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DITT SØK ETTER
PERFEKT TILBEHØR
STARTER OG
SLUTTER HER
DIN VEILEDNING TIL VIKTIG FABRIKKUTVIKLET
OG GODKJENT TILBEHØR FOR DIN CAN-AM.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET
Innovativt tilbehør som rett og slett er bedre, sammen. Passform,
funksjon og utseende - helt nytt og rett fra fabrikken - med trygghet om
at det tilbehøret du velger, vil virke perfekt sammen med annet tilbehør.

KVALITET OG PÅLITELIGHET
Kvalitet og pålitelighet så bra at det kommer med en 1-års garanti.
Vi står trygt bak vårt originale Can-Am tilbehør... fordi vi kan det.
Monter det selv eller hos en autorisert forhandler og oppgrader
øyeblikkelig ditt offroad-kjøretøy helt uten bekymringer.

STIL OG VISJON
Can-Am designere utvikler kjøretøy og tilbehør som tar
seg flott ut og virker som det skal fordi det lages for førere,
punktum. Alt i denne veiledningen er her for å forsterke
opplevelsen din - og ikke noe annet.

BRP 2-ÅRS
BEGRENSET GARANTI*
For nytt Can-Am tilbehør, originaldeler og
samarbeidspartneres produkter som selges av1. Inkluderer
artikler montert av deg eller din autoriserte BRP-forhandler

1
Annen bruk enn det produktet er designet for, vil gjøre livstidsgarantien ugyldig. *Gjelder kun BRP-produserte produkter eller varemerkede produkter produsert av godkjente BRP-partnere (Lonestar Racing for Can-Am,
DragonFire for Can-Am, S3 for Can-Am, Beard Seats for Can-Am, Baja Designs for Can-Am, etc.). Kjøpt hos en autorisert BRP forhandler / distributør eller i en BRP-autorisert nettbutikk. Andre unntak kan gjelde, se komplett
begrenset garanti eller kontakt din Can-Am off-road autoriserte forhandler. 1Omfatter kun BRP-godkjente ettermarkedsprodukter og produkter produsert av BRP-partnere med gyldig godkjenning. **Med mindre det er stipulert
eller påkrevet i henhold til lov. Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkmontert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke Evinrude deler og tilbehør. Denne begrensede garantien er gyldig fra 1. mars, 2016.

NY TOPP PÅ
KJØRINGEN DIN

Tilpass den forholdene med et
perfekt tak som boltes på.
S.9

MAVERICK TILBEHØR - SE S.70

T R AC K

KRAFTEN TIL Å SKYVE FREMOVER
Can-Am har gitt brøyteskjæret ny design fra rammen
til bladet, slik at den kan virke så effektivt som mulig.
S.65
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TILBEHØR

23	Støtfangere og beskyttere

4	Inspirasjon

32	Seter

9	Tak

33	
LinQ: Last enkelt på og

13	Myke og halvstive

TERRENGET ER IKKE
LENGER BEGRENSNINGEN
Få det beste ut av ditt Can-Am kjøretøy
denne vinteren for alle dine oppgaver.
S.62
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147	Vesker / Størrelsesoversikt
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44	Lys

69	Tilhenger / dekk og felger

148	DELER OG YTELSER

21 	Vindskjerm bak

49	Audio og

138 	KJØREUTSTYR

149 	Originale Can-Am-deler

142	Can-Am sportsutstyr

154	XPS olje og vedlikehold

førerhus

22	Beskyttelsesplater

kommunikasjonssystemer

EKSPERTENS

VALAG

FULL KONTROLL MED
LUFTSTRØMMEN

OLJESKIFTPAKKE

Fra åpen til lukket - og alt innimellomved å trykke på en knapp.
S.14

CAN-AMOFFROAD.COM
© 2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. CARLISLE er et varemerke som tilhører Carlisle Companies. CHAMUDE og HIPORA er registrerte
varemerker som tilhører Kolon Industries, Inc. CLARINO er et varemerke som tilhører Kuraray Co. Ltd. COOLMAX og THERMOLITE er registrerte varemerker som tilhører INVISTA for slitesterke stoffer. DRIRELEASE er et registrert varemerke som tilhører
Optimer Inc. FOX er et registrert varemerke som tilhører Fox Racing Canada. GARMIN og MONTANA er registrerte varmer som tilhører Garmin Ltd. iPod er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. KOLPIN, GUN BOOT og IMPACT er registrerte varemerker
som tilhører Kolpin Powersports Inc. KYB er et registrert varemerke som tilhører Kayaba. MicroSD er et varemerke som tilhører SD Card Association. Mud Lite XTR og SS312 er varemerker som tilhører ITP Tires. NEXT G-1 VISTA er et varemerke som tilhører
Next Camo, LLC. NGK er et registrert varemerke som tilhører NGK Spark Plugs, Ltd. PRIMALOFT GOLD og PRIMALOFT BLACK er registrerte varemerker som tilhører Albany International Corp. TEFLON, TEFLON HT and KEVLAR er varemerker som tilhører E.I.

Se etter denne logoen gjennom hele katalogen for
entusiastiske ekspert-anbefalinger om innovative
deler og tilbehør som du bare må ha og som hjelper
deg å tilpasse ditt perfekte off-road-kjøretøy.

Ønsker du å spare tid og penger? Bruk den svært praktiske
”alt-i-ett” DIY oljeskiftpakken
S.154

INGEN FLERE
MANØVRERINGSSYLINDERE OG REP
S.33

DuPont de Nemours & Co. TWINAIR er et varemerke for Twin Air USA. UNI er et varemerke for UNIFILTER Inc. VELCRO er et registrert varemerke som tilhører Velcro Industries. WARN er et varemerke som tilhører Warn Industries Inc. YUASA er et registrert
varemerke for YUASA Batteries Inc. ZILLA og BIGHORN 2.0 er varemerker for Maxxis. SCOTT er et varemerke for Scott Sports SA. Følgende varemerker tilhører sine respektive eiere: BLUETOOTH, CREE, DURO, DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM,
SUR LAST, VISION, XPS og YOSHIMURA. DRAGONFIRE er et varemerke som tilhører KRANSCO. Baja Designs er et registrert varemerke som tilhører Baja Designs Inc. S3 POWERSPORTS er et varemerke som tilhører S3 Power Sports LLC. Visse modeller som
vises kan inneholde ekstrautstyr. Prisene er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge for en annen pris. Prisene er inkl. mva. Avhengig av sted, er produktene distribuert av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc.,
BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd., BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP forbeholder seg retten til når som helst og uten forpliktelser å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjon, egenskaper, modeller eller utstyr.

LØYPETILPASSET
TILBEHØR SOM
SKJERPER
KJØRINGEN TIL
PERFEKSJON.

BYGG DIN MAVERICK SPORT

KLAR TIL Å BYGGE
VIDERE PÅ DIN
FABRIKKFERSKE
MAVERICK SPORT?

MAVERICK SPORT

Velg og vrak: Velg mellom STARTER ADVANCE og PEAK PERFORMANCE-pakker for å ta din
Can-Am til neste nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.
S.11

715003659

Sportstak

S.10

715004871

Lonestar Racing støtfanger foran

S.28

715003656

Heldekkende vindskjerm - hard

S.16

715004873

Lonestar Racing støtfanger bak

S.28

715005887

Mykt bakvindu

S.21

295100698

LinQ 16-liters kjøleboks

S.35

715003680

Støtfanger foran

S.24

715003683

Støtfanger bak

S.24

715003701

Bagasjeromsdeksel for all slags terreng

S.38

STARTER

Lonestar Racing aluminiumstak

Lonestar Racing rock sliders

S.29

715004872

Lonestar Racing beskyttelsesstang mot
sammenstøt foran

S.29

+

Lonestar Racing beskyttelsesstang mot
sammenstøt bak

715003639

Sidespeil

S.17

715005414

S.29

715003689

Steinbeskyttere

S.26

710006028

Wet sounds Stealth 6 Ultra HK lydplanke

S.50

715004912

Hjørnebeskyttere foran

S.25

715004007

99 cm dobbelt LED lysrekke

S.45

715004958

51 mm skjermutbyggere

S.26

715004877

Lonestar Racing fester for LED lysrekke

S.48

715003672

Komplett Wet sounds audiosystem

S.50

715002934

38 cm dobbelt LED lysrekke

S.45

ADVANCE

715004875

+
715004876

Lonestar Racing reservedekkstativ

S.29

+

715004878

Lonestar Racing nummerplate

S.29

715003715

HMWPE beskyttelsesplatesett

S.22

715004459

Beard fjæringseter

S.32

715004471

Reservedekkholder

S.42

715004234

4-punkts selestang

S.32

715003692

Baklysbeskyttere

S.26

715004235

4-punkts selestang - passasjer

S.32

710006820

Baja Designs Squadron Sport LED-lys

S.44

715004452

Yoshimura Slip-On eksos

S.60

715006110

Warn VRX 45 vinsj

S.48

715004902

S&B partikkelseparator

S.61

PEAK

PEAK

Velg og vrak: Velg mellom STARTER ADVANCE og PEAK action-pakker for å ta din Can-Am til neste
nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.

715003831

+

ADVANCE

MAVERICK SPORT

TILBEHØR

YTELSE

TILTAK

5

STARTER

TILBEHØR

BYGG DIN MAVERICK SPORT

4

MAVERICK TRAIL

BYGG DIN MAVERICK TRAIL

BOLTRE DEG I DEN
DYPESTE SNØEN - I
ARBEID OG FRITID - MED
APACHE BELTESYSTEM
OG PROMOUNT
BRØYTESKJÆR. DIN
CAN-AM BLE BYGGET
SOM EN VINTERKRIGER.

Velg og vrak: STARTER OG ADVANCE-pakkene er valg av eksperter og er den beste måten du kan
oppgradere kjøretøyet ditt for kaldt vær -pluss brøyteskjær og beltesett for enda mer vinterbruk Eller
miks og bland for å skape din perfekte Maverick Trail - klar for snøen.
715003618 Mykt lukket førerhus

S.13

715003678 Defrost-, varme- og ventilasjonssystem

S.53

BRØYTESKJÆR

BELTER

ADVANCE

+
715003638 Panoramaspeil i midten

S.17

715003771 LinQ rammeforlenger

S.42

710006028 Wet sounds Stealth 6 Ultra HK lydplanke

S.50

715004500 Trekk med varme til passasjerhåndtak

S.53

715004283 Oppvarmet ratt

S.53

715004501 Setetrekk med varme

S.53

715003665 3,5" Flood LED-lys

S.46

715003666 3,5" LED kjørelys

S.46

715005103 Apache 360 LT belter

S.64

715004833 Apache 360 LT Monteringssett

S.64

715006417 Can-Am HD 4500-S vinsj

S.56

715005201 Can-Am Promount stål 60'' brøyteskjærsett
Can-Am Promount rammeforlenger
715004204

S.66

715004206 Can-Am Promount plogmarkører

S.68

715004207 Can-Am Promount snøstopper

S.68

* Kun påkrevd hvis montert med Apache belter

S.68

TILBEHØR

VINTER

7

STARTER

TILBEHØR

BYGG DIN MAVERICK TRAIL

6

9

CAN-AM TAK

VIS VENNENE DINE
EKTE EVENTYR MED
ADRENALIN-PUMPENDE
TILLEGG PÅ MAVERICK
SPORT.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

TAK

Laget av kvalitetsmaterialer designet sammen med din Can-Am,
våre tak skaper en sterk, lett og motstandsdyktig beskyttelse mot vær og vind.

BYGGET FOR DITT
KJØRETØY

MAVERICK SPORT MAX

Bygget med samme design,
passform, finish og holdbar
kvalitet som hele vår lineup

TILBEHØR

OPPLEVELSE

Velg og vrak: Velg mellom STARTER, ADVANCE og PEAK action-pakker for å ta din Can-Am til neste
nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.

STARTER

715004704

Sportstak (MAX)

S.10

715003658

Vippbar vindskjerm

S.15

715006113

Polykarbonat vindu bak

S.21

715003680

Støtfanger foran

S.24

715003683

Støtfanger bak

S.24

715004301

LinQ verktøyboks

S.35

295100698

LinQ 16-liters kjøleboks

S.35

715004708

LINQ svingbart stativ

S.41

715003639

Sidespeil

S.17

715004007

99 cm dobbelt LED lysrekke

S.45

715003668

Baklys på taket

S.48

715003672

Komplett Wet sounds audiosystem

S.50

715004095

Adventure takstativ

S.40

715006351

HMWPE beskyttelsesplatesett

S.22

715004794

Avtakbar sentrert oppbevaringsbag

S.39

715004452

Yoshimura Slip-On eksos

S.60

100 %
integrert

med designet til alle Can-Am førerhuskomponenter.

+
ADVANCE

+
PEAK

TILBEHØR

BYGG DIN MAVERICK SPORT MAX

8

Gjør den

TIL DIN EGEN

Takmulighetene er den perfekte
plattformen for en rekke Can-Am tilbehør
som virkelig utgjør en stor forskjell på din
Maverick Trail eller Maverick Sport.

TAK

11

TAK

Tak

TAK

10

BIMINI TAK MED SOLSKJERM

· Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot UV-stråler.
· Myk topp kommer med hard skjerm med oppbevaring av opprullet
soft topp og montering av ekstra lys.
· Passer alle vindskjermer, unntatt glass vindskjerm med vindusvisker.
Maverick Trail, Maverick Sport

Maverick Sport MAX

715003661

715004792

HOS LONESTAR
RACING HANDLER ALT
OM RACING-BYGGET,
— KONKURRANSETILPASSET TILBEHØR,
KOMBINERT MED
ROBUSTHET OG STIL.

SPORTSTAK

· Gir ekstra beskyttelse mot vær og vind.
· Mulighet for å montere lys på toppen av taket.
· Kompatibelt med alle vindskjermer.
Maverick Trail, Maverick Sport
· Robust injeksjonsstøpt
plastkonstruksjon.

Maverick Sport MAX
· Robust termoformet HMWPE
konstruksjon.

715003659

715004704

EKSPERTENS

VALAG
Mer enn et sportstak:
Det er plattform for
ekstra lys,
vindskjermer,
lydsystemer og
støtbeskyttelse.

LONESTAR RACING ALUMINIUMSTAK

· Racinginspirert lavprofilutseende med integrert visir foran for enestående ytelser og beskyttelse.
· 2,1 mm tykt aluminiumstak for solid og lett beskyttelse mot vær og vind.
· Kompatibelt med Lonestar Racing fester for 99 cm dobbelt LED lysrekke.
· Ikke kompatibelt med hele vindskjermer, stivt bakvindu, Can-Am beskyttelsesstang mot
sammenstøt og bryterpanel i taket.
Maverick Trail, Maverick Sport
715005137 · Svart
715003831 · Can-Am Rød
Maverick Sport MAX
715004892 · Can-Am Rød

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

TILBEHØR

TILBEHØR

LA DYRET
DITT FÅ FLERE
KREFTER

TAK

OMGI DEG MED
KOMFORT
MYKT LUKKET FØRERHUS

· Enestående mykt lukket førerhus gir beskyttelse og
komfort mot vind og vær.
Maverick Trail

LØYPETILPASSET STYRKE

TILBEHØR

UTSEENDE OG
STYRKE SAMMEN
MED DRAGONFIRE
TILBEHØR SKAPER
ENESTÅENDE STIL
OG FØRSTEKLASSES
BESKYTTELSE.

Inkluderer:
· Sportstak
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dørpaneler oppe
· Mykt panel bak
· Forseglingssett for dør
· Krever halve dører på 800 Base og 800 DPS-modeller,
og på alle T-kategori-modeller
· Ikke sammen med Sport halve dører
715003618

Maverick Trail & Maverick Sport
· Kan installeres på Maverick Trail utstyrt med Sport
halve dører eller på Maverick Sport-modeller.
· Sport halve dører påkrevd for T-kategori-modeller.
Inkluderer:
· Sportstak
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dørpaneler oppe
· Mykt panel bak

MAVERICK TRAIL

715004724

Maverick Sport MAX
· Sport halve dører påkrevd for T-kategori-modeller.
Inkluderer:
· Sportstak
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dørpaneler oppe
· Mykt panel bak
715004725

HALVSTIVT LUKKET FØRERHUS

(Ikke avbildet)
· Kan installeres på Maverick Trail utstyrt med Sport
halve dører eller på Maverick Sport-modeller.
· Sport halve dører påkrevd for T-kategori-modeller.

DRAGONFIRE ALUMINIUMTAK

· Solid og lettvekts formet aluminiumtak med holdbart pudderbelegg.
· Slanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad totalinntrykket.
· Ikke kompatibel med glass vindskjerm (715003652 & 715003653)
Maverick Trail, Maverick Sport

Maverick Sport MAX

715004458

715004891

Inkluderer:
· Sportstak
· Glass vindskjerm med vindusvisker
· Bryterpanel i taket
· Myke dørpaneler oppe
· Polykarbonat vindu bak

MAVERICK SPORT MAX

Maverick Trail & Maverick Sport
619400119

DESIGN
DITT EGET
FØRERHUS.
Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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MYKE OG HALVSTIVE FØRERHUS

MYKE OG HALVSTIVE FØRERHUS

Tak

VELG DET TILBEHØRET DU
ØNSKER OG BYGG ELLER
FULLFØR DITT EGET FØRERHUS.

100 % modulære komponenter designet for å virke sammen:

TAK S.9
VINDSKJERMER S.14

DØRER S.18
BAKVINDUER S.21

TILBEHØR

12

VINDSKJERMER OG SPEIL

10
14

CAN-AM VINDSKJERMER
PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

VINDSKJERMER OG SPEIL

CAN-AM VINDSKJERMER

Utviklet sammen med din Maverick Sport og Maverick Trail for å
sikre god passform, utseende og ytelse slik de bør ha.

15

STIL OG
VISJON

TOTAL KONTROLL PÅ LUFTSTRØMMEN

LÅSER OVER SENTER
Hurtig og enkel montering og fjerning uten verktøy
ettersom forholdene og dine behov endrer seg.

TILBEHØR

TILBEHØR

Bransjens første ELEKTRISK BETJENTE VIPPBAR VINDSKJERM

100 %
integrert
Quantum† behandlet
Vår heldekkende vindskjerm - Hardcoated er
laget av støtsikkert Quantum† og behandlet med
hardcoated polykarbonat for å forlenge levetiden.

Din Can-Ams
standardførerhus
sørger for enkel
montering og
perfekt passform
av tilbehøret ditt.

