hun voertuig met standaard lier op afstand bedienen.
 · Standaard OEM lier wordt afzonderlijk verkocht.
 ·  EG-conform. 

† Kabelboom (710001023) is vereist om de afstandsbediening te gebruiken op een voertuig met een in de fabriek geïnstalleerde lier.  
‡ Inclusief afstandsbediening (710007050) en stekker voor aansluiting.

Trekhaak achter Maverick, Maverick MAX
715002883 • Zwart
715003938 • Can-Am Rood

 · Robuuste, lichte stalen constructie.
 · Afgewerkt met e-coating.
 · Vast bevestigingspunt voor trekhaakkogel om een trekhaak te bevestigen.
 · Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg.
 · Kogel van trekhaak niet inbegrepen.

Kabelboom voor lier achteraan
(Niet afgebeeld) 715006007

 · Vereist voor installatie van een lier op de S3 achterbumper met lier.

Draadloze afstandsbediening WARN lier 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.
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PERFORMANCE

SMART-LOK TECHNOLOGIE

Smart-Lok installatiekit  
(Niet afgebeeld)

Maverick geproduceerd na  
1 januari 2017 Maverick MAX 
2018 en ouder
Maverick, Maverick MAX 2019 en 
recenter

715004746
 
715005329

 · Vereist voor installatie van de kit met Smart-Lok differentieel. 
 · Inclusief alle montagebenodigdheden en bedrading voor installatie van het Smart-Lok differentieel.

Smart-Lok differentieel
Maverick geproduceerd na  
1 januari 2017, Maverick MAX 705402371

 

 · Exclusieve Smart-Lok technologie van Can-Am vormt een volledig tijdens het rijden vergrendelbaar voordifferentieel met 
elektronisch geregelde automatische modi.

 · Kies de instellingen voor uw differentieel op basis van uw rijomstandigheden: “2x4” voor alleen tractie op de 
achterwielen, “4x4 voordifferentieelvergrendeling” voor volledig vergrendelde 4-wielaandrijving en “4x4 Smart Mode” 
met vooraf ingestelde, intelligente kalibraties voor uw rijstijl.

 · “Smart Mode” maakt gebruik van verschillende bronnen van inputs en schakelt de vergrendeling onmiddellijk in met de 
juiste belasting op het juiste moment, voor maximale tractie terwijl de wendbaarheid bij lage snelheden behouden blijft, 
voor een optimale plaatsing en een gevoel van zelfvertrouwen.

 · De kit met Smart-Lok differentieel is standaard inbegrepen bij de Trail Mode. 
 · Mud-, Rock- en Trail Activ-modi kunnen toegevoegd worden door installatie van een extra Smart Mode-module 
(afzonderlijk verkocht) om uw rijomgeving nog beter af te stemmen. 

 · Performance steekassen (2x) en Smart-Lok installatiekit vereist voor installatie.

Performance steekas
Maverick, Maverick MAX 
Maverick, Maverick MAX

705401634 • 162,5 cm
705402048 • 182,8 cm

 · Performant ontwerp, perfect voor gebruik offroad met superieure bescherming voor elke rijstijl.
 · Inclusief homokinetische koppelingen, assen en balgen die perfect passen bij uw Can-Am voertuig.
 · Vereist voor installatie van de kit met Smart-Lok differentieel.

Module Mud Smart-modus  
(Niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX met 
Smart-Lok Differential  
(behalve Turbo RR modellen van 
2021 en recenter) 715005282

 · Met deze module kunt u de Mud Smart-modus toevoegen aan voertuigen met de kit met Smart-Lok differentieel, die als 
accessoire wordt verkocht, of om de Mud Smart-modus te wijzigen op voertuigen met een standaard Smart-Lok.

 · De Mud-modus is specifiek ontworpen om superieure tractie te bieden in de diepste modderplassen.
 · Wanneer een hoog motorkoppel en/of doorslippen wordt gedetecteerd, blokkeert Smart-Lok de voorzijde volledig.
 · Het systeem blijft geblokkeerd totdat de gashendel wordt losgelaten.
 · Er kan slechts één module met Smart-modus tegelijk geïnstalleerd worden.

