
KRAFTEN TIL Å  
KOMME SEG FOROVER



LEDENDE 
BRØYTESKJÆR 

YTELSE
Nye ProMount lineup er skapt for både profesjonelle operatører og entusiaster som ønsker å ta utstyret sitt til 

neste nivå. Can-Am redesignet brøyteskjæret fra rammen til bladet for å arbeide så effektivt som mulig. Det 
finnes et ProMount for hver eneste Can-AM, i tillegg til løsninger for spesielt krevende oppgaver—og et 

kraftig hurtigtilkoplende rammefeste for enestående bekvemmelighet og praktisk bruk. STERK
Arbeid trygt takket være den solide og effektive 
konstruksjonen som skiller ProMount 
brøyteskjærsystem fra konkurrentene. Med en robust 
konstruksjon og enestående ytelser—nettopp det du 
forventer fra Can-Am. 

ENKEL
Kombiner det ProMount bladet og den størrelsen som 
passer deg best med ProMount skyvramme og feste 
påkrevd for ditt kjøretøy, og legg til ekstra tilbehør 
etter eget behov.

SMART
Smart konstruksjon som inkluderer alt du trenger—
uten at det går på bekostning av ytelser og enkel 
bruk—ProMount er brøytebladsystemenes Can-Am.
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Frontfeste leverer gir 
begrenset styrke.

Konvensjonelt midtplassert festepunkt  
begrenset maksimal løftehøyde.

INGEN GRUNN 
TIL Å KRYPE  

UNDER KJØRETØYET 
HELLER:  

KOPLE DET TIL OG 
START ARBEIDET!

TILKOPLES 
MED ET 
KLIKK

Med utstyr som kan festes i FIRE ENKLE TRINN,  
er Can-Am ProMount brøyteskjærsystem  

den raskeste og enkleste måten å få jobben  
gjort—minimal anstrengelse  

for maksimalt resultat.

VS VS

Den forovermonterte skyvrammen bidrar til 
bransjeledende løftehøyde.

Festeplate under buken sørger for optimal 
angrepsvinkel for den beste skyvkapasiteten.

Lavprofil festeplate har  
liten påvirkning på 

bakkeklaringen og kan 
være påmontert året rundt.

Kjør rett mot brøyteskjæret.

Fest vinsj-kabelen til brøyteskjæret 
med hjelp av en føringskrok/rull.

Løft brøyteskjæret til det 
klikker seg til festeplaten.

Fjern vinsj-kabelen fra føringen.  
Nå er du klar til å brøyte.

DET MEST EFFEKTIVE 
FESTESYSTEMET
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183 CM

137 CM 152 CM 168 CM

Velg den 
skjærtypen og 

lengden du ønsker 
- våre ProMount 
skyvrammer er 

kompatible med 
alle ProMount 

blader.

SKAP DITT 
EGET SETT

168 CM
152 CM

137 CM

CAN-AM PROMOUNT STÅL  BRØYTESKJÆRSETT 
Disse settene inneholder: 
··  Can-Am ProMount brøyteskjærblad i stål
··  Skyvramme med hurtigfesting
··  Festeplate

137 CM BLAD 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail

 715005200 ·· Svart 
 715005428 ·· Gul

152 CM BLAD 
G2, G2L, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick Sport MAX

 715005201 ·· Svart 
 715005434 ·· Gul 

168 CM BLAD 
G2, G2L, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick Sport MAX

 715005427 ·· Svart 
 715005435 ·· Gul

183 CM BLAD 
Traxter, Traxter MAX, 
Maverick, Maverick MAX

 715006302 ·· Svart 
 715006303 ·· Gul 

CAN-AM PROMOUNT STÅL  SKJÆRBLADER 
··  Blader individuelt tilgjengelige for å skape ditt eget sett.
··  Kompatibelt med Can-Am ProMount blad-tilbehør for ytterligere forbedring av allsidigheten  
(noe brøytetilbehør er ikke kompatibelt med 137 cm brøyteskjær).

137 CM BLAD 
··  Ikke kompatibelt med 
ProMount snøstoppere, 
brøyteskjærforlengere og 
kantmarkører.

··  Rydder 127 cm når 
brøyteskjæret er vinklet.