HELT ÅPEN
for optimal sikt
og ventilasjon

UENDELIGE MULIGHETER Å VELGE MELLOM
avhengig av preferanser om beskyttelse,
sikt og luftstrøm

VIPPBAR VINDSKJERM

· Den elektrisk betjente, vippbare vindskjermen er utstyrt med
elektriske stempler som lar føreren justere vindskjermens
åpning ved å trykk på en knapp.
· Vindskjermen er laget av hard polykarbonat med gummilister
og farget øvre del.
· Rask justering av vindskjermen til skiftende forhold underveis.
· Kan åpnes helt for optimal sikt og ventilasjon, lukkes helt for
maksimal beskyttelse mot vær og vind, og derimellom finnes et
uendelig antall muligheter for åpninger avhengig av preferanser
for beskyttelse, sikt og luftstrøm.
· Kompatibelt med Can-Am-tak.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003658

EL-BETJENT VIPPBAR VINDSKJERM
Rask justering av vindskjermen til skiftende
forhold underveis.

HELT LUKKET
for maksimal beskyttelse
mot vær og vind

EKSPERTENS

VALAG
Kraftige elektriske
stempler gjør det
mulig å åpne og
justere vindskjermen
underveis - bare ved å
trykke på en knapp.

Vindskjermer og speil

Vindskjermer og speil
Ny

VINDAVVISERE PÅ SIDEN

· Vindavvisere i klar polykarbonate festes på hver side av føerhuset.
· Ikke kompatibel med hele dører.
· Selges parvis.
· Kompatibelt med alle vindskjermer.
Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Maverick Trail

VINDSKJERMER OG SPEIL

EKSPERTENS

VALAG
Enkel styring av
luftstrømmen rundt i
førerhuset for
høyere komfortog
fjerning av støv.

GLASS VINDSKJERM MED VINDUSVISKER

· Vindskjerm av bøyd og laminert glass i metallramme.
· God optisk klarhet.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær og vind.
· Må brukes med visker-/spylersett (715003654) for å opprettholde god sikt under
krevende forhold, som kjøring i gjørme.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.
· Ikke EU-godkjent.

(Ikke avbildet)
· Vindskjerm av bøyd og laminert glass i
metallramme.
· God optisk klarhet.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører
og passasjer mot vær og vind.
· Visker med én hastighet og beholder for

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003653

715003652

spylevæske.
· Påkrevd med bryterpanel i taket
(715003669) for montering.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.
· Ikke EU-godkjent.

TILBEHØR

TILBEHØR

· Kan justeres i tre ulike stillinger for kontroll av luftstrømmen inne i førerhuset når
hel vindskjerm er montert:
1) Utvendig vindavvisning for å redusere luftstrømmen i førerhuset og turbulens.
2) Innvendig vindavvisning for å øke luftstrømmen i førerhuset.
3) Vindskjermventilasjon for å redusere dugg.

715004310

GLASS FRONTRUTE

VISKER-/SPYLERSETT TIL VINDSKJERM

· En ideell måte å holde vindskjermen klar i regnvær, eller hvis du kjører i gjørme og vann.
· Inkluderer visker med en hastighet, spylevæskebeholder og montering på vindskjermramme.
· Må brukes med glass frontrute (715003653).
· Påkrevd med bryterpanel i taket (715003669) for montering.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003654

HELDEKKENDE VINDSKJERM - HARD
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VINDSKJERMER OG SPEIL
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HEL VINDSKJERM

· Hel vindskjerm i støtsikker Quantum† hardcoat polykarbonat.
· Formet, stiv polykarbonat-konstruksjon.
· Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær og vind.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.

· Hel vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
· Formet, stiv polycarbonat-konstruksjon.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær og vind.
· Utmerket UV-motstand, optisk klarhet, gulner ikke, sprekker ikke, krakelerer ikke.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715003656

715003655

EKSPERTENS

VALAG

HALV VINDSKJERM

· Formet, stiv polycarbonat-konstruksjon.
· Utmerket UV-motstand, optisk klarhet, gulner
ikke, sprekker ikke, krakelerer ikke.
· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· Med omvendt vinkelleppe for å avlede
luftstrømmen.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

FARGET
715005280

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

SIDESPEIL

· Robust svart nyling 6/6-konstruksjon med behandlet
støpt aluminiumfeste.
· Dobbel justering (horisontalt og vertikalt) vil passe
enhver fører.
· Konveksoptikk sørger for optimalt synsfelt (FOV).
· Fjærbelastede dreietapper lar speilene felles helt tilbake.
· Selges parvis.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Quantum†
behandlingen gir
ekstra god sikt og
bedre støtsikre
egenskaper.

KLAR
715003657

715003639

PANORAMASPEIL I MIDTEN

· Justerbare vidvinkelspeil.
· Utmerket sikt.
· Kan brukes med eller uten tak eller vindskjerm.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003638

SPORT PANORAMASPEIL I
MIDTEN

· Konveks speil for bredere sikt bakover.
· Kuleledddesign med strammeknapp for jevn justering av
flere vinkler.
· Kan brukes med eller uten tak eller vindskjerm.
· Ikke for bruk på vei.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004924

DØRER
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CAN-AM DØRER
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PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

DØRER

DØRER

Utviklet sammen med din Maverick Sport og Maverick Trail.
Komfort, beskyttelse og flott utseende i løyene.

STIL OG
VISJON

100 %
integrert

TRAIL HALVE DØRER

· Halve dører laget av støpt
polypropylene som matches
kjøretøyets stil.
· Stålramme sørger for stivheten.
· Et ”må-ha” for ekstra komfort i
førerhuset.
· Kjøretøyet beholder sin slanke form
for kjøring i smale løyper.
· Dørkledning er påkrevd for å
komplettere ditt dør-kit (selges
separat).
· Standard på 1 000 Base og 1 000
DPS-modeller.
· Selges parvis.

TILBEHØR

TILBEHØR

Alle dører integreres
sømløst med kjøretøyet ditt.

DØRKLEDNING

· Matchende farget panel for Trail halvdører.
· Påkrevd for å komplettere Trail halvdører (selges
separat).
· Selges parvis.
Maverick Trail
715004802 · Hvit
715005083 · Sunburst Gul
715006104 · Can-Am Rød

Ny

Maverick Trail
715004418

SPORT HALVE DØRER

MYKE DØRPANELER OPPE
Åpne eller lukk førerhuset med
glidelåsvinduer laget av robust
laminert, polert vinyl.

Utmerket beskyttelse
mot vind og vær.

Fjernes uten
verktøy

Can-Am-dørene forsegles
med rammen som sitter
godt fast mot buret.

Når de først er montert, er
våre dører lette å fjerne på
varme og solrike dager.

· Halve dører laget av støpt polypropylene
som matches kjøretøyets stil.
· Et ”må-ha” for ekstra komfort i førerhuset.
· Avrundet fasong for bedre plass i
førerhuset.
· Standard on alle Maverick Sport-mdeller.
· Kan monteres på Maverick Trail-modeller
for å oppnå ekstra plass i førerhuset.
· Dørkledning er påkrevd for å komplettere
ditt dør-kit (selges separat).
· Selges parvis.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715006217

Ny

DØRKLEDNING

· Matchende farget panel for
Sport halvdører.
· Påkrevd for å komplettere Sport
halvdører (selges separat).
· Selges parvis.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715006216 · Svart
715006105 · Can-Am Rød
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VINDBESKYTTELSE BAK

Dører
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DØRER

HOLD DEG RENERE OG
VARMERE MENS DU
KJØRER GJENNOM
DET VERSTE

Maverick Trail, Maverick Sport
· Kan installeres på Maverick Trail utstyrt med Sport halve
dører eller med standard halve dører på Maverick
Sport-modeller.
· Ikke kompatibelt med Trail halve dører eller med
standard halve dører på Maverick Trail-modeller.
715004718
Maverick Sport MAX
· Inkluderer myke dørpaneler oppe foran og bak.
715004727
Maverick Trail
· Kan kun monteres med Trail halve dører eller med
standard halve dører på Maverick Trail-modeller.
· Ikke kompatibelt med Sport halve dører eller med
standard halve dører på Maverick Sport-modeller.

EKSPERTENS

VALAG
Sitter tett mot
buret og
beskytter fører og
passasjer mot
vær og vind.

FORSEGLINGSSETT FOR DØR

DØRKNEPUTER MED OPPBEVARING

· Polstret pute med integrert lomme for oppbevaring.
· Beskytter førerens og passasjerens ben mot direkte kontakt med dørene
under kjøring.
· Høyere komfort.
· Påkrev dmed Trail halvdører på 800 Base og 800 DPS-modeller.
· Lagringsplass for små gjenstander.
· Selges parvis.
· Ikke sammen med Sport halve dører.
Maverick Trail
715003635

Maverick Trail

TILBEHØR

TILBEHØR

715003620

(Ikke avbildet)
· Forbedrer forseglingen på dørene, beskytter mot vær og vind og skaper ekstra
komfort i førerhuset.
· Inkludert i Soft Cab Enclosure Kit (715003618).
· Ikke sammen med Sport halve dører.
· Kompatibelt med Trail halvdører eller standard dører på Maverick Trail.

VINDBESKYTTELSE BAK

MYKE DØRPANELER

· Øvre canvasdel av dørene med robust stålramme.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot
vær og vind.
· Konverterer halvdører til heldører for fullstendig innesluttet
førerhus.
· Glidelås-lukking i vinduer laget av laminert og polert vinyl
materiale som gir god ventilasjon.
· Enkelt å fjerne på varme og solrike dager.
· Må brukes med Sportstak for maksimal forsegling.

715004773

DØROPPBEVARING MED POLSTRING

· Værbestand oppbevaringsbager i døren med
integrert polstring.
· Oppbevarer utstyret ditt sikkert og trygt og
beskytter også førerens og passasjerens ben
mot direkte kontakt med dørene under kjøring.
· Hver veske har et 2-liters oppbevaringsrom og
er også utstyrt med innvendige nettinglommer.
· Halvstiv konstruksjon gjør at de er fleksible nok
til å håndtere gjenstander av ulike former.

· Enkelt å montere.
· Selges parvis.
· Bagene festes på standard dører på Maverick
Sport eller på Maverick Trail
utstyrt med Sport halvdører.
· Ikke kompatibelt med standard dører på
Maverick Trail eller Trail halvdører.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004914

POLYKARBONAT VINDU BAK

· Plastforsterket og værmotstandige paneler bak gir god
beskyttelse mot vær og vind.
· Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot
UV-stråler og som tåler slitasje og hard bruk.
· Klart vindu laget av laminert polert vinylmateriale.
· Tåler kulde uten å sprekke.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715005887

715006113

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MYKT PANEL BAK

· Vindu i støtsikker polykarbonat.
· Stopper trekk fra vinduet og hindrer at støv og regn
trenger inn, noe som gir høyere komfort.
· Sportstak (715003659 eller 715004704) påkrevet for
montering.
· Ikke kompatibelt med Bimini tak med solskjerm,
DragonFire aluminiumstak og Lonestar Racing
aluminiumstak.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

VINDSKJERM BAK

· Hel nettingskjerm bak reduserer trekk fra vinduet, noe
som gir høyere komfort.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.
· Stort Can-Am-merke.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003664

BESKYTTELSESPLATER
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CAN-AM STØTFANGERE

EKSPERTENS

VALAG

BESKYTTELSESPLATER

HMWPE
BESKYTTELSESPLATER

Våre plastplater glir smidig
og stille over hindringer og
gir god beskyttelse i ulendt
terreng. Laget av slitesterkt
termoformet (10 mm tykk)
High Molecular Weight
Polyethylene (HMWPE).

Styrken til å tåle og evnen til å ta ta seg godt ut - våre støtfangere er klare for det meste.

Lettere enn aluminium
Overlegen strekkfasthet

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

Støtabsorberende

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

2

3

6

BEDRE
KORROSJONSBESKYTTELSE

4

Can-Am støtfangere er E-Coated for
utmerket korrosjonsbeskyttelse fra
innsiden og ut.

TILBEHØR

5

Tilby din Maverick Sport eller
Maverick Trail det komplette
beskyttelsessettet, eller skaff deg
de enkelte delene du trenger.

Maverick Sport & Maverick Sport Max
2019
Base & DPS

2020

HMWPEBESKYTTELSESPLATESETT

Ny

715006352
(kun Max)

X mr & X xc

Maverick
Trail

X mr

Base & DPS
Ny

Ny

Ny

715006349
(unntatt Max)

715006346
(2019 & tidligere)

715006353

Ny

Ny

715006348
(unntatt Max)

ALLE ÅR
X rc

Ny

715006350

TILBEHØR

1

—

Ny

715006347
(2020)

715006351
kun (Max)

HMWPE BESKYTTELSESPLATER
1

HMWPE BESKYTTELSESPLATE
FORAN

715004260

2

HMWPE BESKYTTELSE FOR
A-ARMENE FORAN

715004270

3

Ny

715006340

715004260

715004270

715004260

(Standard på
X rc-modeller)

715004260

715006340

(Standard på X
rc-modeller)

715003698

Ny

Ny

715006339
(2019)

715006339
(2019 og tidligere)

Ny

HMWPE BESKYTTELSESPLATER

· Behold velte-klaringen.

Ny

Ny

Ny

Ny

715006339

715006339

715006273

715006273

4

HMWPE BESKYTTELSESPLATE
BAK

715004261

5

HMWPE BESKYTTELSE FOR
A-ARMENE BAK

715004271

6

715004260

HMWPE MIDTRE
BESKYTTELSESPLATE

715004272
(Kun Max)

715004261

Ny

715006341

—

715004261

715004271

715004272
(Kun Max)

715004261

Ny

715006341

—

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

STØTFANGERE OG BESKYTTERE
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Ny

Ny

715006273
(2020)

715006273
(2020)

715004261

715004261

(Standard på X
rc-modeller)

715003699

—

—

Klargjort for LYS

Fullt integrert lysmonteringsplate.
Mulighet for montering av flere lys.

100 %
integrert

Utformet for sømløs integrasjon med stil,
passform, finish og egenskaper på din
Maverick Sport og Maverick Trail.

24

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Støtfangere og beskyttere

25

HJØRNEBESKYTTERE
FORAN
STEINBESKYTTERE

HJØRNEBESKYTTERE FORAN

BESKYTTELSESSTANG MOT SAMMENSTØT FORAN

· Laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Gir høyere beskyttelse for hjørnene foran.
· Påkrevd med montering av Trail støtfanger foran (715003680/715003681)
(ikke kompatibel med Rancher støtfanger foran).
· Selges parvis.

· Beskyttelsesstang av stål mot sammenstøt matcher kjøretøyets eksteriør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Gir ekstra beskyttelse ved å hindre store gjenstander å trenge inn i fører/
passasjerområdet.
· Rørformet design hindrer at siktlinjer og blind spots forstyrres og gir bedre sikt.
· Ikke kompatibelt med vindskjermer og myke dørpaneler oppe.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003872

TILBEHØR

TILBEHØR

715004912 · Svart
715005230 · Sunburst Gul

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

BESKYTTELSESSTANG
MOT SAMMENSTØT
FORAN

STØTFANGER FORAN

· Frontstøtfanger laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Kompletterer standard støtfanger med bedre beskyttelse foran og viktig
beskyttelse av kjøretøyet for kjøring i løype.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Inkluderer integrerte festepunkter for montering av lys.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003680 · Svart
715003681 · Sunburst Gul

STØTFANGER BAK

RANCHER-STØTFANGER FORAN

· Støtfanger bak laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Beskytter kjøretøyets karosseri og eksossystem.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.

· Kraftig beskyttelse med 3,8 cm diameter stålrør, perfekt for bruk i landbruk
og skogbruk.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Heldekkende foran og god beskyttelse av lysene.
· Avtakbar radiatorbeskytter for montering av lys.
· Robust utseende.
· Ikke EU-godkjent.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003683 · Svart
715003684 · Sunburst Gul

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004303
EKSPERTENS

VALAG
Innvendig og
utvendig
antirustbelegg
med holdbar
pudderlakkert
finish.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

RANCHER STØTFANGER BAK

· Kraftig beskyttelse med 3,8 cm diameter stålrør, perfekt for bruk i landbruk
og skogbruk.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Fullstendig beskyttelse bak med integrerte baklysbeskyttere.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004304

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

26

BAKLYSBESKYTTERE

TRAIL
STØTFANGER
BAK
S.24

TILBEHØR

TILBEHØR

76 MM SKJERMFORLENGERE

STEINBESKYTTERE

· Laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
· Selges parvis.
Maverick Trail, Maverick Sport(X rc)
715003689 · Svart
715005228 · Sunburst Gul

Maverick Sport MAX
715004754 · Svart

51 MM
SKJERMUTBYGGERE

· Forlengede skjermutbyggere laget av
injeksjonsformet polypropylene.
· Holder gjørme og smuss unna
kjøretøyet.
· Rask og enkel montering.
· Inkluderer forlengere foran og bak.,
monteringsutstyr og
skjermutbyggere (715004404).
· Øker kjøretøyets totale bredde med
8,9 cm.

76 MM SKJERMUTBYGGERE

· Skjermutbyggere laget av injeksjonsformet polypropylene.
· Holder gjørme og smuss unna kjøretøyet.
· Rask og enkel montering.
· Sett med 4 inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt av festeutstyr.
· Øker kjøretøyets totale bredde med 15,3 cm når det er montert på Maverick Trail-modeller.
· Standard on alle Maverick Sport-mdeller.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport Max
715004959

715004958

SKJERMFORLENGERE
BAK

BAKLYSBESKYTTERE

· Solid med pudderbelagt,
rustbehandlet finish.
· Robust og aggressivt utseende.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003692

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004404

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004462

Maverick Trail

· Beskytter baklyset mot smuss og søle
slik at de er synlige. Kan monteres
med 51 mm skjermutbyggere
(715003625) eller med standard
skjermutbyggere på Maverick
Sport-modeller for å holde søle og
gjørme unna lasteområdet.
· Laget av injeksjonsformet
polypropylene for beste passform
og finish.
· Selges parvis.
· Inkludert med 51 mm
skjermforlengere (715004958) og
skjermforlengere(715004462).

SKJERMFORLENGERE

· Beskytter føreren og kjøretøyet mot avfall fra bakken under kjøring, takket være de
ekstra store skjermforlengerne som også inkluderer forengere bak (715004404) for
ekstra beskyttelse mot gjørme/snø, spesielt når du kjører med belter.
· Laget av injeksjonsformet polypropylene for beste passform og finish.
· Ikke kompatibel med 51 mm skjermutbyggere.
· Inkluderer forlengere foran og bak.
· For Maverick Trail, må brukes med 76 mm skjermutbyggere (715004959).
· Standard on alle Maverick Sport X mr-modeller.