Module Rock Smart-modus  
(Niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX met 
Smart-Lok Differential  
(behalve Turbo RR modellen van 
2021 en recenter) 715005283

 · Met deze module kunt u de Rock Smart-modus toevoegen aan voertuigen met de kit met Smart-Lok differentieel, die als 
accessoire wordt verkocht, of om de Rock Smart-modus te wijzigen op voertuigen met een standaard Smart-Lok.

 · De Rock-modus is specifiek ontworpen om over uitdagende rotsen te rijden.
 · Wanneer een hoog motorkoppel wordt gedetecteerd bij een lage rijsnelheid, blokkeert Smart-Lok de voorzijde 
progressief en blijft dit ingeschakeld totdat de gashendel helemaal wordt losgelaten. Op die manier wordt doorslippen 
van de wielen voorkomen en wordt optimale tractie geboden.

 · Dankzij de progressieve inschakeling gaat het sturen gemakkelijker bij het uitvoeren van manoeuvres.
 · Er kan slechts één module met Smart-modus tegelijk geïnstalleerd worden.

Module Trail Activ Smart-modus  
(Niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX met 
Smart-Lok Differential  
(behalve Turbo RR modellen van 
2021 en recenter) 715005284

 · Met deze module kunt u de Trail Activ-modus toevoegen aan voertuigen met de kit met Smart-Lok differentieel, die als 
accessoire wordt verkocht, of om de Trail Activ-modus te wijzigen op voertuigen met een standaard Smart-Lok.

 · De Trail Activ-modus is ontworpen voor een sportieve rijstijl, voor de ultieme precisie in de bochten.
 · Wanneer een hoog motorkoppel en/of een toename van de rijsnelheid wordt gedetecteerd, blokkeert Smart-Lok de 
voorzijde progressief en blijft dit ingeschakeld totdat de gashendel wordt losgelaten of de rijsnelheid afneemt.

 · Dankzij de progressieve inschakeling kan vlotter worden gereden met minder stuurinspanning.
 · Er kan slechts één module met Smart-modus tegelijk geïnstalleerd worden.
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Kabelgeleider met rollen voor Lonestar Racing buitenste 
inzetstukken spoorstang Maverick, Maverick MAX 715004868

 · Beschermt en versterkt de middelste stangen van de geleidingsarm tegen veeleisende rijomstandigheden.
 · Inclusief bouten in hoogwaardig staal.

Lonestar Racing pennen voor koppelingsdeksel met 
snelkoppeling Maverick, Maverick MAX 715005045

 · Met deze kit kunt u het koppelingsdeksel in slechts enkele seconden zonder gereedschap verwijderen, voor toegang tot 
de riem.

 · Inclusief 4 roestvrijstalen pennen met “snelkoppeling” met klemmen en haken.
 · Vervangt alle schroeven van het koppelingsdeksel.
 · Dit product beïnvloedt de afdichting van het koppelingsdeksel. Het is ten stelligste aanbevolen dit product alleen in droge 
rijomstandigheden te gebruiken.

Lonestar Racing robuuste steunplaat voor vierkante 
geleidingsarm van ophanging achter Maverick, Maverick MAX 715005046

 · Steunplaat met dubbele laag voor geleidingsarm van ophanging, gemaakt van hoogwaardig staal.
 · Verstevigt de montagelocatie van uw geleidingsarm op het chassis en geeft uw voertuig een agressieve look voor racing.
 · Eenvoudig te monteren.

X rc rempedaal Maverick, Maverick MAX 715004901

 · Rempedaal met een groter oppervlak voor de voet.
 · Dit verbetert de ergonomie en besturing voor de bestuurder wanneer over rotsen wordt gereden.

Lonestar Racing spatborden met steunen Maverick, Maverick MAX 715004865

 · Deze spatborden met bouten vullen uw voertuig perfect aan. 
 · Duurzame steunen van Chromoly staal.
 · Beschermen wieldraagarmen, rotors en homokinetische koppelingen tegen stenen en vuil.
 · Verkocht per paar.

Lonestar Racing schakelplaat en -knop voor zwaar gebruik Maverick, Maverick MAX 715004866

 · De schakelplaat is gemaakt van duurzaam roestvrij staal en bouten voor een perfecte passing. 
 · De kit wordt geleverd met een gegoten aluminium schakelknop van Lonestar Racing.
 · Biedt verbeterde duurzaamheid voor de prestatiegerichte bestuurder.
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Performante luchtfilter van Twin AIR† Maverick, Maverick MAX 715002895

 · De beste keuze voor de moeilijkste omstandigheden.
 · Schuimfilter in verschillende fasen voor superieur vermogen om stof vast te houden met een hoge luchtcirculatie.
 · Kan worden gewassen en hergebruikt.