··  Brøyteskjærhøyde 37 cm.
G2, G2L, G2S, Maverick Trail

 715004472 ·· Svart 
 715005316 ·· Gul 

152 CM BLAD 
··  Rydder 137 cm når 
brøyteskjæret er vinklet.

··  Brøyteskjærhøyde 43 cm.
G2, G2L, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick 
Sport Max

 715004202 ·· Svart 
 715005317 ·· Gul

168 CM BLAD 
··  Rydder 152 cm når 
brøyteskjæret er vinklet.

··  Brøyteskjærhøyde 43 cm.
G2, G2L, Maverick Trail, 
Maverick Sport,  
Maverick Sport MAX,  
Traxter, Traxter MAX

 715006337 ·· Svart 
 715006338 ·· Gul

183 CM BLAD 
··  Rydder 168 cm når 
brøyteskjæret er vinklet.

··  Brøyteskjærhøyde 43 cm.
Traxter, Traxter MAX, 
Maverick,  
Maverick MAX

 715004474 ·· Svart 
 715006021 ·· Gul
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CAN-AM PROMOUNT 
BRØYTESKJÆR AV STÅL Laget av 2,7 mm stål og konstruert for effektiv 

brøyting, tilbys ProMount stålblader i flere 
størrelser for alle typer oppdrag, store eller små.



152 CM 183 CM183 CM

152 CM

Påkrevet når brøyteskjæret er 
montert med Apache-beltesystemer.

KOMPATIBEL 
MED ALLE  

PROMOUNT 
BRØYTE-
SKJÆR

Velg den skjærtypen 
og lengden du 
ønsker - våre 

ProMount 
skyvrammer er 

kompatible med 
alle ProMount 

blader.

SKAP DITT 
EGET SETT

CAN-AM PROMOUNT FLEX2  BRØYTESKJÆRSETT 
Disse settene inneholder: 
··  Can-Am ProMount Flex2 brøyteskjærblad
··  Skyvramme med hurtigfesting
··  Festeplate

152 CM BLAD 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick Sport MAX

 715005202 ·· Svart 

183 CM BLAD 
Traxter, Traxter MAX, Maverick,  
Maverick MAX

 715006301 ·· Svart

CAN-AM PROMOUNT 
SKYVRAMMEFORLENGER
··  30 cm skyvrammeforlenger.
G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, 
Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, 
Maverick, Maverick MAX
715006257

Traxter, Traxter MAX, Maverick,  
Maverick MAX
715004484

Traxter, Traxter MAX, Maverick,  
Maverick MAX
715003910

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004339

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport,  
Maverick Sport MAX
715004338

CAN-AM PROMOUNT 
FLEX2  SKJÆRBLADER 
··   Blader individuelt tilgjengelige for å skape ditt eget sett.
··  Kompatibel med Can-Am ProMount brøyteskjærtilbehør for ytterligere fleksibilitet.
··  Brøyteskjærhøyde 43 cm.

152 CM BLAD 
··  Rydder 137 cm når brøyteskjæret er vinklet.
G2, G2L, G2S, Maverick Trail

 715004203 ·· Svart

183 CM BLAD 
··  Rydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.
Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

 715004485 ·· Svart

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE
··  Påkrevet for å montere Can-Am ProMount skyvramme med hurtigfesting.
··  Presisjonsdesignet monteringsplate som sitter påfestet året rundt uten at 
det går på bekostning av bakkeklaringen.

··   Passer med eller uten Can-Am beskyttelsesplater.

CAN-AM PROMOUNT SKYVRAMME  
MED HURTIGFESTESYSTEM
··  Meget kraftige skyvrør som tåler tøff behandling.
··   Midtmontert vogn sørger for ultimat skyvstyrke og grep.
··   Utformet for maksimal løftehøyde av brøyteskjæret..
··  Med selvregulerende hurtigfestesystem, enkel fotpedal og et 
ergonomisk håndtak for justering av brøyteskjærets vinkel.

··  Styrerull og begrensningsbryter for brøyteskjær anbefales av  
hensyn til vinsjkabelens livslengde.

··  Can-Am ProMount festeplate påkrevet for montering.
··  Bladet svinger til venstre eller høyre i fem posisjoner.
··  Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere ansamling  
av søle og snø på dreiepunktet.
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CAN-AM  
PROMOUNT 
FLEX2 PLOWS

Få en løsning som passer godt til oppgaven du skal 
utføre—med kvalitetskomponenter av høy standard.  

ProMount skyvramme, festeplate og skjærblader er et 
universelt system som kan tilpasses din egen Can-Am 

og oppgaven som skal gjøres.

DIN JOBB,  
DITT VALG

HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene)-teknologi 
gir Flex2 større pålitelighet, støtmotstand og immunitet mot 
rust eller deformasjon Tøff på jobben, men fleksibel når den 
møter hindringer, Flex2 bladet forenkler arbeidet.



Doble sylindre 
hydraulisk

Elektrisk hydraulisk 
enhet

SPESIELT FOR 
TRAXTER

SUPER-DUTY  BRØYTESKJÆRSETT 
··  Komplett brøyteskjærsystem med manuell løfting og vinkling.
··  Svært solid 183 cm blad laget av 2,7 mm stål med integrert forsterkning og 
kraftige skyverør for å takle de mest krevende oppgavene.