RADIATORBESKYTTER

· Metallskjerm som monteres på radiatorens forside for å
gi beskyttelse mot steiner og greiner.
· Anbefales ikke for bruk om vinteren.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003700
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Støtfangere og beskyttere

Støtfangere og beskyttere
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Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

LONESTAR RACING
BESKYTTELSESSTANG
MOT SAMMENSTØT
FORAN
S.29

715005132 · Svart
715004872 · Can-Am Rød

LONESTAR
RACING
STEINBESKYTTERE
S.29

LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG MOT SAMMENSTØT BAK

· Racingkonstruksjon med Lonestar Racings varemerke står for tøffe egenskaper, og
disse stilige tilbehørsartiklene vil også høyne det visuelle uttrykket på kjøretøyet ditt.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
Maverick Trail, Maverick Sport
Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator

TILBEHØR

715005134 · Svart
715004874 · Can-Am Rød

PEAK PERFORMANCE
HAR ALDRI VÆRT SÅ HOT
LONESTAR
RACING
STØTFANGER
FORAN

· Racingkonstruksjon med Lonestar Racings varemerke står for tøffe egenskaper, og
disse stilige tilbehørsartiklene vil også høyne det visuelle uttrykket på kjøretøyet ditt.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Billet enderør med Lonestar Racing logo.
· Kompatibelt med syntetisk rep og styrerull.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715005131 · Svart
715004871 · Can-Am Rød

LONESTAR RACING STØTFANGER BAK

· Racingkonstruksjon med Lonestar Racings varemerke står for tøffe egenskaper, og
disse stilige tilbehørsartiklene vil også høyne det visuelle uttrykket på kjøretøyet ditt.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Billet enderør med Lonestar Racing logo.
· Med ekstra beskyttelse av karosseriet og eksossystemet bak under ekstreme
kjøreforhold.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715005133 · Svart
715004873 · Can-Am Rød

715005420 · Svart
715005421 · Can-Am Rød

715005420

LONESTAR RACING STEINBESKYTTERE

715005135 · Svart
715004875 · Can-Am Rød

715005135

Maverick Sport MAX
715004893 · Can-Am Rød

715004893

LONESTAR RACING
RESERVEDEKKSTATIV

· Racing-inspirert for førere som mener at
plan-B er å tenke som en profesjonell.
· Hjulene holdes trygt på plass uansett
hvor krevende terrenget er.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med
solid pulverlakkert finish.
· Boltes enkelt fast på veltebøyle.
· Plass til dekk opp til 27".
· Hjul ikke inkludert.
· Ikke kompatibelt med bagasjeromsdeksel
for all slags terreng, fast bakluke, LinQ
lastehylle og LinQ rammeforlenger.
· Ikke kompatielt med LINQ svingbart
stativ.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005136 · Svart
715004876 · Can-Am Rød

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Maverick Sport MAX
Kompatibel med S&B partikkelseparator

(Ikke avbildet)
715005413 · Svart
715005414 · Can-Am Rød*

· Racingkonstruksjon med Lonestar Racings varemerke står for tøffe egenskaper, og
disse stilige tilbehørsartiklene vil også høyne det visuelle uttrykket på kjøretøyet ditt.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish fylt med 8 mm
aluminiumsplate.
· Billet enderør med Lonestar Racing logo.
· Beskytter kjøretøyets sider mot store hindringer.
· Selges parvis.
Maverick Trail, Maverick Sport (unntatt X rc)

LONESTAR RACING STØTFANGER FORAN

Maverick Trail, Maverick Sport
Kompatibel med S&B partikkelseparator

715004874

Racinginspirert med omdømme for
robusthet og stil, Lonestar Racing tilbehør
er akkurat så tøft som du vil ha det.

· Gir ekstra beskyttelse for fører og passasjer.
· Ikke kompatibelt med sportstak, paneler bak og vinduer og bagasjeromsdeksel
for all slags terreng.

LONESTAR RACING
NUMMERPLATE

· Denne nummerplaten vil få kjøretøyet til å fremstå
som en vinner og er racinginspirert i Lonestartradisjonen med konkurransekjøring.
· Inkluderer et par solide
nummerplater i aluminium.
· Skap din egen personlige
nummerplate ved hjelp av
SCS Unlimited.
· Ikke kompatibelt med
bagasjeromsdeksel for all
slags terreng.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004878

TILBEHØR

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

· Racingkonstruksjon med Lonestar Racings varemerke står for tøffe egenskaper, og
disse stilige tilbehørsartiklene vil også høyne det visuelle uttrykket på kjøretøyet ditt.
· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Gir ekstra beskyttelse for fører og passasjer.
· Kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
· Ikke kompatibel med vindskjrmer, Brimini tak med solskjerm sportstak.

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG MOT
SAMMENSTØT FORAN
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Støtfangere og beskyttere

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE

· 3,2 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Gir ekstra beskyttelse for fører og passasjer.
· Unik design med midtplassert øvre del for minimal hindring av sikt.
·S
 lanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad totalinntrykket.
· Kompatibelt med alle Polykarbonat vindskjermer.
· Ikke kompatibelt med Bimini og sportstak og glass frontrute.

DRAGONFIRE
RESERVEDEKKSTATIV

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004455 · Can-Am Rød
715005126 · Svart

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

DRAGONFIRE BESKYTTELSESSTANG MOT
SAMMENSTØT FORAN

DRAGONFIRE EXO-RAMME FORAN

DRAGONFIRE
STØTFANGER
BAK
S.30

TILBEHØR

DRAGONFIRE
STØTFANGER
FORAN

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004801 · Can-Am Rød
715005127 · Svart

TILBEHØR

DRAGONFIRE
STEINBESKYTTERE
S.31

· 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Full beskyttelse av hjørne foran og karosserisiden.
·S
 lanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad totalinntrykket.
· DragonFire støtfanger foran (715004456/715005128) er påkrevd for montering.
· Selges parvis.

LØYPETILPASSET STYRKE
Skarpe linjer og styrken til å stå løpet ut Dragonfire tilbehør matcher din Can-Am
og forsterker dens potensiale.

DRAGONFIRE STØTFANGER FORAN

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid
pulverlakkert finish og forsterket med en
2,3 mm tykk stålplate.
· Ekstra beskyttelse for kjøretøyet ditt.
· Slanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og
forsterker i stor grad totalinntrykket.

·K
 ombinerer perfekt med DragonFire
Exo-Frame foran.
·B
 illet enderør med DragonFire logo.
· I kke kompatibelt med mottakerkopling foran.
· I nkluderer braketter for ekstra lysmontering.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004456 · Can-Am Rød
715005128 · Svart

DRAGONFIRE STØTFANGER BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish og forsterket med en
2,3 mm tykk stålplate.
· Ekstra beskyttelse for kjøretøyet ditt.
· Slanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad totalinntrykket.
· Billet enderør med DragonFire logo.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004457 · Can-Am Rød
715005129 · Svart

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

DRAGONFIRE RESERVEDEKKSTATIV

DRAGONFIRE STEINBESKYTTERE

· 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Slanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad totalinntrykket.
· Enkelt å montere reservedekkstativ på veltebøyle.
· Plass til dekk opp til 28" diameter (hjulet ikke inkludert).
· Bruker standard boltemønster for hjulmontering.
· Ikke kompatielt med LINQ svingbart stativ (715004708), bagasjeromsdeksel for all slags
terreng, redskapsgrind og LinQ tilbehør montert på lasteplanet.

· 3,2 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Slanke linjer matcher kjøretøyets karosseri og forsterker i stor grad
totalinntrykket.
· Beskytter kjøretøyets underside med minimal effekt på bakkeklaringen.
· 2,3 mm stålplate omslutter den nedre delen av kjøretøyet for ekstra sideveis
beskyttelse.
· Selges parvis.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport (unntatt X rc)

715004443 · Can-Am Rød
715005125 · Svart

715003690 · Can-Am Rød
715005130 · Svart

Maverick Sport MAX
715005160 · Svart

SETER
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LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

SETER

DISSE
RACINGINSPIRERTE
SETENE, KLARGJORT
FOR 4-PUNKTS SELE,
ER DESIGNET MED
TANKE PÅ KOMFORT
OG STABILITET OG
IVARETAR BEDRE
BALANSE, FOCUS OG
KOMFORT VED
KJØRING I KREVENDE
TERRENG.

LinQ er et BRP-eksklusivt tilbehørssystem for hurtig montering uten behov for verktøy.
LinQ tilbehør er enkelt og raskt å ta av og på for å tilpasse kjøretøyet til øyeblikkets behov.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV
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Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX (Bakseter
kun på MAX model)
715004459 · Svart
715004460 · Can-Am Rød

4-PUNKTS SELE

· Eksklusiv kontrollert retarderingsteknologi
(patentert) absorberer ekstra energi ved et
eventuelt uhell.
· Maksimal kjørekomfort.
· Enkel åpning og lukking med klikklås.
· Ikke EU-godkjent.
· Tilfredsstiller ROHVA.
· 4-punkts selestang - forsete på
Max-modeller.

TILBEHØR

TILBEHØR

BEARD FJÆRINGSETER

· Ekte sittekomfort for fører og passasjer.
· Spesielt designet for bruk i side-by-side-kjøretøy.
· Gode sittestilling for både fører og passasjer ved intense kjøreforhold.
· Med enestående støtte som gir svært god komfort og stabilitet.
· Laget av en stiv sveiset stålramme, dekket med formskum og trukket med premium
marine-grade vinyl, med solide egenskaper bruk under alle kjøreforhold og
motstandsdyktig mot mugg og falming.
· Gir kjøretøyet ditt et enda mer sportslig utseende.
· Ingen ekstra setefester er påkrevet.
· Selges parvis.

UTEN VERKTØY
Vri LinQ-festene og kjør!

Maverick Sport MAX (Forseter)
715004894 · Svart
715004895 · Can-Am Rød

4-PUNKTS SELESTANG

· For montering av 4-punkts selestang i førersetet og
passasjersetet foran på Maverick Sport Max.
· 4-punkts seler må monteres for både førersetet og
passasjersetet foran når 4-punkts selestang er montert.

DITT EVENTYR, FERDIG UTRUSTET

Maverick Sport MAX
715004847

LinQ lastebokser, rammeforlengere, bager, kurver og
utstyrsgrep festes raskt for din neste ekspedisjon.

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004234 · Fører
715004235 · Passasjer

SKULDERPUTER TIL SETEBELTE

· Gir høyere kjørekomfort ved å hindre at setebeltet
gnisser mot hals og skulder.
· Utstyr med standard 3-punkts setebelter.
· Enkel montering med borrelås.
· Can-Am merket.
· Selges parvis for fører og passasjer.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715002894

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

LinQ TILBEHØRSTYPER
• LinQ med 16'' tilbehør monteres med LinQ-fester med

36"

16 tommers avstand, ideelt for Can-Am ATV-er og SSV-er,
Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

• LinQ med 36'' tilbehør brukes vanligvis som del av
LinQ-rammer på Can-Am Off-Road kjøretøy.

16"

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV
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LinQ TILBEHØR MED 16" BASE S. 35

LinQ 16 LITERS KJØLEBOKS

295100698

Festeplassering og krav
Standard
lasteboks

Passasjersete
base

LinQ lastehylle
715003702

LINQ svingbart
stativ
715004708

Adventure
takstativ
715004095

· LinQ-fester montert 16 tommer fra hverandre, senter-mot-senter.
· Lavere lastekapasitet enn LinQ tilbehør med 36" base.
· kan brukes på Can-Am ATV og SSV kjøretøy, Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.
LinQ
forankringssett
860201806
+
LinQ forankring
monteringssett
715004461

LinQ TILBEHØR MED 16" BASE

LinQ
forankringssett
860201806

LinQ 16 L KJØLEBOKS

· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet og
holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ VERKTØYBOKS
715004301

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
LinQ
forankringssett
for passasersete
715003951

LinQ 21 LITERS BAG

860201740

LinQ 17 LITERS SPORTSBAG

Ikke kompatibelt

295100698

LinQ forankringsadaptersett
715004960

LinQ forankring
monteringssett
715004461

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

TILBEHØR

· Halvstiv, utvidbar tunnelveske.
· 86 liter kapasitet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
860201740

EKSPERTENS

Ingen ytterligere
krav

VALAG
En av de mest
allsidige og
populære
kjøleboksene på
markedet, og
som tåler
krevende bruk.

LinQ TØRRBAG

715002875

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE S. 36-37

LinQ SR 21 L BAG

715004301

860201678

Ny

LinQ VERKTØYBOKS

· Presisjonsinjisert HDPE gir en stiv og solid
konstruksjon.
· 19 liters maks. kapasitet.
· Vanntett med forseglet deksel.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

· Montering på LinQ rammer ofte bruk av Can-Am ORV kjøretøy.
· Høyere lastekapasitet enn LinQ tilbehør med 16" base.
· Bruken er begrenset til Can-Am ORV-kjøretøy.

LinQ 45 LITERS LASTEBOKS
715003879

Ny

715004923

Ingen ytterligere
krav

Maverick Trail,
Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

LinQ 124 LITERS LASTEBOKS
715001747

715003018

860201678

Ikke kompatibelt

Ingen ytterligere
krav

Ikke kompatibelt

LinQ TØRRSEKK

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Ikke kompatibelt

Ikke kompatibelt

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

LinQ GRUNNSETT
FOR PASSASJERSETE

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG
FRA OGIO

· LinQ grunnsett som monteres på
passasjersetets seteramme under
seteputen.
· For montering av kompatibelt LinQ
tilbehør inne i førerhuset.
· Passasjerseteputen kan kan settes
tilbake på plass over LinQ grunnsett
når det ikke er i bruk.

715002923 • Svart / 715003248 • Camo

LinQ EKSTRA KRAFTIG KURV

Ingen ytterligere
krav

715001215

LinQ LAVPROFILKURV

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715004282

715003951

LinQ HYLLER OG HOLDERE S. 42
715003059

Ny

· Helt vanntett tørrsekk med rulletopp for trygg og
plassbesparende oppbevaring av utstyret ditt.
· LinQ-festet med kraftig, stiv plastbase.
· Lagringsløsning med høy kapasitet (40 l).
· Skum i bunnen for ekstra beskyttelse av utstyret.
· Integrrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
715002875

LinQ 30 LITERS KJØLEBOKS

LinQ REDSKAPSHOLDER

LinQ 17 LITERS SPORTSBAG

·17 liters kapasitet.
· Stiv bunn, halvstiv topp.
· Se tabell for
monteringsplassering
og krav.

LinQ 86 LITERS LASTEBOKS

LinQ 43 LITERS LASTEBOKS TIL
AUDIO

Ingen ytterligere
krav (når den
monteres på
sideveggene)

Ingen ytterligere
krav

Ikke kompatibelt

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Ingen ytterligere
krav

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

· Verktøy ikke nødvendig: Tas enkelt på og av for hånd
· Utstyr din Can-Am for spesielle oppgaver raskt
og enkelt
· Solid festesystem som tåler det mest krevende
terreng

TILBEHØR

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

TILBEHØR

35

Montering på
sidevegg:
LinQ adaptere
715003058

LinQ GRUNNSETT
FOR LAST

· Gjør det mulig med montering
av kompatibelt LinQ tilbehør.
· Inkludert: 2 LinQ lastebaser og
monteringsutstyr.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
860201806

LinQ MONTERINGSSETT FOR
GRUNNSETT

(Ikke avbildet)
· Påkrevd å montere LinQ grunnsett for last i lasteboks.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004461

LinQ UTSKIFTINGSDEL

· Selges parvis.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715001707

Ny LinQ
ADAPTERSETT

· For montering av LinQ tilbehør med 16" base
på LinQ hyller.
· Av og på uten verktøy.
· LinQ dreibar lasteramme (715004708) er
påkrevet for montering.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004960

36

LinQ: Last enkelt på og enkelt av

LinQ: Last enkelt på og enkelt av

37

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715002923 · Svart

Break-Up Country Camo

715003248 · Mossy Oak

LINQ 43 L AUDIO LASTEBOKS
· En rimelig og rask løsning for å få musikk og
oppbevaring på din neste tur.
·M
 onteringen bak bruker ikke opp plass i
førerhuset og sørger for en fin lytteropplevelse i
gjennomsnittshastighet.
· Lett å montere og demontere for trygg og
sikker oppbevaring av lasten.
· Kontrollpanel med lys er perfekt for kjøring i
mørket.

· Vannavstøtende høyttalere.
· Bluetooth-kompatibel mottaker og 16,5 cm
høyttalere er skjult og integrert i dekselet på
en smart måte.
· Automatisk avstengningsfunksjon beskytter
batteriet ved å slå av systemet etter
10 minutter uten aktivitet.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG FRA OGIO

· Enkel montering uten verktøy takket være LinQ systemet.
· Halvstiv lastebag med 65 liters kapasitet, ideelt for transport av det du ønsker på
kjøretøyet ditt.
· Beltelås og elastisk lukking med gummiforsegling som hindrer støv å komme inn i bagen.
· 3-delt lokk for delvis eller hel tilgang til bagen.
· Avdelte rom innvendig for ryddig oppbevaring.
· LinQ lasteramme (715003702) eller LinQ lasteramme foran (715004708) er påkrevet
for montering.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Avdelte rom innvendig
for ryddig oppbevaring.