Geluiddemper voor uitlaat van Yoshimura† Maverick, Maverick MAX
715005183 • In-Line Triple
715002882

 · Ontwikkeld in samenwerking met Yoshimura.
 · Gemaakt van hoogwaardig 304 roestvrij staal met punt van geborsteld aluminium.
 · Beter klinkend, mooier en 19% lichter dan standaard geluiddemper.
 · USDF/USDA-goedgekeurde vonkafleider.
 · Geen aanpassing van het systeem voor brandstofinspuiting vereist.
 · Conform ROHVA en EPA.
 · Niet EG-conform.

Vervanging voor schuim  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715000713

 · Vervangend schuim voor Performance Twin Air filter.

Snorkelkit

Maverick, Maverick MAX  
(2019 en ouder)

Maverick, Maverick MAX  
(2020 en recenter)

715003733
 
715007110

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

 · Niet compatibel met S&B deeltjesscheider, LinQ draaiend rek, Lonestar Racing beschermbalk achteraan of enige 
panelen of ruiten.

 · Afgedichte airbox 707800780 (afzonderlijk verkocht) is vereist voor installatie op modellen die geproduceerd zijn  
voor 1 januari 2018.

 · Standaard op Maverick X mr modellen.
 · Niet EG-conform.

Radiatorverplaatsingskit Maverick, Maverick MAX 715004937

 · Verplaatst de standaard radiator naar de achterkant van de beschermkooi.
 · Beschermt de cabine tegen vuil en rotsen.
 · Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
 · Minder hete lucht in de cabine.
 · Makkelijk schoon te maken.
 · Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
 · Niet compatibel met accessoires voor de laadruimte, achteraan op de beschermkooi gemonteerde accessoires, 
compleet MTX audiosysteem en zachte deuren bovenaan (behalve LinQ koelbox van 30 L).

 · Radiator (709200703) is vereist voor installatie op modellen van 2017.

Gebogen onderste stangen ophanging Maverick, Maverick MAX
715005065 • Modellen van 162,5 cm
715005066 • Modellen van 182,8 cm

 · Gebogen onderste stangen maken meer bodemvrijheid vrij.
 · Alleen standaard op X mr en X rc modellen van 2022. 

Pre-filter voor snorkel
Maverick, Maverick MAX  
(met snorkelkit) 715005599

 · Specifiek pre-filter voor snorkels.
 · Geeft uw motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
 · Helpt het luchtfilter schoner te houden.
 · Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.
 · Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Kit voor dynamo 850 W
Maverick, Maverick MAX  
(2021 en recenter) 715006279

 · Vergroot het vermogen van de dynamo tot 850 W.
 · Inclusief rotor, stator en regelaar.

 WAARSCHUWING: Eventuele wijzigingen of toevoegingen van accessoires kunnen de besturing van uw voertuig beïnvloeden. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om vertrouwd te worden met het voertuig nadat wijzigingen 
zijn aangebracht, zodat u begrijpt hoe u uw rijgedrag overeenkomstig dient aan te passen. Knoei niet met ongeoorloofde wijzigingen en installeer geen uitrusting die niet specifiek door BRP is gecertificeerd voor het voertuig. 
Deze wijzigingen zijn niet getest door BRP en kunnen het risico van verlies van controle verhogen, of het voertuig ongeschikt maken voor gebruik op de openbare weg. Vraag uw BRP dealer om beschikbare geschikte 
accessoires voor uw voertuig.
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 ACCESSOIRES VOOR NOODSITUATIES

Nooduitrusting Maverick, Maverick MAX 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, sleepkabel met ratel, duct tape, spanband van 1500 kg, 
kabelgeleiders, poetsdoeken.

Lonestar Racing steun voor brandblusser Maverick, Maverick MAX 715003734

 · Snelkoppeling waarmee u de brandblusser in slechts enkele seconden kunt verwijderen in een noodsituatie.
 · Gemaakt van gegoten geanodiseerd zwart aluminium.
 · Biedt u de veiligheid van betrouwbare nooduitrusting aan boord.
 · Past op buizen van 4,7 cm.
 · Kan overal op de beschermkooi worden gemonteerd.
 · Wordt geleverd met gegoten aluminium bevestigingen, snelkoppeling, montageplaat en 1 klemmen.
 · Brandblusapparaat afzonderlijk verkocht.
 · Met logo "Lonestar Racing voor Can-Am". 