··  Krever vinsj for løfting og senking.
··  Praktisk koplingssystem for rask og enkel montering og fjerning.
··  Frontmontering gir minimum 28 cm løfteavstand.

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆR HYDRAULISK 
VINKELINNSTILLING
··  Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser opp/ned  
og høyre/venstre.

··  Forhåndsmontert og med alt du trenger for å omdanne ditt Super Duty 
brøyteskjær til en enhet som raskt og enkelt kan kontrolleres fra førersetet.

··  Enhånds betjening av joysticken til å kontrollere alle brøyteskjærbevegelser 
gjør det enkelt for deg å konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.

··  Med dette oppgraderingssettet kan du sende snøen nøyaktig dit du vil på 
en sikker måte gjennom hele vinteren.

··  Vinsj og brøyteskjær selges separat.
Traxter, Traxter MAX
715002840

SUPER-DUTY 
BRØYTESKJÆR 
SKYVRAMMEFORLENGER
(Ikke avbildet)
··  Forlenger for å bruke Super-Duty brøyteskjær 
med Apache 360 LT beltesystem.

··  Kommer med magnetbryter til 
brøyteskjær(715001995) og talje til brøyteskjær 
(715002042).

··  Krever frontstøtfanger eller tilbehørsstang 
foran for montering.

Ekstra kraftig brøyteskjær
715001221 ·· Svart

SKJÆRFORLENGERE
··  Skjærforlengere forlenger skjærbladet 
med 15 cm på hver side.

··  Inkluderer gummilepper for 
forlengelsesdeler.

··  Selges parvis.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001217

WARN† BRØYTESKJÆR 
MED STYRERULL
··  Nedre styrerull med større diameter 
reduserer slitasje på wirekabelen med 
brøyteskjær.

··  For bruk med Super-Duty brøyteskjær.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001223DETTE SETTET 

INNEHOLDER:
··  183 cm Super-Duty brøyteskjær (715001292)
··  Super-Duty brøyteskjær skyvrammeforlenger 
(715006335)

··  Super-Duty brøyteskjær monteringssett 
(175002731)

183 CM 
Traxter, Traxter MAX
715003416

PLOGMARKØRER
(Ikke avbildet)
··  For mer nøyaktig oversikt over 
brøytebredden.

··  Lar deg arbeide tett inntil gjenstander.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001216

SNØSTOPPER FOR 
BRØYTESKJÆR
(Ikke avbildet)
··  Holder snøen trygt på plass i brøyteskjæret.
··  Lar deg brøyte et renere kutt.
··  Selges enkeltvis.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001218 

GUMMILEPPE TIL 
BRØYTESKJÆR
(Ikke avbildet)
··  Holder snøen unna føreren og bidrar til at 
snøen ruller foran brøyteskjæret.

Ekstra kraftig brøyteskjær
715001219

TALJE TIL 
BRØYTESKJÆR
(Ikke avbildet)
··  For bruk med Super-Duty brøyteskjær.
··  Øker vinsjens effektivitet.
··  XT frontstøtfanger påkrevd.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715002042

MAGNETBRYTER TIL 
BRØYTESKJÆR
(Ikke avbildet)
··  Magnetbryter som stopper vinsjen for å 
hindre skade på kabel, vinsj og ramme.

··  For bruk med Super-Duty brøyteskjær.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001995

BEGRENSNINGSBRY-
TER TIL BRØYTESKJÆR
(Ikke avbildet)
··  For kontroll av kabelstrammingen  
ved løfting av ditt brøyteskjærsystem.

··  Hindrer skade på vinsj, skyvramme  
og kjøretøy.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004775

Traxter, Traxter MAX, Maverick,  
Maverick MAX
715006259

CAN-AM PROMOUNT 
SKJÆRBLADFORLEN-
GERE
··  Ekstra 8 cm på hver side.
··  Kompatibelt med Can-Am ProMount 
skjærblader med eller uten 
skjærbladforlengere (unntatt Can-Am 
ProMount stålblad 137 cm).

··  Lenger slitasjeblad kan monteres for 
ytterligere å gå over den ekstra 
lengden som allerede er oppnådd  
med forlengeren.

··  Kompatibelt med Can-Am ProMount 
stål og Flex2 skjærblader (unntatt 
Can-Am ProMount stålblader 137 cm).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport, Maverick Sport MAX, 
Traxter, Traxter MAX,  
Maverick, Maverick MAX

 715004205 ·· Svart 
 715005319 ·· Gul

VINKELSYSTEM FOR BRØYTESKJÆR
··   Forvandler brøyteskjæret til en enkelt kontrollerbar  
enhet fra førersetet.