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE
LinQ 45 L LASTEBOKS

LinQ 86 LITER LASTEBOKS

· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

· LinQ innebærer enkel montering og
demontering.
· Låsbar og vannavstøtende.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715003879

· Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ HEAVY-DUTY KURV

715004923

· Laget av HSLA-stål (lavlegert konstruksjonsstål).
· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715001215

LinQ 30 L KJØLEBOKS

LinQ 124 L LASTEBOKS

· Utstyrt med LinQ System koples bagasjeboksen bak til og fra på få sekunder.
· 124 liter lastekapasitet med sammenhengende, uhindret plass for maksimal oppbevaring og
tilgang til boksens interiør.
· Laget av injeksjonsformet polyethylene, doble vegger på kritiske områder.
· Det tette lokket beskytter dine eiendeler mot støv, fuktighet og vær og vind.
· Lastebokspanelene er tilgjengelige i mange farger slike at du kan velge farger som passer til
kjøretøyet ditt (selges separat).
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715001747 · Svart (Baklys inkludert)
EUROPEISK VERSJON (EU-tilpasset)
715001748 (Uten baklys)

LinQ 124 L LASTEBOKSPANELER

· Fargepaneler som matcher 124 l LinQ lasteboks på kjøretøyet ditt.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715001391 · Svart
715001392 · Gul
715001395 · Viper Rød
715002481 · Hvit
715002480 · Light Grå
715002984 · Octane Blå
715002985 · Manta Grønn
715002986 · Can-Am Rød
715006119 · Orange Crush Ny
715006120 · Squadron Grønn Ny

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

EUROPEISK VERSJON
(EU-tilpasset)
· Uten baklys
715001397 · Svart
715001398 · Gul
715002482 · Light Grå
715002483 · Hvit
715006121 · Can-Am Rød
715006122 · Manta Grønn
715006123 · Orange Crush
715006124 · Viper Rød

· Kan monteres uten å gjøre endringer på kjøretøyet.
· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
· Integrert, uttakbart oppbevaringsrom som beskytter maten.
· Robuste gummilåser holder dekslet tett lukket.
· Vannavstøtende, kan låses.
· Nyttig dreneringsplugg.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

LinQ LAVPROFIL-KURV

· Lav-profil åpen kurv øker oppbevaringsplassen.
· Perfekt for enkel tilgang til verktøy, rep, vinsj og brøyteskjær-tilbehør, etc.
· Flere stropper og festepunkter.
· Laget av støtsikker injisert polypropylen.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004282

TILBEHØR

TILBEHØR

715003018

38

LAST & OPPBEVARING

Last og oppbevaring
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OPPBEVARINGSVESKE I TAKET

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

GI DIN CAN-AM DEN
LASTEKAPASITETEN
DU TRENGER FOR Å
FÅ MED ALT OVERALT

715005018

LAST & OPPBEVARING

LAST & OPPBEVARING

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene dine når du er ute og kjører.
· Inkluderer 2 myke oppbevaringsvesker festet på rund ramme som er plassert mellom
førerhuset og taket.
· 9 liter kapasitet.
· Bimini tak med solskjesrm eller sportstak påkrevd for montering.

BAGASJEROMSDEKSEL
FOR ALL SLAGS
TERRENG

SKULDERVESKE TIL
OPPBEVARING

TILBEHØR

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005019

MYK KJØLEBOKS

FAST BAKLUKE

BAGASJEROMSDEKSEL FOR ALL SLAGS
TERRENG

· Stiv rotasjonsstøpt konstruksjon.
· Omslutter lasteromsåpningen bak på en perfekt måte og holder
lasten trygt på plass.
· Harmonerer med kjøretøyets stil.

· Omdanner lasterommet bak til en helt innlukket og vanntett bagasjeboks.
· Fjærbelastet åpning.
· Integrert feste inne i boksen for Dome lys (715002455) (selges separat).
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet.
· LinQ tilbehør kan monteres på eller inne i lasteboksen.
· LinQ basesett for last (860201806) nødvendig for montering på
lasteromsdekslet.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004357

· Myk kjøleboks laget av solid
canvas.
· Avtakbar skulderstropp og
bærehåndtak.
· Skumisolasjon og
vannavstøtende innvendig fôr.
· 4,5 liters kapasitet.
Maverick Trail, Maverick
Sport, Maverick Sport MAX
715003728

Ny AVTAKBAR SENTRERT
OPPBEVARINGSBAG

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av
sakene dine når du er ute og kjører.
· Passasjerer både foran og bak har tilgang til
bagens innhold.
· Vesken har et 5,2-liters oppbevaringsrom og er
også utstyrt med innvendige nettinglommer og
sidelommer.
· Kan fjernes på kort tid og inkluderer
skulderstropp for transport.
· Perfekt for å ta utstyret på og av kjøretøyet.
Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

715004794

715003701
EKSPERTENS

VALAG
Forvandler
kjøretøyet ditt,
skaper et helt
innelukket
og vanntett
oppbevaringsområde.

MYK OPPBEVARINGSBAG

(Ikke avbildet)
· 45 L myk oppbevaringsbag designet for bruk på kjøretøyets ramme og
rammeforlenger bak for å maksimere potensiell oppbevaringsplass.
· 3 seksjoner.
· Vanntett.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003759 · Svart

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

10 L OPPBEVARINGSBAG
· Tørrsekk med toppåpning for fullstendig
beskyttelse mot elementene.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
269502121

TILBEHØR

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av
sakene dine når du er ute og kjører.
· Vesken festes på den ledige plassen mellom
fører- og passasjersetene for å øke
kjøretøyets lastekapasitet.
· 10,5 liter kapasitet.
· Ikke sammen med Beard-seter.
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HYLLER OG HOLDERE

LinQ
VERKTØYBOKS
S.35

41

LinQ 16 LITERS
KJØLEBOKS
S.35

HYLLER OG HOLDERE

SKRALLE
SURREKROKER
FOR
RESERVEDEKK

HYLLER OG HOLDERE

LinQ
REDSKAPSHOLDER
S.42

Hyller og holdere

BYGGET FOR OPPLEVELSER
TILBEHØR

TILBEHØR

Ta med alt du trenger for å leve ut off-road-drømmen.

99 CM DOBBELT LED
LYSREKKE (270 WATT)
S.45

Ny

ADVENTURE TAKSTATIV

· Ideell lasteløsning for å pakke alt du trenger for å oppleve off-road fullt og helt.
· Laget av kraftige 3, 8 cm stålrør og 3,2 cm diameter stålrør.
· Plass til opptil 34 kg.
· LinQ støtteplater gjør det mulig med montering av LinQ tilbehør med 16" base.
· Integrerte festepunkter for montering av 99 cm dobbelt LED lysrekke (foran).
· Med festepunkter for feste av reservedekk.
· Surrekroker for reservedekk selges separat.
· Legg til lasteboksnett for å feste lasten din på rammen.
· Kan monteres uten tak eller med Sportstak.
Maverick Sport MAX
715004095

SKRALLE
SURREKROKER FOR
RESERVEDEKK

· 3-veis skralle surrekrokstropp med
løkker.
· For å holde reservedekkene trygt på
plass på tilbehør utstyrt med integrerte
festepunkter for reservedekk.
· Justerbart for tilpasning til de fleste
UTV-dekkstørrelser.
· Skralle og koblingsring laget av solid
zink-belagt stål.
· Påkrevd for feste av reservedekk på
Advanture takstativ.

HYLLER OG HOLDERE
LinQ DREIBAR LASTERAMME

· LinQ hengslet hylle gjør det mulig med ekstra
LinQ-festet tilbehør eller for transport av et
reservedekk (dekk ikke inkludert).
· Tilpasset festestropp for rask montering eller
fjerning av reservedekk.
· Gassdrevet svingbevegelse, låses i løftet stilling.
· Ikke kompatibel med utstyrsskinne, Lonestar
Racing og DragonFire dekkstativ, Lonestar
Racing nummerplate, beskyttelsesstang mot
sammenstøt bak og LinQ lastehylle.
· Kompatibelt med bagasjeromsdeksel for all
slags terreng.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004708

280000606

BAGASJEBOKSNETT

· Solid nett for å sikre effektiv plassering
av lasten på ditt Adventure takstativ.
715001371

LASTERAMME FORAN

· Robuste fester for lasterammen foran på
panseret gir ekstra lastekapasitet.
· Heavy-duty 1,9 cm diameter
stålrørskonstruksjon.
· 22,7 kg lastekapasitet.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med

holdbar pulverlakkert finish.
· Vippbar løsning gir enkel adgang til
serviceområdet.
· Kan brukes med eller uten støtfanger foran.
· Ikke kompatibelt med DragonFire
Exo-Frame foran.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004302

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

EKSPERTENS

VALAG
For reservedekk
og last Den
dreibare
lasterammen
har ekstra
funksjoner der
det trengs mest.

Hyller og holdere
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HYLLER OG HOLDERE

Hyller og holdere

HYLLER OG HOLDERE

42

LinQ LASTERAMME

· Laget av solid støpt aluminium og sterk ramme av
aluminiumsrør.
· Gjør det mulig med montering av LinQ lastebokser
oppå, og tillegg av mer LinQ tilbehør i lasteboksen.
· Enkel montering uten verktøy takket være LinQ
systemet.

LinQ RAMMEFORLENGER

LinQ
REDSKAPSHOLDER

·L
 aget av sterk og solid støpt aluminium.
·H
 older lasten trygt på plass.
·E
 nkel montering uten verktøy takket være LinQ systemet.

· Svært allsidig redskapsholder.
· Bekvem dreielås gjør at
redskapene kan lagres ulike veier.
· Selges parvis.
· Ikke kompatibel inne i lasteboksen.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003771

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715003702
EKSPERTENS

VALAG

715003059

STRONGHOLD HOLDER FOR VÅPENSTATIV 6.0
IMPACT† FRA KOLPIN†

· Kompakt lavprofil design med Kolpin Stronghold styling med plass til opp til 132 cm
lange rifler og gevær med sikter.
· Inkluderer avtakbart, støtabsorberende skum og nylon støtabsorberende fôr for
innvendig beskyttelse.
· Åpning med en hånd med et fast lokk for rask tilgang sammen med lukkestropp.
· For bruk med Kolpin Stronghold automatisk låsende monteringsystem.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

STRONGHOLD AUTOMATISK LÅSENDE
MONTERING FRA KOLPIN

· Automatisk låsing gir rask og sikker festing av våpenstativet på ditt kjøretøy.
· Brakett laget av solid forsterket nylon og belagt stål.
· For bruk med Stronghold Gun Boot (705011442).
· Krever redskapsgrind (715003703).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003899

705011442

Hold lasten der
den skal være
med høye
lastestenger på
siden.

UNIVERSALHOLDER FOR SAG FRA KOLPIN

RESERVEDEKKSTATIV

· Holder reservedekket på plass.
· Hurtig fjerning av reservedekket.
· Plass til dekk opp til 30" diameter (hjulet ikke inkludert).
· Montert på støtfanger bak, er ikke i veien for lasteområdet.
· Laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Hjuljekk (715001719) kan festes ved å bruke skralle surrekroker for reservedekk
(280000606).
· Krever støtfanger bak (715003683) eller Rancher støtfanger bak (715004304).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004471

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Spesielt utviklet for trygg transport av
motorsag på ditt side-by-side-kjøretøy.
· Kraftig metallbrakett, pulverlakkert svart, for
motorsager med blad på opptil 51 cm.
· Gummiputer støtter og sørger for at det
sitter godt.
· Hengslet design for rask fjerning.
· Holder sagen i vertikal posisjon eller
45˚ vinkel i begge retninger.
· Krever redskapsgrind (715003703).
· Sagbladbeskytter inkludert.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715001423

REDSKAPSGRIND

· Solid redskapsgrind med C-klemmer festet
på veltebøylen.
· Flere festepunkter for Stronghold
automatisk låsense montering eller for
universalholder for sag fra Kolpin.
· Med plass til to Gun Boots.
· Ikke kompatibel med Gun Boot 6.0 Impact
fra Kolpin.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003703

TILBEHØR

TILBEHØR

HYLLER OG HOLDERE

LYS

Lys

24,300 LUMENS
99 CM DOBBELT LED LYSREKKE (270 WATT)

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

· 108 W lysrekke som produserer 12 460 lumens.
· Utstyrt med 6 Cree XM-L2 LED-lys.
· Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både på kort
og lang avstand.
· Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger pluss
lyskastermodus.
· Kan monteres på Can-Am støtfangere foran, sportstak og
Bimini tak.
· Krever Baja Designs lett strømkabel.
· Ikke EU-godkjent.
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· Utstyrt med 18 5 W Cree LED-lys.
· 8 400 lumens.
· Robust og vanntett.
· EC-sertifisert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

3,150 LUMENS

TILBEHØR
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3,150 LUMENS

· Utstyrt med 12 5 W Cree LED-lys.
· 5 400 lumens.
· Robust og vanntett.
· Stor kapasitet for sin størrelse.
· EC-sertifisert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

SQUADRON SPORT WIDE CORNERING

5,400 LUMENS

25 CM DOBBELT LED LYSREKKE (60 WATT)

715002933

25 m

Lyser opp mer enn 460 m foran kjøretøyet
og ca. 20 m bredde på hver side.
40 m
20
0
-20
-40
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0
-25

0

100

200

300

400

500

600 m

50 m

· 25 W LED spotlight.
· 1 800 lumens.
· Robust og vanntett.
· Inkluderer basis ledninger og bryter.
· Can-Am-merket grill.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

XL80 COMBO

25
0

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

-25
-50

1,800 LUMENS

10 CM RUNDE LED-LYS (2 X 25 WATT)

9,500 LUMENS

40 m
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715002935
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710005041
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900 m

0

BAJA DESIGNS XL80 LED-LYS

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

500

50 m

BAJA DESIGNS SQUADRON SPORT LED-LYS

· 80 W per spot som produserer 9 500 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree XHP50 LED-lamper per lykt.
· Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger.
· Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både på kort og lang
avstand.
· Kan monteres på Can-Am støtfangere foran, sportstak og Bimini tak.
· Krever Baja Designs lett strømkabel.
· Dimensjoner: 11,4 cm x 11,4 cm.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.

400

40 m
20
0
-20
-40
0

710006821

710006820

300

Lyser opp mer enn 580 m foran kjøretøyet
og ca. 20 m bredde på hver side.

XL SPORT SPOT

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

200

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715002934

BAJA DESIGNS XL SPORT LED-LYS

100

8,400 LUMENS

38 CM DOBBELT LED LYSREKKE (90 WATT)

50 m

710006819

· 26 W per spot som produserer 3 150 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree LED-lamper per lykt.
· Kan monteres på Can-Am støtfangere foran, sportstak og Bimini tak.
· Krever Baja Designs lett strømkabel.
· Bredt lysmønster spesielt designet for svinger og støvete/tåkete forhold.
· Selges parvis.
· Dimensjoner: 7,6 cm x 7,6 cm.
· Ikke EU-godkjent.

40 m
20
0
-20
-40

12,460 LUMENS

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

· 26 W per spot som produserer 3 150 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree LED-lamper per lykt.
· Høyhastighets-spot med lengre og smalere lysstråle med fokus på
belysning lenger unna.
· Kan monteres på Can-Am støtfangere foran, sportstak og Bimini tak.
· Krever Baja Designs lett strømkabel.
· Dimensjoner: 11,4 cm x 11,4 cm.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.

Lyser opp mer enn 900 m) foran kjøretøyet
og ca. 35 m bredde på hver side.

LYS

· Utstyrt med 54 5 W Cree LED-lys.
· 24 300 lumens.
· Ikke kompatibel med heldekkende vindskjerm, vippbar vindskjerm og Can-Am
beskyttelsesstang mot sammenstøt.
· Se tabell for monteringsplassering og monteringskrav.
· Ikke EU-godkjent.
715004007

25 CM BAJA DESIGNS ONX6 LED LYSREKKE

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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900 m

TILBEHØR

BAJA DESIGNS LED-LYS
ER UTVIKLET AV
LYSDESIGNERE FOR Å
LYSE LENGRE OG MED
VARIGHET LENGER ENN
DET FORVENTEDE—ALT
MED LIVSSTIDSGARANTI.

LYS
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Lys

Lys

38 CM DOBBELT
LED LYSREKKE

99 CM DOBBELT
LED LYSREKKE

FYLL OMRÅDET MED STERKT
LYS MENS DU HENTER LAST,
RYGGER OG ARBEIDER

LETT STRØMKABEL
BAK

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM I 3 ENKLE TRINN

(Ikke avbildet)
· Strømkabel som lar deg montere lys i
lasterommet bak på ditt kjøretøy.
· Bruk sammen med 9 cm LED
flombelysning (2 x 14 W) (selges separat).
· Dette oppsettet vil lyse opp lasteområdet
og omgivelsene bak.
· Sportstak og bryterpanel i taket
(715003669) er påkrevd.

2

1

VELG DITT
MONTERINGSPUNKT

25 CM LED
LYSREKKE

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

FRONTSTØTFANGER
ELLER RANGER
STØTFANGER

TILBEHØR

9 LED
FLOMBELYSNING

9 CM LED-LYS (2 X 14 WATT)

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

LED KJØRELYS

· Spotlinse for smal og lang lysstråle, ideelt ved
kjøring i høyere hastighet.

1,260 LUMENS
LED KJØRELYS
15 m
0

NA

15

30
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90

SQUADRON
XL80 LEDSPORT LED10" DOBBELT 15" DOBBELT 39" DOBBELT
LYS (SELGES
LYS (SELGES
LED-STANG LED-STANG LED-STANG
PARVIS)
PARVIS)

710005287
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710006820
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

3,5" SPOT
ELLER
LED-FLOMBELYSNING
(SELGES
PARVIS)

4" RUNDE
LED-LYS
(SELGES
PARVIS)

Se s. 45-46 for mer informasjon om disse lysene.

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)

715002933
PLUS
715003670
(Monteringssettl)

NA

715002935 (4" Rund),
715003665 (3,5" Flomlys)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003670 (Monteringssett)

NA

NA

715002935 (4" Rund),
715003665 (3,5" Flomlys)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003670 (Monteringssett)

NA

LONESTAR RACING
STØTFANGER
FORAN

NA

NA

NA

NA

715002933
PLUSS
715003670
(Monteringssett)

LONESTAR RACING
STØTFANGER
FORAN

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

SPORTSTAK OG
BIMINITAK

710004881
PLUSS
715002885
(Strømkabel)*
Valgfri.
Bryterpanel i
taket
715003669

710005287
PLUSS
715002884
(Strømkabel)
*Valgfri:
Bryterpanel i
taket
715003669

710006820
PLUSS
715002884
(Strømkabel)*
Valgfri.
Bryterpanel i
taket
715003669

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)
*Valgfri:
Bryterpanel i
taket
715003669

715002933
PLUSS
715003669
(Bryterpanel i
taket

715002934
PLUSS
715003669
(Bryterpanel i
taket

715004007
PLUS
715005822
(Monteringssett)
*Valgfri:
Bryterpanel i
taket
715003669

VELTEBØYLE OG
DRAGONFIRE
ALUMINIUMTAK

NA

NA

NA

NA

NA

NA

715004007
PLUSS
715005822
(Monteringssett)

NA

NA

NA

715004007
PLUSS
715004877
(Lysfester)
& 715005822
(Monteringssettt)

NA

NA

LONESTAR RACING
ALUMINIUMSTAK

-15
0

CAN-AM LYS

Se s. 44 for mer informasjon om disse lysene.