Brandblusapparaat 295100833

 · Perfect voor smeermiddel-, olie- en elektrische branden.
 · Past op ondersteuningskit voor brandblusapparaat van Lonestar Racing.
 · Niet EG-conform.

Upgradekit hoog vermogen 172 pk
Maverick, Maverick MAX 
(modellen van 2017) 715004700

 · Prestatie-upgradekit alleen voor Maverick van modeljaar 2017.
 · Biedt 18 pk extra, voor in totaal 172 pk.
 · Inclusief: intercooler met ventilator, brandstofpomp, katalysator en performante riem.
 · Installatie moet worden uitgevoerd door een erkende BRP dealer om de voertuiggarantie te behouden.
 · C.A.R.B. Uitvoerend besluit #D-799U.

Upgradekit tussenkoeler 172 pk  
(Niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX  
(2018 en 2019)
Maverick, Maverick MAX (2020)

715007137
715007277

 · Upgrade voor de tussenkoeler voor de Maverick 2018 en recenter.
 · Installatie moet worden uitgevoerd door een erkende BRP dealer om de voertuiggarantie te behouden.
 · Hiervoor is de installatiekit vermogensupgrade (715007111) vereist.

Installatiekit extra vermogen  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 7150007111

 · Verhoogt het vermogen van de Maverick van 120 pk naar 172 pk.
 · Inclusief brandstofpomp, onderdelen voor de koppeling en afstelling voor de turbocompressor.
 · Installatie moet worden uitgevoerd door een erkende BRP dealer om de voertuiggarantie te behouden.
 · Hiervoor is de specifieke tussenkoeler voor het modeljaar van de Maverick vereist (715007137 of 715007277).

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

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN
WINTERRUPSBANDEN 1 JAAR GARANTIE

Transporthoes  
(Niet afgebeeld)

Maverick
Maverick MAX

715005813
715005814

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

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.

 · Verkocht per paar.

Sleepkabels met ratel  715008309 · Zwart/Grijs

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

Sleepkabel met ratel voor zwaar gebruik 715008308

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

Apache Backcountry montagekit  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX

715004397 • Modellen van 162,5 cm
715004394 • Modellen van 182,8 cm

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

Apache Backcountry LT rupsbandsysteem Maverick, Maverick MAX 715004734

 · Rupsbanden leveren de beste prestaties in de sneeuw met 
ongeëvenaarde stabiliteit en tractie op besneeuwde 
oppervlakken.

 · Groot contactvlak, 37% groter dan dat van de Apache 360 
LT.

 · Indrukwekkende 18 cm extra bodemvrijheid zorgt dat het 
voertuig over de sneeuw glijdt.

 · Licht ontwerp op rails, geïnspireerd op sneeuwscooters.

 · Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de 
schakels voor maximale tractie in de sneeuw. 

 · Apache Backcountry LT montagekit, DPS module voor 
rupsbanden en pre-filter voor motor- en CVT-luchtinlaat 
zijn vereist.

 · Stel uw rupsbandsysteem af met extra tussentandwielen, 
geleiders met Vespel inzetstukken en ijskrabbers op rail.

 · Alleen voor gebruik in de winter.
 · Voertuigbreedte en -lengte worden beïnvloed door de 
installatie van rupsbanden.
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RUPSBANDEN VOOR ALLE SEIZOENEN 2 JAAR GARANTIE

ACCESSOIRES

Apache 360 LT montagekit  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX

715004392 • Modellen van 162,5 cm
715004393 • Modellen van 182,8 cm

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

Apache 360 LT rupsbandsysteem Maverick, Maverick MAX 715005103

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

 · Aanpassing extra contactvlak voor betere prestaties op 
ruw terrein.

 · Contactvlak is 7% tot 9% groter dan dat van de Apache 
360. 

 · Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm.

 · Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
 · Apache 360 LT montagekit, DPS module voor rupsbanden 
en pre-filter voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist. 

 · EG-conform.

IJskrabbers op rail
Apache Backcountry LT 
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. 
 · Verlengen de levensduur van de geleiders.