··  Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser  
opp/ned og høyre/venstre med joysticken.

··  Enhånds betjening til å kontrollere alle brøyteskjærbevegelser 
gjør det enkelt for deg å konsentrere deg om dine 
brøyteoppgaver.

··  Skyvrammeforlenger (715006257) er påkrevet for  
montering med Rancher støtfanger foran.

Kompatibel med alle ProMount skyvrammer og blader
715006022

STYRERULL FOR BRØYTESKJÆR
··  Nedre styrerull med større diameter  
reduserer slitasje på wirekabelen med brøyteskjær.

··  Kan brukes med alle ProMount brøyteskjær. 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail,  
Maverick Sport, Maverick Sport MAX,  
Traxter, Traxter MAX,  
Maverick, Maverick MAX
705009222

PLAST SLITASJEBLAD
··  Hindrer oppskraping i oppkjørsler og overflater. 
G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
Can-Am ProMount 137 cm 
(137 cm) plast slitasjeblad
715004480

Can-Am ProMount 152 cm 
plast slitasjeblad
715004481

Can-Am ProMount 168 cm 
plast slitasjeblad
715004482 

Can-Am ProMount 183 cm 
plast slitasjeblad
715004483 

CAN-AM  
PROMOUNT 
SNØSTOPPERE 
··  Holder snøen i brøyteskjæret.
··  Dimensjoner: 43,2 cm x 33 cm
··  Selges parvis.
··   Kompatibelt med Can-Am ProMount 
stål og Flex2 skjærblader med eller 
uten skjærbladforlengere (unntatt 
Can-Am ProMount stålblader 137 cm).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport, Maverick Sport MAX, 
Traxter, Traxter MAX, Maverick, 
Maverick MAX
715006258

CAN-AM PROMOUNT 
KANTMARKØRER
··  Finner kantene på brøyteskjæret ditt.
··  Høyde: 60 cm.
··  Selges parvis.
··  Passer: Can-Am ProMount Flex2  
152 cm og stål 152 cm og 168 cm 
skjærblader.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, 
Maverick Sport, Maverick Sport MAX, 
Traxter, Traxter MAX,  
Maverick, Maverick MAX
715004206

Vist med følgende tilbehør:
Gummileppe til brøyteskjær (715001219) 
Snøstopper for brøyteskjær (715001218) 

Plogmarkører (715001216)
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Super Duty brøyteskjærsystem 
og fester er bygget for 
å utnytte din Traxters 
egenskaper fullt ut. Det er 
svært robust og effektivt ved 
håndtering av tunge jobber og 
tåler mye bruk - det er en grunn 
for at vi kaller det “super”.

CAN-AM PROMOUNT 
TILBEHØR TIL BRØYTESKJÆR

SUPER-DUTY 
BRØYTESKJÆRSYSTEM



©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. BRP forbeholder seg retten til enhver tid å kunne stanse eller 
forandre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forpliktelse til avtaler. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. For sikkerhets- og opplæringsinformasjon, 

kontakt din forhandler eller, i USA, kontakt ATV Safety Institute på 1 (-800) -887-2887. ATV-er kan være farlige å kjøre. Ha aldri med passasjerer på noen ATV som ikke er spesielt utviklet for slik bruk av produsenten. Alle Can-Am ATV-voksenmodeller er kategori G ATV-er 
(modeller for generell bruk) beregnet på fritidsbruk og/eller bruk av en fører som er 16 år eller eldre. For side-by-side-kjøretøy (SxS) Les BRPs brukerhåndbok for side-by-side-kjøretøyet og se sikkerhets-DVD-en før du kjører. Fest alltid sidenettet og setebeltet. Føreren må være 
minst 16 år gammel. Passasjerer må være minst 12 år gamle og i stand til å holde i håndtak og spenne fra med føttene mens de sitter opp mot ryggstøtten. ATV-er og SxS-er er for bruk i terrenget; kjør aldri på asfalterte underlag eller offentlige veier. Av sikkerhetshensyn må 
både fører og passasjer bør bruke hjelm, øyebeskyttelse og andre beskyttelsesklær. Husk alltid at kjøring og alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Ta ikke del i stunt-kjøring. Unngå høye hastigheter og vær særskilt oppmerksom i vanskelig terreng. Kjør alltid ansvarlig 
og sikkert. † WARN er et varemerke som tilhører Warn Industries Inc. Trykket i Canada. P/N: 716001765

BESØK DIN AUTORISERTE  
CAN-AM-FORHANDLER 
OG FÅ FLERE DETALJER