715004910

Ny

VELG DINE LYS

BAJA DESIGNS LYS
XL SPORT
LED-LYS
(SELGES
PARVIS)

LYS

LYS

BAJA DESIGNS XL
SPORT LED-LYS

Ny

· 14 W LED-LYS som produserer 1 260 lumens hver.
· Utstyrt med 6 sterke LED-lys i et kraftig hus av støpt aluminium.
· Med 2 festepunkter — Hvis ett festepunkt svikter i en kollisjon,
roter til neste kanalpunkt og monter lyset igjen.
· Selges parvis.
· EC-sertifisert.

NA

NA

NA

NA

NA

105 m

NA

NA

715002935 (4" Rund),
715003665 (3,5" Flomlys)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003669 (
Bryterpanel i taket)

715003666
3

LED FLOMBELYSNING

· Flombelysning for en bred lysstråle, ideelt når du
utfører arbeidsoppgaver som snøbrøyting eller
kjøring i svinger, støvete eller tåkete forhold.
715003665

BESTILLE

LED FLOMBELYSNING
15 m

MONTERINGSSETT FOR
99 CM LED LYSREKKE

-15
0

15

30

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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60

75

BESTILL ALLE DELENUMMERE I KRYSSENDE BOKS

*MERK: Ved montering av mer enn ett lyssett, er ekstra strømkabel eller monteringssett påkrevd.

*Alle lys KUN ment for bruk i terreng.

0
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90

105 m

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av 99 cm dobbelt
LED lysrekke (foran).
· Inkludert ledninger og støttebrakett.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005822

LETT STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
· Strømkabel for montering av
kompatible Can-Am lyssett på
støtfangere foran.

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport Max
715003670

BAJA DESIGNS LETT STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av Baja Designs LED-lys på tak eller støtfanger.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
25 cm Baja Designs OnX6
LED lysrekke
715002885

Baja Designs XL Sport LED-lys
& Baja Designs Squadron
Sport LED-lys
715002884

Baja Designs XL80
LED-lys
715003729

TILBEHØR
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Lys

AUDIO &
KOMMUNIKASJONSSENTER
Din kjøring, din løype, din musikk: Skru opp volumet når
du er ute og kjører med dette robuste audiotilbehøret!

LYS

UNIKE CAN-AM
LED-LYS

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

49

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
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100 %
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003673

LED FRONTLYSSETT

· Frontlysene i dette oppgraderingssettet trekker maks.
40 W (2 x 20 W) strøm og produserer bedre lys.
· Lavere strømforbruk og med lenger levetid enn standard
halogenpærer.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003667

BAKLYS PÅ TAKET

· Takmontert baklys og bremselys øker sikten for
kjøretøy som kommer bak deg.
· Bruker klare og energieffektive LED-lys.
· Sportstak (715003659/Maks: 715004704) er påkrevet
for montering.
· Ikke EU-godkjent.

Våre audiosystemet er utformet for sømløs
integrasjon med stil, passform, finish og egenskaper
på din Maverick Sport og Maverick Trail.

TILBEHØR

TILBEHØR

UNIKE CAN-AM LED-LYS

· Stil med et mer aggressivt utseende.
· Bruk klare og energieffektive LED-lys.
· Gir ikke ekstra lys for kjøring.
· Standard på DPS-modeller.

integrert

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003668

KOMPLETT WET
SOUNDS AUDIOSYSTEM
LONESTAR RACING
FESTER FOR 99 CM
DOBBELT LED LYSREKKE

· Lavprofilfester som gjør det mulig med
montering av 99 cm dobbelt LED lysrekke
på Lonestar Racing aluminiumstak
(selges separat).
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

DOME LYS

· LED-lys som integrerer perfekt i
kjøretøyet.
· Ledninger inkludert.
· Kan monteres på bøyle, sportstak eller
bagasjeromsdeksel for all slags terreng.

Med en robust konstruksjon som passer
krevende kjøring med Can-Am kan
dette kraftige systemet skape hi-fi
lydopplevelser... overalt.

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715002455

715004877

NY HOLDER FOR ELEKTRONISK ENHET

Kople til ditt Wet Sounds audiosystem eller Rugged Radios
Intercomsystem for å spille av musikken fra din smarttelefon eller nettbrett.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Få folk til å si ”HVA!?”
Begge audiosystemet drives av en 200 W
integrert forsterker med D-Bass-teknologi
for kraftig basslyd og sterkt volum.

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Audio og kommunikasjonssystemer

Ny

HOLDER FOR ELEKTRONISK ENHET

· En fantastisk plattform for underholdning når du er ute og kjører.
· Robust injisert polypropylene-konstruksjon sørger for rett passform
og enkel montering.
· Justerbar enhet holder de fleste nettbrett og smarttelefoner som
måler mellom 13 og 25,4 cm (med beskyttelsesetui).
· Et perfekt tillegg til Wet Sounds audiosystemer eller Rugged Radios
Intercom System for å spille av musikk med din enhet.
· Mulig å installere Garmin Montana 680T GPS.
· Integrert oppbevaring med 9,5 liters kapasitet med tilgang til 12 volts
uttak i dashbordet for lading av enheten.
· Integrert festelokalisering for RAM-fester.
· Ikke kompatibelt med defrost-, varme og ventilasjonssystem
(715003678).

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
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Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Maverick Trail
715005212

EKSPERTENS

Plasser din smarttelefon eller nettbrett enkelt og sikkert
innen rekkevidde for kartlegging, musikk og mer.

TILBEHØR

TILBEHØR

VALAG

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
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KOMPLETT WET SOUNDS AUDIOSYSTEM

· Sammensatt for enestående lydkvalitet og playlister for de toppartistene.
· Innebygget 200 W forsterker med D-Bass-teknologi for imponerende dyp
bass-respons.
· Innebygget Bluetooth-tilkopling med kildekontroll.
· AUX-inngang gjør det mulig med non-Bluetooth-enheter.
· Skrur seg automatisk av etter 10 minutter inaktivitet for å spare batteriet.
· Med et design som er Can-Am-robust under de mest krevende kjørehold.
· Inkluderer 11,4 cm sterohøyttalere foran og 16,5 cm stereohøyttalere bak
montert på veltebøyle og konsoll med bakgrunnsbelysning.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

WET SOUNDS STEALTH 6 ULTRA HD
CAN-AM EDITION LYDPLANKE

EKSPERTENS

VALAG

715003672

Det eneste som
brøler like høyt
som din Rotax-motor,
dette
4-høyttalerssystemet
spruter det av!

· Innebygget 200 W forsterker med D-Bass-teknologi for imponerende dyp
bass-respons.
· Høyttalerrekke med full rekkevidde pluss ekstra titanium diskanthøyttalere
for dynamisk lyd og ytelse.
· HD High Output-drivere med nye kompositt stive rammer.
· Innebygget Bluetooth-tilkopling med kildekontroll.
· RF trådløs fjernbetjening for full kontroll fra rattet.
· AUX-inngang gjør det mulig med non-Bluetooth-enheter.
· Skrur seg automatisk av etter 10 minutter inaktivitet for å spare batteriet.
· Kontrollpanel med bakgrunnsbelysning.
· 2 V linje-utgang gjør det mulig å kople til en annen lydstang eller tilføye en
ekstern forsterker og høyttalere.
· IP67-tilpasset for bedre beskyttelse mot vær og vind.
· Pulverlakkert overflate for ekstra holdbarhet og motstandsdyktighet mot vær
og vind.
· Krever monteringssett for lydplanke (715004745).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
710006028

RUGGED RADIOS KJØRETØY-TILKJØRETØY-SYSTEM

· Perfekt for å kommunisere med venner og familie på gruppekjøring.
· Praktisk trykk-for-å-snakke-knapp montert på rattet.
· Inkluderer radiomonteringsbrakett, hjelmhøyttaler, mikrofonsett og lader.
· Kan synkroniseres med Rugged Radios Intercom System (715002891).
· Ca. 3,2 til 6,4 km rekkevidde rekkevidde.
Dette settet inneholder:
· RH-5R Rugged Radios 5-Watt Dual
Band håndholdt radio
· Hjelmhøyttaler/mikrofonsett
· Trykk-for-å snakke-knapper
· Monteringsbrakett
· Basestasjonslader
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003440

MONTERINGSSETT FOR LYDPLANKE

(Ikke avbildet)
· Påkrevd monteringssett for Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD
Can-Am Edition lydplanke (710006028).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004745

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

RUGGED RADIOS HJELMHODESETT FOR
BAKSETEPASSASJERER

· Ekstra 3,7 m ledninger og hjelmhøyttaler/mikrofonsett for å oppgradere
ditt 2-persons intercomsystem til et 4-personssystem.
Med Rugged Radios Intercom System
715004380

RUGGED RADIOS INTERCOM SYSTEM

· Spesielt designet for å forenkle tydelig kommunikasjon i kjøretøyet
mellom fører og passasjer(er).
· Kan utvides til 4 personer.
· Inkluderer port for din favorittmusikk.
· Sømløs integrasjon med bryterpanel i dashbordet.
· Kan synkroniseres med Bil-til-bil-system (715003440).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715002891

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR
DEFROST, VARME OG VENTILASJONSSYSTEM

· Det best integrerte systemet på markedet med 3 ventilasjonshastigheter og
justerbar temperaturkontroll i dashbordet.
· Retningsjusterbare ventilasjonsdyser.
· 5 ventilasjonsdyser spesielt plassert for bedre defrosting/fjerning av dugg fra
frontruten og varme for hender og føtter.
· Varmeapparat og vifte med beste varmeytelser slik vi finner det i biler.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003678

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

OPPVARMET RATT

· Robust ratt som tåler kulde og som forsyner varme direkte til hendene dine.
· Perfekt når det er behov for tilgjengelig mobilitet og godt grep, f.eks. jakt.
· Erstatter standardrattet.
· Settet inkluderer rattet og varmebryter i dashbordet.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd (710005757).
· Strømforbruk på 45 W og 3,2 A ved 13,5 V.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

STIL OG
VISJON

715004283

VIPP

EKSPERTENS

VALAG

BRYTEREN

Få godt grep:
Her er den
ultimate
komforten når
det er kaldt.

Can-Am oppvarmet tilbehør
integreres sømløst med
din Maverick Sport eller
Maverick Trail og inkluderer en
bryter i dashbordet for enkel
temperaturkontroll.

SETETREKK MED VARME

· Laget av kraftig vinyl, dette setet sørger for behagelig
kjørekomfort.
· Ergonomisk utformet slik at det passer fint på setet, er
dessuten lett å ta av og på.
· Temperaturinnstillinger lar deg kontrollere hvor varmt du
ønsker det.
· Settet inkluderer setetrekk og varmebryter i dashbordet.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd
(710005757) for montering i forsetene og ledningsnett
715006004 er påkrevd for montering i baksetene.
· Strømforbruk på 25 W og 1,8 A ved 13,5 V.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004501

OPPVARMET SETE

· 30 W setevarmer sørger for behagelig
varme under kjøringen.
· Temperaturinnstillinger lar deg kontrollere
hvor varmt du ønsker det.
· Dette settet inneholder en
karbonfibervarmer, skumteppe og bryter i
dashbordet.
· Monteres direkte i den originale
seteputen.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er
påkrevd (710005757) for montering i
forsetene og ledningsnett 715006004 er
påkrevd for montering i baksetene.

TREKK MED VARME TIL
PASSASJERHÅNDTAK

· Robust konstruksjon som tåler røff kjøring. Dette oppvarmede
trekket holder passasjerens hender varme med trygt grep på de
lange, kalde turene.
· Enkelt å ta av og på.
· Settet inkluderer varmetrekk til passasjerhåndtak og
varmebryter i dashbordet.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd (710005757).
· Strømforbruk på 25 W og 1,8 A ved 13,5 V.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004500

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005112

SØMLØS VARME
SETETREKK MED VARME
Enkel montering
Så snart ledningene er på plass, trenger
du bare legge dekselet over seteputen.

Beste passform og finish
Ikke noe annet passer og yter så bra, og varer like
lenge, som Can-Am fabrikkdesignet tilbehør.

LA DET BLI VARME

Defrost-, varme- og ventilasjonssystem tilbyr tre
(3) ventilasjonshastigheter, temperaturkontroll på
dashbordet og fem (5) dyseposisjoner for maksimal
defrosting og fullstendig innvendig komfort.

Ny OPPVARMET
SETELEDNING FOR
MAX-MODELL

(Ikke avbildet)
· For montering av setevarmer
på Max-modeller.
Maverick Sport MAX
715006004

OPPVARMET VISIRKONTAKT

· Strategisk plassert på kjøretøyet for å opprettholde hurtigheten.
· Valgbar visirkontakt som leverer duggfri kjøring.
· Enkel og rask montering.
· Selges enkeltvis.
· Oppvarmet visir ikke inkludert.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715001246

LEDNINGSNETT FOR
OPPVARMET TILBEHØR

(Ikke avbildet)
· Elektrisk ledningsnett påkrevd for å kople til
og drive oppvarmet tilbehør.
· Energi for opptil 4 tilbehør: 2 håndtilbehør
(håndtak/ratt) og 2 setetrekk
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
710005757

STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
Bringer støm fra batteriet.
Påkrevet for montering av
noe av det elektriske
tilbehøret.
Maverick Trail,
Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003094

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR

Vår oppvarmede tilbehør jobber hardt for at du skal ha det komfortabelt i det kalde været.
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OPPVARMET TILBEHØR

TILBEHØR

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR
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Elektrisk og elektronisk tilbehør

Elektrisk og elektronisk tilbehør
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715002458

· BRYTERPANEL I TAKET

· Helintegrert bryterpanel i taket gir ekstra brytermuligheter for
elektrisk tilbehør.
· Påkrevd for montering av Can-Am lys på taket og for annet
toppmontert elektrisk tilbehør.
· Valgbart for Baja Designs lys.
· Krever Sportstak eller Bimini tak med solskjerm for montering.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715003669

30 AH BATTERIHOLDER
JUSTERBART BELYST
WHIP-FLAGG

· Perfekt for kjøring i dyner.
· 5 W Cree LED.
· 5 fargede linser for tilpasning.
· Sterkt lysende, hurtig avtakbar og
utskiftbar stang.
· Øker kjøretøyets synlighet.
· Tilfredsstiller de fleste krav til
kjøring i dyner.
· Støpt aluminiumsbase, acetal
håndmutter.
· Settet inkluderer monteringsbraketterog
ledningsnett.

BATTERILADER/LADENIVÅ

· Festeplate ment for 30 ah batteri.
· 30 ah batteri (515176151) selges separat.

·H
 elautomatisk 3 amp batterilader/ladenivå.
·H
 older batteriene ladet.
·L
 ader og bevarer små batterier.
·M
 icroprosessorkontrollert flertrinns lading for
ekstra presisjon, sikkerhet og batterilevetid.
·R
 egistrerer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
·F
 lytmodusovervåking opprettholder optimalt
batteriladenivå.
·R
 evers hookup-beskyttelse beskytter batteriet og
laderen mot skade.
·K
 rokfeste henger på utsiden av arbeidsområdet og
sikkerhet og bekvemmelighet.

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

· Auto-volt registrering.
· Display/på -knapp.
· Rykk på displayknappen for å vise
ladefremgangen.
· Energieffektiv/miljøvennlig
tilfredsstiller høyeste standarder for
energieffektivitet.
· Innhold: 3 amp batterilader,
klemmeadapter, DC-adapter, ring
fører ledningen med værdeksel,
brukerhåndbok.
· US-plugg (110 V).

715004431

Ny HURTIGKOBLET LEDNING
MED BATTERIINDIKATOR

· Rask og enkel tilkopling og lading av ulike
batterier med din lader.
· 3-farget LED-indikator viser batteriets
helsetilstand.
· Selges enkeltvis.
715006055

DOBBELTMODUSBRYTER

· Skifter raskt og enkelt mellom normal/
arbeid/eco-modus.
· Eco-modus øker drivstofføkonomien.
· Plug-and-play feste i dashbordet.
· Standard på DPS-modeller.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

HURTIGTILKOPLET
BATTERIKABEL

· Rask og enkel tilkopling og lading av ulike batterier
med din lader.
· Inkludert i batterilader/ladenivå (715005061).
· Selges enkeltvis.
715005408

12 V STRØMUTTAK

· 12 V strømuttak for tilbehør.
· Enkel plug-in ledning inkludert.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003846

715004736

USB STRØMUTTAKSSETT

· Lader dine elektroniske enheter mens
du kjører* (smarttelefon, MP3,
oppvarming etc.).
· Dobbel USB-kontakt.
* Strømuttaket er ikke i stand til å lade
alle typer enhet under kjøring.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
219400510

715005061

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005437

STARTKABEL

· I PX3 vanntett og innelukket
utgangsporter.
·4
 LED batteri-indikatorer for enkel
avlesing av batteriets ladenivå.
·K
 ompakt design, passer i ryggsekken,
hanskerommet eller annet
oppbevaringsrom.
·S
 tarter kjøretøyet raskt i nødstilfeller.
·F
 lott for powersport-kjøretøy, motorsykler
og 4- og 6-sylindre kjøretøy.

·2
 ,4 A + 1 A/5 V USB-porter for rask lading
av alle USB-enheter, inkludert
smarttelefoner, MP3-spillere og nettbrett.
·S
 mart kabel gir beskyttelse mot
revers-polaritet, kort krets, lav spenning,
høy temperatur og tilbakelading.
· I nnebygget LED-lys (3 moduser).
· I nnhold: 300CA startkabel, SA858
smartkabelklemme, MC-USB til USB
ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.

715005062

CTEK BRP 5.0
BATTERILADER

·C
 TEK, produsenten av de smarteste
batteriladerne i verden, har produsert en
BRP-spesifikk lader for alle BRP-produkter.
·L
 aderen er bygget for å takle de krevende
arktiske forholdene.
·K
 ontakt din forhandler for mer informasjon.
860200997

GARMIN MONTANA† 680T GPS

· Montana 680T er solid og vanntett og tåler vær og vind.
· 10 cm dobbelt-orientering, lesbar berøringsskjerm i sollys som
kan betjenes med hanskene på, med klare farger og bilder i høy
oppløsning.
· 8 megapixel autofokus-kamera geotagger automatisk bildene.
· Følger både GPS og GLONASS-satelitter for bedre posisjonering
og raskere behandling.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715002830
Europeisk versjon
· EU-godkjent
· Inkluderer europeisk fritidskart.
715003456

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Forhåndslastet TOPO-kart, pluss ett års abonnement på
BirdsEye satelittbilder.
· 3-aksers kompass og barometrisk høydemåler.
· Spesifikk GPS-holder inkludert (monteringssett påkrevet).
· Includes a preloaded map for US.