Apache Backcountry LT wielkit
Apache Backcountry LT 
rupsbandsysteem 715006293

 · Aanvullende wielkit voor Backcountry LT rupsbanden achter.
 · Voor minder weerstand en rolweerstand bij harde sneeuw of bij het transporteren van zwaardere ladingen. 
 · Verlengt de levensduur van geleiders in omstandigheden met harde sneeuw.
 · Inclusief twee wielen, gekruiste as en montageonderdelen per set voor één hoek van een rupsband.
 · Per rupsband achter kunnen maximaal twee sets worden geïnstalleerd.

Geleiders met Vespel† inzetstukken
Apache Backcountry LT 
rupsbandsystemen 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.

DPS module voor rupsbanden  
(Niet afgebeeld)

Maverick, Maverick MAX  
(alleen Turbo RR motor)
Maverick, Maverick MAX  
(behalve Turbo RR Motor)

715006266
 715007338

 ·  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 rupsbandsystemen.

Pre-filter motor en CVT-luchtinlaat
Maverick, Maverick MAX  
(behalve X mr modellen) 715005600

 · Geeft uw motor extra bescherming onder zware 
rijomstandigheden.

 · Helpt het luchtfilter schoner te houden.
 · Filter houdt deeltjes tegen groter dan 0,19 mm.
 · Gemakkelijk te monteren.

 · Niet compatibel met S&B deeltjesscheider.
 · Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer 
rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Vereist voor installatie van Apache Backcountry LT en Apache 360 LT 
rupsbandsystemen.

Pre-filter voor snorkel
Maverick, Maverick MAX  
(met snorkelkit) 715005599

 · Specifiek pre-filter voor snorkels.
 · Geeft uw motor extra bescherming onder zware 
rijomstandigheden.

 · Helpt het luchtfilter schoner te houden.
 · Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.

 · Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer 
rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Vereist voor installatie van Apache Backcountry LT en Apache 360 LT 
rupsbandsystemen.
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ProMount PLOEGEN

CAN-AM ProMount KITS MET STALEN PLOEG

CAN-AM ProMount KIT MET FLEX2 PLOEG

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOEGBLADEN

CAN-AM ProMount STALEN PLOEGBLADEN

CAN-AM ProMount GEKANTELDE PLOEGEN

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 183 cm Maverick, Maverick MAX 715008175

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

Can-Am ProMount Flex2 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.

 · Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 43 cm.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor 
ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

Can-Am ProMount kit met stalen ploeg van 183 cm Maverick, Maverick MAX
715008176 • Zwart
715008177 • Geel

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

Can-Am ProMount stalen ploegblad van 183 cm Past op ProMount ploegframe
715004474 • Zwart
715006021 • Geel

 · Ploegblad vervaardigd uit staal met plaatdikte 12.
 · 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.

 · Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
 · Bladhoogte 43 cm.
 · Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor 
ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

 · Niet compatibel met S3 A-arm vooraan met hoge 
bodemvrijheid.

Can-Am ProMount stalen ploegblad van 183 cm  
met aflopend blad Past op ProMount ploegframe 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 67 cm hoog aan het ene 
uiteinde en 41 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.
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CAN-AM ProMount ACCESSOIRES VOOR PLOEGEN

Can-Am ProMount verlengstukken voor ploegblad Maverick, Maverick MAX
715004205 • Zwart
715005319 • Geel

 · Deze handige verlengstukken maken uw Can-Am ProMount ploegblad langer.
 · 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 over de extra lengte van de verlengstukken worden geïnstalleerd.

Can-Am ProMount kunststof slijtblad van 168 cm Maverick, Maverick MAX 715004482

Can-Am ProMount kunststof slijtblad van 183 cm Maverick, Maverick MAX 715004483 

 · Perfect om te voorkomen dat u sporen achterlaat op uw oprit.
 · Compatibel met Can-Am ProMount ploegbladen van 183 cm.

Can-Am ProMount randmarkering Maverick, Maverick MAX 715004206 

 · Helpt de randen van uw ploeg te vinden.
 · Hoogte: 60 cm.
 · Verkocht per paar.
 · 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 driftpanelen Maverick, Maverick MAX 715006258 

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

Ploegblad voor achteruit slepen  
(niet afgebeeld)

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 de schraper van de grond zodat gelijkmatig wordt 
geschraapt.

 · In de lengte verstelbaar voor compatibiliteit met 
ploegbladen van 152,4, 167,6 en 182,9 cm.