RAM GPS-FESTE

· GPS-integrering mulig i kjøretøyet.
· Standard AMPS hullmønster for Garmin holder
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003325

TILBEHØR

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR
TILBEHØR

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR

DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM (D.E.S.S.™) NØKLER

· Sikker tyveribeskyttelse for ditt kjøretøy.
· Kodet chip-teknologi begrenser adgangen til kjøretøyets elektroniske tenningssystem.
· Ett kjøretøy / En kode.
· En vibrasjons-/støtsikker kuleledd-design som sørger for pålitelig forbindelse.
· Kommer med 3 programmerbare nøkler:
- Arbeidsnøkkel: begrenset kjøretøyhastigheten til 40 km/t men begrenser ikke motorens dreiemoment.
- Normal nøkkel: begrenser kjøretøyhastigheten til 70 km/t og dreiemomentet med 50 %.
- Effektnøkkel: Ingen begrensninger.

VINSJ OG TILBEHØR

Vinsj og tilbehør

WARN KLYSS

CAN-AM HAWSE STYRERULL

· Et must ved oppgradering av vinsjen din med syntetisk rep, denne rustbeskyttede hawse
styrerullen av aluminium hindrer kabelen i å smette inn i et hjørne på styrerullen og
beskytter mot slitasje som skyldes den ujevne overflaten på en slitt styrerull.
· Må kun brukes med syntetiske kabler.

· Dobbelt pulverlakkert utforming.
· Bruk kun syntetisk vinsjkabel (715001118) på Warn-vinsjer.
· Må kun brukes med syntetiske kabler.

Can-Am HD vinsj

705204567

·E
 kstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling beskytter mot vær og vind.
·S
 olid metallkonstruksjon.
·S
 vart pulverlakkert overflate og fester i rustfritt stål for
korrosjonsbeskyttelse.
·R
 obust ny clutchdesign basert på 70 års erfaring med WARN 4WD
hub-lås.
·G
 od kontroll med lastholderlås.
·S
 midig og pålitelig tretrinns planetgir for smidig og effektiv drift.
·D
 ashbordmontert vippebryter og fjernbetjent snor.
·B
 egrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3-års garanti (elektrisk).
·T
 rekkapasitet på 2 041 kg.

TILBEHØR

Ny

WARN VRX 45 VINSJ

· 15 m 6,3 mm stålwire.
· Styrerull.

CAN-AM HD
· Ergonomisk clutchhåndtak.
· Robuste gir og lagere av stål sørger for bedre dreiemoment og lengre levetid.
· Automatisk 100 % lastholder-brems.
· Forseglet solenoid for beskyttelse i all slags vær.
· Bryter montert på styret og fjernbetjent snor forseglet mot vær og vind.
· EC-godkjent.
Ny

CAN-AM HD 4500 VINSJ

· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· 13,1 m 6,3 mm stålwire.
· Heavy-duty 4-veis styrerull.
· Elektrisk ledningsnett for vinsj (715003777) er påkrevd for montering på Base og DPS modeller.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715006416

Med Warn vinsj

KABLET FJERNKONTROLL

· Dette settet gjør vinsjeieren i stand til å tilføye den håndholdte fjernbetjeningen til
kjøretøy med standard supervinsj.
· Original standardvinsj og kablet fjernkontroll selges separat.
· EU-godkjent
Can-Am HD vinsj
Fjernkontroll (715007050) og kontakt er
inkludert.

Warn-vinsj
Ledningsnett (710001023) er påkrevet for å
bruke fjernkontrollen på et kjøretøy med
fabrikkmontert vinsj.

715006504

710001002

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

ELEKTRISK VINSJWIRE

· Systemet er raskt og enkelt å montere, takket være
kabelbunten med en integrert antenne og alt
nødvendig monteringsmateriale.
· Systemet lar deg bruke vinsjen fra alle steder innen en
radius på 15 m, noe som øker dine bergingsmuligheter.
· Alle komponenter er vanntette.

(Ikke avbildet)
· Påkrevet å montere vinsj på base og
DPS-modellers.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003777

Med Warn vinsj
715002542

TILBEHØR

VINSJ OG TILBEHØR

715006426

WARN† VRX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715006110

SYNTETISK VINSJKABEL

Ny

Ny

WARN VRX 45-S VINSJ

· 15 m med 6,3 mm syntetisk rep.
· Støpt aluminium styrerull.

CAN-AM HD 4500-S VINSJ

· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· 15,2 m med 6,35 mm syntetisk rep.
· Rustbeskyttet aluminium styrerull.
· Elektrisk ledningsnett for vinsj (715003777) er påkrevd for montering på Base og DPS modeller.

· 15,2 m 5,5 mm syntetisk kabel for Warn vinsj-sett.
· Hawse styrerull (705204567) påkrevd ved oppgradering til
syntetisk kabel for å forhindre tidlig slitasje på kabelen.

· 15,2 meter 4,8 mm syntetisk kabel for vinsjer.
· Hawse styrerull (715006426) påkrevd ved oppgradering til syntetisk
kabel for å forhindre tidlig slitasje og skader.

Med Warn vinsj

Med Can-Am HD vinsj

715001118

715006430

SKIFTE AV WIREREP

· 16,8 m 5,5 mm wirerep for Warn
vinsj-sett.

· 14,3 meter 6,3 mm wirekabel.
· 2 041 kg trekkapasitet.

Med Warn vinsj

Med Can-Am HD vinsj

715001117

705014978

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715006417

715006111

· Lett 6,3 mm diameter, enkel å håndtere
og klirrer ikke i bagasjeboksen.
· Festes enkelt til vinsjkabelen for
ekstra 15,2 m avstand.
· 2 041 kg enkellinekapasitet.

715001120

X RC / X MR SLEPEKROK FORAN

· Et solid sted å plassere kroken hvis tauing er
nødvendig.
· Muligheten for feste av de fleste stropper og kroker.
· Laget av solid 3 mm stålplate og 11 mm stålrør.
· Standard på Maverick X rc og X mr-modeller.

715005229

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

SYNTETISK
KABELFORLENGER

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
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SLEPEKROK FORAN

· Heavy-duty 1 500 lb (680 kg)
slepekapasitet 2 (5 cm) mottakerkopling.
· Perfekt for presis tauing på
trange steder.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715003642

YTELSE

Ytelse

59

YTELSE

YTELSE
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GREP SOM
ALDRI FØR
Can-Am ekslusiv: Håndter off-road -forhold
som aldri før med 4WD elektrisk drevet
Smart-Lok-teknologi.

1

START MED
SMART-LOKDIFFERENSIAL

SMART-LOK™ DIFFERENSIAL

· Can-Ams eksklusive Smart-Lok-system er en fullt låsbart on-the-fly
framhjulsdifferensial med elektronisk kontrollerte, automatiske moduser
· Velg dine differensialinnstillinger i henhold til dine kjørebehov: ”2x4” for bare
bakhjulsdrift, ”4x4 Front Diff Lock” for helt låst 4-hjulsdrift, og ”4x4 Smart Modes”
som tilbyr forhåndsinnstilte, smarte kalibreringer for din type kjøring.
· Med bruk av flere inndatakilder vil ”Smart Modes” øyeblikkelig låse med rett
belastning på rett tidspunkt for å levere maksimalt grep, mens
manøvreringsegenskapene i lav fart opprettholdes, med optimal plassering og
trygghetsfølelse.
· Smart-Lok-settet er standard med Trail-modus.
· Mud, Rock og Trail Activ-moduser kan tilføyes ved å montere en ekstra Smart
Mode-modul (selges separat) for å finjustere kjøreopplevelsen.
· Krever Performance halvaksel (2 stk) og framhjulsdifferensialsett for montering.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

2

FÅ SMART-LOK
MONTERINGSSETT OG
PERFORMANCE HALVAKSEL

Begge er påkrevd for å montere Smart-Lok™
differensialsett.
SMART-LOK™ MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Inkluderer all nødvendig hardware og ledninger for montering av Smart-Lok Differential.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715005330

705402371

PERFORMANCE HALVAKSEL

· Høy-ytelses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjulkraft og akselerasjon for
racing, kjøring i sanddyner og ørken.
· Inkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri
som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.
Maverick Trail

SMART-LOKSETTET KOMMER
SOM STANDARD
MED TRAIL
MODE.

3

TILBEHØR

TILBEHØR

Smart-Lok er det mest avanserte off-roaddifferensialen tilgjengelig. Det er en fullt låsbar
on-the-fly framhjulsdifferensial med elektronisk
styrte automatiske moduser som alltid leverer
maksimalt grep under alle forhold. Punktum.

FINJUSTER KJØRINGEN
MED EN SMART MODEMODUL (TILVALG)

Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøy utstyrt med Smart-Lok™
differensialsett. Kun en Smart Mode-modul kan monteres av gangen.

KREFTER
KJØR
GJENNOM
DER DET
DYP GJØRME ROCKER
· Leverer suverent grep i de
dypeste gjørmehullene.
· Når høyt motorturtall og/eller
sluring registreres, vil SmartLok™ helt låse fronten.
· Systemet holder seg låst til
gassen slippes.

705402423

· Hjelper til å komme forbi krevende steiner.
· Når det registreres høyt motorturtall i lav
hastighet, vil Smart-Lok™ progressivt låse
den fremre delen og holde seg innkoplet
til gassen slippes for å hindre hjulspinn og
gi optimalt grep.
· Den progressive innkoplingen gjør det
enklere å styre og manøvrere kjøretøyet.

Maverick Sport, Maverick Sport Max

LA DE ANDRE
FØLGE
ETTER
· Perfekt for aktiv kjøring med avansert
svingepresisjon.
· Når høyt motorturtall og/eller en økning i
kjøretøyhastigheten registreres, vil Smart-Lok
progressivt låse den fremre delen og holde
seg innkoplet til gassen slippes eller
kjøretøyet reduserer hastigheten.
· Den progressive låsingen sørger for
smidigere styring.

705402281

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MUD SMART MODE-MODULE

ROCK SMART MODE-MODULE

TRAIL ACTIV SMART MODE-MODUL

Modeller med Smart-Lok™ Differential

Modeller med Smart-Lok™ Differential

Modeller med Smart-Lok™ Differential

715005282

715005283

715005284

Ytelser
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YTELSER

Ytelser

YTELSER
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SNORKELSETT

S&B
PARTIKKELSEPARATOR

· Bruker rotasjonsgeneratorer for å kaste
ut ca. 94 % av støv, snø eller slam før det
treffer luftboksen.
· Opprettholder ytelsen, beskytter motoren
og forlenger filterets levetid.
· Monteres på bøyle med justerbare
klemmer.
· Ikke kompatibelt med bakvindu.
Maverick Sport (med 1000R motor),
Maverick Sport MAX
715004902

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport
(unntatt modeller med 1000R motor)

715003705

YOSHIMURA SLIP-ON EKSOS

· Utviklet i samarbeid med Yoshimura.
· Laget av 304-graders rustfritt stål.
· Sportslig lyd fra en lettere eksospotte.
· USDF/USDA godkjent gniststopper.
· Tilfredsstiller ROHVA.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick Trail, Maverick Sport
(unntatt modeller med 1000R motor)
715003716
Maverick Sport (med 1000R motor),
Maverick Sport MAX
715004452

Ny

EKSPERTENS

VALAG
Lyd,
ingeniørkunst og
stil: Denne
ekskusive slip-on
Yoshimuraeksosen brøler
som ingen andre.

· Komplett nødhjelpssett med alt viktig utstyr og artikler for å komme seg ut av de
mest ubehagelig situasjonene powersport-entusiastene kan befinne seg i.
· Inkluderer: Startkabel, luftkompressor, dekkreparasjonssett, skralle surrekroker,
Duct-tape, tauestropp (1 500 kg), glidelåsbånd, stoffkluter.
715004359

SNORKEL PREFILTER

MOTOR & CVT PRE-FILTER-SETT

(Ikke avbildet)
· Ekstra beskyttelse for motoren og CVT under røffe
forhold.
· Filteret blokkerer partikler større enn 0,1 mm.
· Vannavstøtende.
· Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien når
belter installeres.
· Anbefales for vinterlige forhold.

Maverick Sport, Maverick Sport MAX,
Maverick Trail

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004290

715005598

HEAVY-DUTY FJÆRSETT

· Dette settet med heavy-duty fjærer vil gi deg
stivere fjæring.
· Perfekt for å redusere kjøretøyets totale ”sig”
når støtdempere er under stor
belastning: Tung lasting og
trekking eller for snøbrøyting.
· Komplett sett med 4 fjærer.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004961

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715004422

· Pre-filter spesielt for snorkler.
· Ekstra beskyttelse for motoren under røffe
forhold.
· Holder filteret renere.
· Filteret blokkerer partikler større enn
0,13 mm.
· Nødvendig for å opprettholde
kjøretøygarantien når belter installeres.

Ny

NØDHJELPSSETT

TILBEHØR

TILBEHØR

· Løfter motorens luftinntakspunkt for
å kjøle CVT slik at kjøretøyet kan
være halvveis nedsenket i vann /
leire uten å ta inn vann i motoren.
· Ikke kompatibel med S&B
partikkelseparator, LinQ svingbart
stativ, Lonestar Racing
beskyttelsesstang bak og alle
paneler og vinduer bak.
· Standard on alle Maverick Sport X
mr-modeller.
· Ikke EU-godkjent.

SKUM LUFTFILTER
FRA TWIN AIR†

· Det beste valget for de tøffeste forholdene.
· Flertrinns oljet filtreringsskum for beste
støvfiltreringskapasitet med høy luftstrøm.
· Vaskbart og kan gjenbrukes.
Maverick Trail,
Maverick Sport
(unntatt modeller med
1000R motor)

Maverick Sport,
Maverick Sport Max
(modeller med
1000R motor)

715003630

715002895

STØTDEMPERDEKSLER

(Ikke avbildet)
· Mykt deksel for dempere med
ventilasjonshull.
· Eliminerer inntrenging av støv og
smuss i dempersylinderen,
reduserer risikoen for skade.
· Selges parvis.
Maverick Sport,
Maverick Sport Max
715002368

APACHE-BELTESYSTEMER
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Hvert belte har et spesielt formål og er kompromissløst utformet for
arbeid og fritid. Apache beltesett håndterer med letthet all slags terreng,
enten i dyp snø, i løypa eller når du skal trekke tung last.

APACHE-BELTESYSTEMER

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

BELTER FOR VINTERFØRE
APACHE BACKCOUNTRY
FÅ DET BESTE UT
AV DITT CAN-AM
KJØRETØY DENNE
VINTEREN FOR ALLE
DINE OPPGAVER.

Utforsk uten begrensninger. Kjør i uberørte løyper, kjør dyp inn i vinterens favntak og
du vet: Den samme teknologien bak våre verdensberømte snøscootere er nå under din
kontroll. Med større kontaktflate og et mer aggressivt beltedesign, kan du kjøre lenger
enn det du trodde var mulig med de beste egenskapene i snø.
DEKKET AV 1-ÅRS GARANTI

EFFEKTIV
RAMMEDESIGN
SØRGER FOR AT
VEKTEN FORDELES
JEVNT PÅ SNØEN

BELTER FOR
VINTERFØRE

AGGRESSIV
BELTEUTFORMING MED
5 CM KNASTEHØYDE FOR
MAKSIMAL TREKKRAFT

EKSTRA BAKKEKLARING PÅ
16,2 CM

TILBEHØR

TILBEHØR

S Y S T E M S

HELÅRSBELTER

SNØ

APACHE-BELTESYSTEMER

T R AC K
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STØRSTE KONTAKTPLATE OVERALT:
23 % MER ENN APACHE 360 LT

BLANDEDE
FORHOLD

APACHE BACKCOUNTRY-BELTESYSTEM

· Leverer den beste flyten og ytelsen i dyp snø
på markedet.
· Kontaktflaten er 23 % større enn på Apache
360 LT.
· Imponerende bakkeklaring på hele 18 cm som
løfter kjøretøyet over den dype snøen.

· Aggressiv belteutforming med hele 5 cm
knastehøyde for maksimal trekkraft på snø.
· Apache Backcountry monteringssett, Track
DPS-modul (715004707) (se s.64) og motor &
CVT Pre-filter-sett (715004290) er påkrevd.
· Kun for vinterbruk.

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

APACHE BACKCOUNTRY MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av Apache Backcountry-beltesystemet.
· Belte DPS-modul og luftinntak forhåndsfilter ikke inkludert.
· Not compatible with HMWPE Front and Rear A-Arm Protectors.
Maverick Trail

Maverick Sport, Maverick Sport Max

715004285

715004834

715005247

ISRIVERE

APACHE
BACKCOUNTRY

APACHE
360 LT

Utforsk vinteren uten noen begrensninger med
grepet og ingen kompromisser, takket vær de
enestående ytelsene til Apache Backcountry
beltesett. Bygget for å trives i den dypeste snøen - for
arbeid eller fritid. Ikke la vinteren stå i veien for deg.

Disse beltene forbedrer kjøretøyets bakkeklaring og
øker kontaktflaten med terrenget. Tilpass beltet ditt til
de forholdene du skal kjøre i og formålet med kjøringen
- med Apache 360 LT-system - vårt mesterverk for alle
årstider og all slags terreng.

S.63

S.64

· Gir ekstra smøring i harde og isete forhold.
· Rammemontert, liten, lett.
· Design utvider på spiralkonsept som gjør det mulig
med rygging uten skade.
· Lagres enkelt når det ikke er i bruk.
Apache Backcountry-beltesystem
860201728

EKSTRA HJULSETT

· Reduserer friksjon og rullemotstand.
· Inkluderer 2 hjul, braketter og
monteringsutstyr.
· Legg til opptil to sett per bakre belte.
· Kan forlenge levetiden til slides ved kjøring
på hard snø.
Apache Backcountry-beltesystem,
kun bakre belter
860201230 · 141 mm

SLIDES MED VESPEL†-INNLEGG

· Bruk DuPont Vespel-innlegg for å redusere
friksjonen.
· Forlenger levetiden.
Apache Backcountry-beltesystem
503194815

· Kan kuttes til ønsket lengde.
· Åtte påkrevd per kjøretøy.
· Selges enkeltvis.
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Apache-beltesystemer
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ARBEID OG FRITID
ÅRET RUNDT GJENNOM
GJØRME, SNØ OG ALLE
TYPER TERRENG.

Hev deg over terreng, vær og alle årstider med Apache 360 LT beltesett oppgraderingen som tar Can-Am-opplevelsen til et nytt nivå. Designet for suverent
grep og transport av tyngre last i mykt terreng, 360 LT beltesett kan monteres på ATV
og SSV-kjøretøy og brukes året rundt til krevende og tøffe oppgaver.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

DEKKET AV 2-ÅRS GARANTI

EKSTRA BAKKEKLARING PÅ
11,4 CM

ENKEL OG RASK
MONTERING

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

Det nye ProMount-utvalget ble
skapt både for profesjonelle
aktører og entusiaster som
ønsker å ta utstyret opp til
neste nivå. Can-Am har gitt
brøyteskjæret ny design fra
festet til bladet,
slik at den kan virke så
effektivt som mulig.

TILBEHØR

TILBEHØR

.

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

APACHE-BELTESYSTEMER

HELÅRSBELTER
APACHE 360 LT

UNIK JUSTERBAR KONTAKTFLATE
GJØR DEG I STAND TIL Å TAKLE
DE TØFFESTE FORHOLDENE
ÅRET RUNDT

GUMMI OVER STØPTE HEAVY-DUTY DOBLE
HJULLAGRE OG OFFSET HJULPLASSERING
REDUSERER FRIKSJON OG VIBRASJON OG
BIDRAR TIL STØRRE STABILITET

APACHE 360 LT-BELTESYSTEM

· Multifunksjonelle belter som er utformet for tung last, og for å passe på de fleste Can-Am offroad-kjøretøyer.
· Ekstra justeringsmuligheter for kontaktflatene for bedre ytelse i ulendt terreng.
· Gjennomsnittlig bakkeklaring 11,44 cm.
· Knaster på 2,5 cm foran og 3,2 cm bak.
· Apache Backcountry monteringssett, Track DPS-modul (715004707) og motor & CVT Pre-filter-sett
(715004290) er påkrevd.

TOTAL KONTAKTFLATE
MOT UNDERLAGET:
14 784 CM2

APACHE 360 LT MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av Apache 360 LT beltesystem.
· DPS-modul og forhåndsfilter ikke inkludert.
Maverick Trail
715004833

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
(unntatt X mr & X rc modeller)
715004755

715005103

Påkrevd å montere Apache Backcountry og Apache 360 LT beltesystemer
Ny

SNORKEL PREFILTER

MOTOR & CVT PRE-FILTER-SETT

(Ikke avbildet)
· Ekstra beskyttelse for motoren og CVT under røffe
forhold.
· Filteret blokkerer partikler større enn 0,1 mm.
· Vannavstøtende.
· Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien når
belter installeres.
· Anbefales for vinterlige forhold.

(Ikke avbildet)
· En innovativ DPS-modul ivaretar
speedometernøyaktighet og optimal
styringsassistanse for bruk med belter, som
sørger for perfekt kontroll og enkel kjøring.
· Påkrevet for montering av Apache
beltesystem.
· Selges ikke i Europa.

Maverick Sport, Maverick Sport MAX,
Maverick Trail

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715004290

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Monteringsplate under
kjøretøyet gir optimal
angrepsvinkel for best
skyvestyrke.

Den forovermonterte
skyvrammen gir
bransjeledende
løftehøyde.

Lavprofil monteringsplate
har lite betydning for
bakkeklaringen og kan være
påmontert hele året rundt.

TILKOPLES MED ET KLIKK

Festes i FIRE ENKLE TRINN, Can-Am ProMount brøyteskjærsystem er den raskeste og enkleste
måten å starte brøytingen på og få arbeidet gjort - minimal anstrengelse med maksimalt resultat.

1

2

3

4

Kjør rett mot
brøyteskjæret.

Fest vinsjkabelen til
brøyteskjæret med en
føringskrok/ruller.

Løft brøyteskjæret
til det klipser fast
på festeplaten.

Fjern vinsjkabelen fra
føringen. Nå er du klar
til brøyte.

BELTE DPS-MODUL

· Pre-filter spesielt for snorkler.
· Ekstra beskyttelse for motoren under
røffe forhold.
· Holder filteret renere.
· Filteret blokkerer partikler større enn
0,13 mm.
· Nødvendig for å opprettholde
kjøretøygarantien når belter installeres.

715005598

DET MEST
EFFEKTIVE
FESTESYSTEMET

715004707

CAN-AM PROMOUNT
BRØYTESKJÆR AV STÅL

ProMount brøyteskjær

Rådfør deg med din forhandler for beste brøytebredde.
ProMount stålblader er laget av 12-gauge stål og
designet for effektiv brøyting. Tilbys i flere størrelser
for både små og store jobber.

CAN-AM PROMOUNT BRØYTESKJÆRSETT AV STÅL
Disse settene inneholder:
·C
 an-Am ProMount stålblad
·S
 kyvramme med hurtigfestende
festesystem
· Festeplate

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.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BRØYTESKJÆRSETT

137 CM / 54" BLAD

152 CM / 60"

168 CM / 66" BLAD

Maverick Trail

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715005200 · Svart
715005428 · Gul

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 BRØYTESKJÆR

715005201 · Svart
715005434 · Gul

715005427 · Svart
715005435	 · Gul

Disse settene inneholder:
· Can-Am ProMount Flex2 stålblad
· Skyvramme med hurtigfestende
festesystem
· Festeplate

152 CM / 60" BLAD
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715005202 · Svart
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PROMOUNT BRØYTESKJÆR

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

TILBEHØR

PROMOUNT BRØYTESKJÆR
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152 CM / 60"
137 CM / 54"

152 CM / 60"

168 CM / 66"

CAN-AM PROMOUNT STÅL BLADER
· Blader tilgjengelig
enkeltvis for å skape ditt
eget sett.
· Kompatibelt med Can-Am
ProMount blad-tilbehør for
ytterligere forbedring av
allsidigheten (noe
brøytetilbehør er ikke
kompatibelt med 54"
brøyteskjær).

137 CM / 54" BLAD

· I kke kompatibelt med ProMount
snøstoppere, bladforlengere og
plogmarkører.
· Rydder 127 cm når brøyteskjæret
er vinklet.
· Bladhøyde 37 cm.
Passer ProMount skyveramme

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BLADER

152 CM / 60" BLAD

· Rydder 137 cm når brøyteskjæret
er vinklet.
· Bladhøyde 43 cm.
Passer ProMount skyveramme
715004202 · Svart
715005317 · Gul

168 CM / 66" BLAD

· Rydder 152 cm når brøyteskjæret
er vinklet.
· Bladhøyde 43 cm.
Passer ProMount skyveramme
715006337 · Svart
715006338 · Gul

715004472 · Svart
715005316 · Gul

Ny

183 CM / 72" BLAD

· Rydder 168 cm når brøyteskjæret
er vinklet.
· Bladhøyde 43 cm.
Passer ProMount skyveramme

· Blader tilgjengelig enkeltvis for å
skape ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount
bladtilbehør for ytterligere
fleksibilitet.

152 CM / 60" BLAD

· Rydder 137 cm når brøyteskjæret er vinklet.
Passer ProMount skyveramme
715004203 · Svart

Ny

183 CM / 72" BLAD

· Rydder 168 cm når brøyteskjæret er
vinklet.
Passer ProMount skyveramme
715004485 · Svart

715004474 · Svart
715006021 · Gul

183 CM / 72"
183 CM / 72"
152 CM / 60"
137 CM / 54"
Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

168 CM / 66"

152 CM / 60"

SKAP
DITT EGET
SETT

ved å velge hvilken
som helst type/
lengde du
foretrekker for din
skyveramme.
ProMont
skyvrammer er
kompatible med
alle bladene.

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

Tilhenger / Dekk og felger
Få en tilpasset løsning som passer til oppgavene som skal gjøres - med kvalitetskomponenter
og ingen kompromisser. ProMount skyvramme, festeplate og blader er en universelt system
som kan tilpasset til din spesielle Can-Am og dine oppgaver.

CAN-AM PROMOUNT
SKYVRAMMEFORLENGER

CAN-AM PROMOUNT SKYVERAMME MED HURTIGFESTESYSTEM

· Meget kraftige stålrør som tåler tøff behandling.
· Midtmontert vogn sørger for ekstra høy skyvstyrke og grep.
· Designet for maks. brøyteskjærløftehøyde.
· Med et selvjusterende og hurtigfestende festesystem, en enkel fotutløserpedal og et ergonomisk håndtak for justering av
brøyteskjærets vinkel.
· Styrerull for brøyteskjær og begrensningsbryter for
brøyteskjær anbefalt for å forlenge vinsj-kabelens levetid.
· Can-Am ProMount festeplate påkrevd for montering.
Kompatibel
med alle
· Bladene svinger til venstre eller høyre, 5 posisjoner.
ProMount
· Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere
brøyteskjær
ansamling av smuss og snø på dreiepunktet.

· 12" (30 cm) skyvrammeforlenger.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
715004204

715003706
Maverick Sport MAX

715004339

715005281

Påkrevd når
brøyteskjæret
monteres
med Apachebeltesystemer

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE

· Påkrevd for ontering av Can-Am ProMount skyvramme med hurtigfestende festesystem.
· Presisjonsdesignet festeplate som sitter på året rundt uten at det går på bekostning av
bakkeklaringen.
· Passer på ATV-er, Maverick Trail eller Maverick Sport med eller uten Can-Am beskyttelsesplater.

BOLT-ON† INNFELLBARE SKRALLE SURREKROKER

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004338

CAN-AM PROMOUNT BRØYTESKJÆR TILBEHØR
TILBEHØR

CAN-AM PROMOUNT PLOGMARKØRER

1

715004206

CAN-AM PROMOUNT PLAST SLITASJEBLAD

4

· For å forhindre oppskraping i oppkjørsler og overflater.
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
137 cm / 54"

152 cm / 60"

168 cm / 66"

183 cm / 72"

715004480

715004481

715004482

715004483

CAN-AM PROMOUNT SNØSTOPPER

715004207

Ny VINKELSYSTEM PÅ
BRØYTESKJÆR

· Forvandler ditt brøyteskjærsystem til en enhet som enkelt
kan kontrolles fra førersetet.
· Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser
opp/ned og høyre/venstre med joysticken som følger med.
· Enhånds betjening av joysticken til å kontrollere alle
brøyteskjærbevegelser gjør det enkelt for deg å
konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.

3

2

Ny

· Holder snøen på brøyteskjæret.
· Dimensjoner: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader med eller uten
bladforlengere (unntatt Can-Am ProMount Stål 54" (137 cm) blader).
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

SKRALLE SURREKROKER

· 181 kg sikker arbeidsbelastning.
· 2,5 cm x 3 m stropp med Sea-Doo-, Ski-Doo- og Can-Am-logoer.
· Deluxe skralle med gummihåndtak.
· Belagte S-kroker.
· Sett med 2 stk.
860200447 · Svart/Grå

DEKK OG FELGER

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

3

· Perfekt for transport av vannscooteren og for sikring av lasten.
· Enkel å feste: Boltes på alle overflater (lastebilplan eller ramme).
· 2,5 cm x 1,8 m) festekrok med kraftige sømmer som tåler 226 kg belastning og
680 kg brytstyrke.
· Praktisk innfellbar skyveknapp som automatisk slakker, spoler og lagrer
stroppen, mens skrallemekanismen strammer stroppen for å sikre kjøretøy
eller last på plass.
· Skrallehåndtak av gummi gir godt grep, og kroken er vinylbelagt
for å beskytte de overflatene den festes på.
· Selges parvis.
295100737

· Hjelper deg å finne kantene på brøyteskjæret ditt.
· Høyde: 24" (60 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibel med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader med eller uten
bladforlengere (unntatt Can-Am ProMount stål 54" (137 cm) blader).

2

TRANSPORTTREKK

· Beskytt kjøretøyet under lagring og transport
med vannavstøtende transporttrekk.
· Laget av kraftig polyestercanvas som
beskytter mot UV-stråler og som tåler slitasje
og hard bruk.
· Innvendig mykt fôr som beskytter mot
slitasje på vindskjermer og fargede paneler.
· Alle utsatte områder er forsterket med et
dobbelt lag lerret.
· Åpning ved drivstofflokket.
· Enkel og rask montering.
· Utformet for å passe til AVT-en med eller
uten Can-Am-tilbehør.
Maverick Trail, Maverick Sport

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

1

KJØRING MED TILHENGER
TILHENGER / DEKK OG FELGER

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

DIN JOBB,
DITT VALG

4

CAN-AM PROMOUNT BLADFORLENGERE

· 3" (8 cm) ekstra på vær side.
· Kompatibel med Can-Am ProMount blader (unntatt Can-Am ProMount stål 54" (137 cm) blad).
· Lengre slitasjeblad kan monteres for å ytterligere forlenge den ekstra lengden som allerede er oppnådd
med forlengerne.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader (unntatt Can-Am ProMount Stål 54"
(137 cm) blader).

MAXXIS LIBERTY DEKK

· Konstruert for høye ytelser og gir deg og din
side-by-side frihet under en rekke forhold.
· Overgår DOT teststandarder.
· 8-lags radialkonstruksjon.
· Spesiell rubbermateriale
ivaretar suverent grep og
kontroll.
· Utmerket slitasjemønster.
· 28" x 10" x 14".

MAXXIS BIGHORN 2.0 DEKK

CARLISLE ACT DEKK

Maverick Sport, Maverick Sport Max

Maverick Trail

Foran · 27" x 9" x 12"

Foran · 26" x 8" x 12"

705401385

705402313

705401386 ∙

Bak · 26" x 9" x 12"

Bak · 27" x 11" x 12"

705402314

705501817
705501818 ∙

Maverick Sport X rc
705402401

Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004205 · Black
715005319 · Yellow

STYRERULL FOR
BRØYTESKJÆR

· Nedre styrerull med større diameter reduserer
slitasje på wirekabelen med brøyteskjær.
· Kan brukes med alle ProMount brøyteskjær.
Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX
705009222

12" MAVERICK SPORTSFELG
BEGRENSERBRYTER
TIL BRØYTESKJÆR

(Ikke avbildet)
· For å kontrollere
kabelstrammingen ved løfting
av brøyteskjærsystemet.
· Hindrer skade på vinsj,
skyvramme og kjøretøy.

Kompatibel med alle ProMount skyvrammer og blader

Maverick Trail, Maverick Sport,
Maverick Sport MAX

715006022

715004775

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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TILBEHØR
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· Matchende muttere: 250100184 (Svart)
· Matchende deksel: 705400928.

12" MAVERICK TRAIL DS FELG

Maverick Sport

· Matchende muttere: 250100184 (Svart)
· Matchende deksel: 705400928.
· 12'' x 6'' - Offset = 41 mm

Fpram · 12" x 6"
Offset = 41 mm

705401417

705401417
Bak · 12" x 7,5"
Offset = 51 mm
705501853

Maverick Trail

12" MAVERICK TRAIL FELG
· Matchende muttere - 250100042.
· 12'' x 6'' - Offset = 41 mm
Maverick Trail
705401217

RACINGINSPIRERT
LONESTAR TAK

Fantastisk grafikk og ultimat lett
aluminiumsbeskyttelse
S.79

SMART BESKYTTELSE
Få smarte dørhåndtak og
beskyttelse mot inntrenging med
nye aluminium halvdører
S.86

FORSTERK ROTAX-BRØLET

Den komprimissløse Yoshimura slip-on eksos av
rustfritt stål er klar for å brøle.
S.126

72	
TILBEHØR

98	Seter

120 	Vinsjer og tilbehør

144	Hjelmer

72	Inspirasjon

LinQ: Last enkelt på og
100	

122	Ytelse

145 	Støvmasker/

76	Tak

enkelt av

129 	Trekk og tilbehør

kommunikasjonssystemer

80	Mykt førerhus

106 	Last og hyller

130	Apache™ Beltesystemer

146	Briller / Hansker / Junior

81 	Vindskjermer og speil

109	Lys

133	Promount brøyteskjær

147	Vesker / Størrelsesoversikt

85	Dører

115	Audio og

137	Dekk og felger

148	DELER OG YTELSER

138 	KJØREUTSTYR

149 	Originale Can-Am-deler

142	Can-Am sportsutstyr

154	XPS olje og vedlikehold

88 	Vindskjerm bak
89	Beskyttelsesplater
90	Støtfangere og beskyttere

kommunikasjonssystemer
118	Elektrisk og elektronikktilbehør

143	Gjørmeutstyr
EKSPERTENS

VALAG

TOTAL
KONTROLL PÅ
LUFTSTRØMMEN

Fra åpen til lukket - og alt innimellomved å trykke på en knapp.
S.82

CAN-AMOFFROAD.COM

Se etter denne logoen gjennom hele katalogen for
entusiastiske ekspert-anbefalinger om innovative deler og
tilbehør som du bare må ha og som hjelper deg å tilpasse
ditt perfekte off-road-kjøretøy.

OLJESKIFTPAKKE

UTSTYR DIN CAN-AM PÅ KORT TID
S.100

Ønsker du å spare tid og penger? Bruk den svært
praktiske ”alt-i-ett” DIY oljeskiftpakken
S.154

73

DUNE

VÆR FORBEREDT PÅ SKIFTENDE
LANDSKAP OG FÅ DET MESTE AV
DINE EVENTYR: DETTE ER DE
PERFEKTE OPPGRADERINGENE FOR
KJØRING I SANDDYNER OG ØRKEN

VINDSKJERMER
BYGG DIN MAVERICK
OG SPEIL

CAN-AM
BYGG DIN
VINDSKJERMER
MAVERICK

72

715004224

Aluminumstak (Svart)

S.79

715004291

Halv vindskjerm (Farget)

S.84

715004732

Aluminium halvdører foran

S.86

715002961

Dune frontstøtfanger

S.93

715002962

Dune støtfanger bak

S.93

715004778

LinQ 30 liters kjøleboks

S.104

715002881

LINQ svingbart stativ

S.107

715004275

Oppbevaringsveske i taket

S.107

715004276

Oppbevaringsvesker i førerhusdøren oppe S.108

715003529

Lysrekkestøtte

S.111

710006821

Baja Designs XL Sport LED-lys

S.110

710006820

Baja Designs Squadron Sport

S.110

710006819

25 cm Baja Designs OnX6 LED lysrekke

S.109

715002873

Komplett MTX audiosystem

S.116

715002886

Belyst whip-flagg

S.118

715002874

Holder for elektronisk enhet

S.117

715002882

Yoshimura Trefoil Slip-On eksos

S.126

ADVANCE

+

PEAK

+

TILBEHØR

Velg og vrak: Velg mellom STARTER, ADVANCE og PEAK dyne-pakker for å ta din Can-Am til neste
nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.