 · Compatibel met ProMount ploegbladen (Flex en staal).
 · Niet compatibel met Backcountry rupsbandsysteem.

Gebogen slijtblad  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715007793 • 183 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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BANDEN EN VELGEN
BANDEN

Maxxis† Bighorn 2.0 band

705402080 • Voor
705502603 • Achter
705402168 • Voor
705502665 • Achter

 · Voor · 28 inch x 9 inch x 14 inch.
 · Achter · 28 inch x 11 inch x 14 inch.

Conform de Europese voorschriften van de T-klasse.
 · Voor · 27 inch x 9 inch x 14 inch.
 · Achter · 27 inch x 11 inch x 14 inch.

Can-Am ProMount kantelsysteem voor ploeg Maverick, Maverick MAX 715006022

 · Vormt uw ploegsysteem om in een eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel te bedienen hulpmiddel.
 · Kit waarmee u met de bijgeleverde joystick de volledige controle hebt over de ploegbewegingen omhoog/omlaag  
en links/rechts.

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

 · Niet compatibel met Apache Backcountry LT rupsbandsysteem.
 · Lier en ploeg apart verkocht.

Can-Am ProMount montageplaat Maverick, Maverick MAX 715008197

 · 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.

 · Wordt geleverd bij de rolgeleider voor ploeg.
 · Niet compatibel met S3 A-arm vooraan met hoge bodemvrijheid.

ProMount eindeloopschakelaar voor ploeg  
(Niet afgebeeld) Maverick, Maverick MAX 715006259

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

Rolgeleider voor ploeg Maverick, Maverick MAX
705203753 • Kegelvormige kabelgeleider 
met rollen

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

CAN-AM ProMount OPLOSSINGEN OP MAAT

Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem Maverick, Maverick MAX 715008116

 · 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.

 ·  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.

 · Rolgeleider voor ploeg inbegrepen. 

Can-Am ProMount verlengstuk voor ploegframe Maverick, Maverick MAX 715006257 

 · 30 cm verlengstuk voor ploegframe vereist wanneer ploeg wordt geïnstalleerd met Apache rupsbandsystemen.
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VELGEN

Maxxis Bighorn X rs band  
(Niet afgebeeld) 705402082

 · Voor en achter · 30 inch x 10 inch x 14 inch.

Maxxis Liberty band Maverick X rc 
705402143 • Voor
705402464 • Achter

 · Ontworpen voor de ultieme prestaties, zodat u met uw SSV in alle vrijheid elk terrein de baas kunt.
 · 8-ply radiaalbanden.
 · Voor: 28 inch x 10 inch x 14 inch.
 · Achter: 32 inch x 10 inch x 15 inch.

Maxxis Bighorn X ds band  
(Niet afgebeeld)

705402081 • Voor
705502604 • Achter

 · Voor · 29 inch x 9 inch x 14 inch.
 · Achter · 29 inch x 11 inch x 14 inch.

14 inch Maverick X mr velg Maverick, Maverick MAX 705402256

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.

14 inch Maverick Beadlock velg Maverick, Maverick MAX
705402207 • Zwart en machinaal bewerkt
705402173 • Zwart

 · Zwarte aluminium velg met machinaal bewerkt oppervlak en blanke lak.
 · Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
 · 16 bouten (250000893) nodig voor installatie van de beadlock.

14 inch Maverick velg Maverick, Maverick MAX
705401965 • Voor
705502493 • Achter

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
 · Voor: 14 inch x 7 inch Offset = 55 mm.
 · Achter: 14 inch x 8 inch Offset = 76 mm.

14 inch Maverick Beadlock velg Maverick, Maverick MAX
705402393 • Voor
705502814 • Achter

 · Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
 · Kleur beadlock naar keuze.
 · 16 bouten (250000893) nodig voor installatie van de beadlock.
 · Voor: 14 inch x 7 inch Offset = 55 mm (Voor Xrs = voor en achter).
 · Achter: 14 inch x 8 inch Offset = 76 mm.

14 inch Maverick Beadlock ring
Maverick en Maverick MAX 
(alleen X rs, X ds modellen)

705401709 • Zwart 
705401913 • Goud
705402358 • Can-Am Rood 
705402472 • Manta Green

 · Gegoten aluminium.
 · Moet worden gemonteerd op velgen voor (705402393) en achter (705502814).
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