STARTER

TILBEHØR

MAVERICK

LSR aluminiumtak

S.79

715006693

Frontvindunett

S.87

715005510

LSR frontstøtfanger (Silver)

S.95

715005512

LSR bakre støtfanger (Silver)

S.95

715005514

LSR steinbeskyttere (Silver)

S.97

715005183

Yoshimura In-Line Triple Slip-On eksos

S.126

ADVANCE

+
715006342

LSR beskyttelsesstang mot sammenstøt
foran (Silver)

S.96

715006343

LSR beskyttelsesstang mot sammenstøt
bak (Silver)

S.96

715002873

Komplett MTX audiosystem

S.116

710006818

102 cm Baja Designs OnX6 Arc LED
lysrekke

S.109

PEAK

+

VINDSKJERMER
BYGG DIN MAVERICK
OG SPEIL

715003750

Sportstak MAX

S.77

715002407

Vippbar vindskjerm

S.82

715003868

Adventure takstativ

S.106

715002973

Skjermutbyggere

S.94

715006387

Polykarbonat vindu bak

S.88

715002903

Dørpaneler nede foran

S.87

715003751

Dørpaneler nede bak

S.87

715003433

Pre-runner støtfanger foran

S.91

715003436

Pre-runner støtfanger foran

S.91

715003888

Steinbeskyttere

S.94

715004007

99 cm dobbelt LED lysrekke

S.112

715002873

Komplett MTX audiosystem

S.116

+

715004196

Beard shellseter

S.98

+

715003766

4-punkts selestang (fører)

S.99

715003753

Myke dørpaneler

S.87

715003767

4-punkts selestang - (passasjer)

S.99

715003718

HMWPE beskyttelsesplatesett

S.89

715003734

LSR støtte til brannslokkingsapparat

S.125

715004866

LSR Heavy-Duty skifteplate & knott

S.124

715004748

MTX midtre høyttalere

S.116

715005046

LSR Heavy-Duty supportplate for stang

S.125

295100698

LinQ 16-liters kjøleboks

S.102

715004865

LSR skvettlapper med braketter

S.124

715004301

LinQ verktøyboks

S.102

TILBEHØR

715005508

Velg og vrak: Velg mellom STARTERM, ADVANCE og PEAK action-pakker for å ta din Can-Am til
neste nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.

PEAK

STARTER

Velg og vrak: Velg mellom STARTER, ADVANCE og PEAK PERFORMANCE-pakker for å ta din
Can-Am til neste nivå. Eller bare miks og bland og skap din egen pakke.

MAVERICK MAX

ADVANCE

MAVERICK

TILBEHØR SOM TAR
DEG FRA NULL-TILUTFORSKER PÅ FÅ
SEKUNDER

STARTER

FÅ DE MEST POPULÆRE OG
EFFEKTIVE PERFORMANCEOPPGRADERINGENE, FOR SPENNING
FRA DAG 1 - OG HVER DAG ETTERPÅ

ADVENTURE

75

PERFORMANCE

TILBEHØR

CAN-AM
BYGG DIN
VINDSKJERMER
MAVERICK

74

TAK

76

CAN-AM TAK

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

VINDSKJERMER
TAK OG SPEIL

CAN-AM VINDSKJERMER
TAK

Laget av kvalitetsmaterialer designet sammen med din Can-Am,
våre tak skaper en sterk, lett og motstandsdyktig beskyttelse mot vær og vind.

77

STIL OG
VISJON

BYGGET FOR
DITT KJØRETØY

TILBEHØR

TILBEHØR

Bygget med samme
design, passform, finish
og holdbar kvalitet som
hele vår lineup.

SPORTSTAK

· Laget av støtsikker injisert
polypropylen.
· Gir ekstra beskyttelse mot vær
og vind.
· God sikt ved kjøring nedover
skråninger.
· Kompatibel med vindskjerm.
· Standard på X rs-modellen.

100 %
integrert

Maverick
· Enkelt av og på uten verktøy
med hurtigutløser,1/4omdreinings fester og borrelås.

Maverick MAX
· Enkel montering.
715003750

715002902

med designet til alle Can-Am førerhuskomponenter.

FARGET SOLSKJERM

EKSPERTENS

VALAG

· Konstruksjon i farget plastmateriale.
· Beskytter fører og passasjer mot solen.
· Ikke sammen med aluminiumstak og heldekkende vindskjermer.
Maverick, Maverick MAX
715003442

Gjør det

TIL DITT
EGET

Takmulighetene er den
perfekte plattformen for
en rekke Can-Am tilbehør
som virkelig utgjør en stor
forskjell på din Maverick.

Legg lokk på det:
Sportstak har
fantastisk sikt, er
enkelt å montere og
kompatibel med
vindskjerm.

LA DYRET
DITT FÅ
FLERE
KREFTER

TILBEHØR

HOS LONESTAR
RACING HANDLER
ALT OM RACINGBYGGET, —
KONKURRANSETILPASSET TILBEHØR.
BIMINI TAK MED SOLSKJERM

· Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot UV-stråler
og som tåler slitasje og hard bruk.
· Innovativ myk topp kommer med hard skjerm med oppbevaring
av opprullet soft topp.
· Enkelt av og på uten verktøy med hurtigutløser,1/4-omdreinings
fester og borreløs.
Maverick

Maverick MAX

715002901

715003749

ALUMINIUMTAK

· Formet aluminiumstak 2,3 mm tykt.
· Solid og lett.
· Sporty utseende.
· Kompatibel med vindskjerm.
· Enkel montering uten verktøy.
Maverick
715004224 · Svart
715002900 · Sølv

LONESTAR RACING ALUMINIUMSTAK

· 2,1 mm tykt aluminiumstak.
· Solid og lett.
· Understreker kjøretøyets racing-utseende takket være et
autentisk sporty uttrykk kombinert med unik, iøyenfallende
grafikk.
· Gir beskyttelse mot vind og vær med en personlig touch.
· Inkluderer beskyttelsesstang mot sammenstøt på midten for
montering.
· Lavere profil enn andre tak.
· Kompatibelt med LONESTAR Racing lysrekke.
· Ikke kompatibel med LINQ svingbart stativ, lysrekkestøtte og
med hele vindskjermer.
· Merket ”Lonestar Racing for Can-Am”.
Maverick produsert før 1. januar , 2017
715004160 · Can-Am Rød

Can-Am Rød / Svart grafikk

Maverick produsert etter 1. januar , 2017
715004436 · Can-Am Rød
715005508 · Hyper Silver
715005507 · Svart

Ny

Inkluderer
beskyttelsesstang
mot sammenstøt på
midten for montering

Ny

Maverick MAX
715004341 · Can-Am Rød
715005516 · Hyper Silver
715005515 · Svart

Ny

Ny

Hyper Silver / Svart grafikk

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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VINDSKJERMER
TAK OG SPEIL

Tak

TILBEHØR

Tak

CAN-AM VINDSKJERMER
TAK

78

MYKE FØRERHUS

81

BARSKE VÆRFORHOLD
					HAR INGEN SJANSE

CAN-AM VINDSKJERMER
Utviklet sammen med din Maverick for å sikre god passform,
utseende og ytelse slik den bør ha.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

BIMINI TAK MED
SOLSKJERM

MYKE
DØRPANELER
OPPE

HELDEKKENDE
VINDSKJERM - HARD

BYGGET FOR
DITT KJØRETØY

ENKELT Å TA
AV DE ØVRE
DØRPANELENE
NÅR VÆRET BLIR
BEDRE!

Bygget med samme
design, passform, finish
og holdbar kvalitet som
hele vår lineup.

TILBEHØR

TILBEHØR

 YKT
M
BAKVINDU

VINDSKJERMER
VINDSKJERMER
OG SPEIL

CAN-AM
MYKEVINDSKJERMER
FØRERHUS

80

100 %
EL-BETJENT VIPPBAR VINDSKJERM

DØRPANELER
NEDE

Rask justering av vindskjermen
til skiftende forhold underveis.

MYKT LUKKET FØRERHUS

· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· For ekstra komfort i førerhuset, utstyr førerhuset ditt
med et forseglingssett.
Maverick

Maverick MAX

Inkluderer:
· Bimini tak med solskjerm
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dørpaneler oppe
· Dørpaneler nede foran
· Mykt bakvindu

Inkluderer:
· Bimini tak med solskjerm
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dørpaneler oppe
· Dørpaneler nede foran
· Mykt bakvindu

(Ikke avbildet)
· Hindrer at smuss, støv og vind trenger inn i førerhuset.
· Selges parvis for fører og passasjer.
· Anbefales til myke førerhus.
Maverick

Maverick MAX

715003754

715003755

715004433

715004434

integrert

Din Can-Ams
standardførerhus
sørger for enkel
montering og
perfekt passform
av tilbehøret ditt.

FORSEGLINGSSETT FOR FØRERHUS

Quantum† behandlet

DESIGN
DITT EGET
FØRERHUS.

VELG DET TILBEHØRET DU
ØNSKER OG BYGG ELLER
FULLFØR DITT EGET FØRERHUS.

100 % modulære komponenter designet for å virke sammen:

TAK S.76
VINDSKJERMER S.81

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

DØRER S.85
BAKVINDUER S.88

Vår heldekkende vindskjerm Hardcoated er laget av støtsikkert
Quantum og behandlet med
hardcoated polykarbonat for å
forlenge levetiden.
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VINDSKJERMER OG SPEIL

Vindskjermer og speil
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VINDSKJERMER OG SPEIL

VINDSKJERMER
CAN-AM VINDSKJERMER
OG SPEIL

HELDEKKENDE
VINDSKJERM - HARD

GLASS FRONTRUTE

· Hel vindskjerm av bøyd og laminert glass.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer
mot vær og vind.
· Gir ekstra god sikt og støtsikre egenskaper.
· Må brukes med visker-/spylersett for å opprettholde
god sikt under krevende forhold, som kjøring i gjørme.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.

TILBEHØR

Bransjens første ELEKTRISK BETJENTE VIPPBAR VINDSKJERM

Maverick, Maverick MAX
715003281

HELT ÅPEN
for optimal sikt
og ventilasjon

Ny

UENDELIGE MULIGHETER Å VELGE MELLOM
avhengig av preferanser om beskyttelse,
sikt og luftstrøm

HELT LUKKET
for maksimal beskyttelse
mot vær og vind

EL-BETJENT VINDSKJERM

· Den elektrisk betjente, vippbare vindskjermen er utstyrt med
elektriske stempler som lar føreren justere vindskjermens åpning
ved å trykk på en knapp.
· Vindskjermen er laget av hard polykarbonat med gummilister og
farget øvre del.
· Rask justering av vindskjermen til skiftende forhold underveis.
· Kan åpnes helt for optimal sikt og ventilasjon, lukkes helt for
maksimal beskyttelse mot vær og vind, og derimellom finnes et
uendelig antall muligheter for åpninger avhengig av preferanser for
beskyttelse, sikt og luftstrøm.
· Kompatibelt med Can-Am-tak.
Maverick, Maverick MAX
715002407

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

HEL VINDSKJERM

EKSPERTENS

Kraftige elektriske
stempler gjør det
mulig å åpne og
justere vindskjermen
underveis - bare ved å
trykke på en knapp.

VISKER-/SPYLERSETT
TIL VINDSKJERM

· Komplett sett som inkluderer bøyd og
laminert glass vindskjerm med en-hastighets
visker og beholder for spylevæske.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og
passasjer mot vær og vind.
· En ideell måte å holde vindskjermen klar i
regnvær, eller hvis du kjører i gjørme og
vann.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.

· En ideell måte å holde vindskjermen
klar i regnvær, eller hvis du kjører i
gjørme og vann.
· Inkluderer visker med én hastighet og
beholder for spylevæske.
· Må brukes med glass frontrute.
· Viskermekanisme og beholder for
spylevæske er perfekt skjult inne i
kjøretøyet.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715003283

715004762

HELDEKKENDE VINDSKJERM - HARD

· Hel vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
· Formet, stiv polycarbonat-konstruksjon.
· Utmerket UV-motstand, optisk klarhet, gulner ikke, sprekker ikke,
krakelerer ikke.
· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.

· Hel vindskjerm i støtsikker Quantum† hardcoat polykarbonat.
· Formet, stiv polycarbonat-konstruksjon.
· Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
· Må brukes med vindbeskyttelse bak.

Maverick, Maverick MAX

715004417

715002907

VALAG

GLASS VINDSKJERM MED
VINDUSVISKERPAKKE

Maverick, Maverick MAX

TILBEHØR

TOTAL KONTROLL PÅ LUFTSTRØMMEN
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Vindskjermer og speil
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CAN-AM DØRER
PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

RACING SIDESPEIL

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

VINDSKJERMER
DØRER OG SPEIL

VINDSKJERMER
CAN-AM VINDSKJERMER
OG SPEIL

Sanddyner, ørken, gjørme og løype - komfort, beskyttelse og flott utseende uansett hvor du er.

STIL OG
VISJON

PASSER PERFEKT

TILBEHØR

TILBEHØR

Velg den ultimate passform
og stivhet som sitter fast mot
førerhuset for fullstendig vindog værbeskyttelse av føreren.

HALV VINDSKJERM

· Halv vindskjerm i støtsikker og
solid polykarbonat.
· Formet, stiv polycarbonatkonstruksjon.
· Utmerket UV-motstand, optisk
klarhet, gulner ikke, sprekker ikke,
krakelerer ikke.
· Beskytter fører og passasjer mot
vind og vær.
· Med omvendt vinkelleppe for å
avlede luftstrømmen.
· Rask og enkel montering og
fjerning uten verktøy.

KLAR VINDSKJERM

FARGET VINDSKJERM

715002909

715004291

Maverick, Maverick MAX

SIDESPEIL

· Solid støpt aluminiumsfeste med svart nylondeksel.
· Montert på kuleledd for justering i flere posisjoner.
· Konveks optikk for vidvinkelsyn.
· Fjærbelastede dreietapper lar speilene felles helt
tilbake.
· Montert på dør.
· Myke dørpaneler oppe.
· Selges parvis.
Maverick, Maverick MAX
715004236 · For standard dører
715005315 · For aluminiumsdører

RACING SIDESPEIL

· Racing-inspirert design med robust svart nylon
6/6-konstruksjon med behandlet støpt aluminiumfeste.
· Dobblt justering sørger for optimalt synsfelt (FOV).
· Montert på kuleledd for justering i flere posisjoner.
· Flat optikk gir bedre avstandsforståelse.
· Fjærbelastede dreietapper lar speilene felles helt tilbake.
· Ikke kompatibelt med Lonestar Racing lysrekker og
vindskjermer og myke dørpaneler oppe.
· Selges parvis.
Maverick, Maverick MAX
715002898

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

NY

DELUXE
DØRHÅNDTAK

SPORT
HALVE DØRER
NY

Perfekt dekking av dør i sterk og lett
aluminium - inkluderer Deluxe dørhåndtak.

Solide håndtak både
innvendig og utvendig sørger
for at det er enda raskere å
komme seg inn og ut.

DØRER

Dører
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VINDSKJERMER
DØRER OG SPEIL

CAN-AM VINDSKJERMER
DØRER
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FORBLI LÅST
OG LASTET
MED DELUXE
UTVENDIGE
DØRHÅNDTAK
DØRPANELER NEDE

· Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon designet for å matche
kjøretøyet.
· Utvider standard dører nede for å beskytte og forsegle førerhuset.
· Tar seg flott ut.

· Enkel og rask montering.
· Selges parvis.
· Nedre dørpaneler bak selges separat.

Maverick, Maverick MAX
715002903 · Foran

Ny

TILBEHØR

TILBEHØR

715003751 · Bak

ALUMINIUM HALVE DØRER

· Lette halvdører laget av 2 mm tykk aluminium.
· Pulverlakkert overflate som gir god beskyttelse mot
riper og skraper.
· Bygget for maks. stivhet og holdbarhet.
· Utformet for perfekt passform og sømløs integrasjon
ved kjøretøyets linjer.
· Tykk forsegling for bedre beskyttelse mot vær og vind.
· Enkel montering med standard dørramme.
· Inkluderer de praktiske Deluxe dørhåndtakene.
· Kompatibel med myke dørpaneler oppe, vindnett og
oppbevaringsvesker i førerhusdøren oppe.
· Ikke kompatibel med oppbevaringsvesker på nedre
dørpaneler.
· Selges parvis.
Maverick,
Maverick MAX
715004732 · Foran

Maverick MAX
715004753 · Bak

Foran

Bak

MYKE DØRPANELER OPPE

· Værbestandige paneler forsterket med aluminiumsramme gir god beskyttelse mot elementene.
· Utvider standard førerhusdører.
· Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot UV-stråler og som tåler slitasje og hard bruk.
· Glidelås-lukking i vinduer laget av laminert og polert vinyl materiale som gir god ventilasjon.
· Kan kombineres med dørpaneler nede for å skape et komplett dørsett for ditt kjøretøy.
· Ikke sammen med racing sidespeil.
Maverick

Maverick MAX

715003752

715003753

Ny

DELUXE DØRHÅNDTAK

· Forvandler standard dørstroppen til praktiske
dørhåndtak.
· Inkluderer nye dørhåndtak både innvendig og
utvendig for hver dør.
· Enklere å åpne dørene.
· Standard på tilbehøret aluminium halve dører.
· Selges parvis.
Maverick, Maverick MAX

VINDUSNETT

· Nettingskjerm i vinduet for ekstra beskyttelse
mot vind.
· Kan enkelt senkes på få sekunder
· Selges parvis.
Maverick (2020 & tidligere)
715006693 · Foran

715004758 · Foran

Maverick MAX (2020 & tidligere)

Maverick MAX

715004694 · Foran
715006700 · Bak

715004860 · Bak

EKSPERTENS

VALAG

Skifte av dørhåndtak gjør det
enklere og raskere å komme seg
inn og ut, tilgjengelig på alle
Maverick-modellene.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

VINDSKJERM BAK

BESKYTTELSESPLATER

HMWPE
BESKYTTELSESPLATER

TILBEHØR

2

VINDSKJERMER
BESKYTTELSESPLATER
OG SPEIL

Lettere enn aluminium
Overlegen strekkfasthet
Støtabsorberende

Våre plastplater glir smidig og stille over hindringer og
gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av slitesterkt
termoformet (10 mm tykk) High Molecular Weight
Polyethylene (HMWPE).

EFFEKTIV REDUKSJON
AV VIND, TREKK OG
SMUSS INN I
FØRERHUSET

4

3

4

1
1

715003731

VINDSKJERM BAK

· Hel nettingskjerm bak reduserer trekk fra vinduet,
noe som gir høyere komfort.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.
· Stor, vvit Can-Am logo på svart netting.

Skaff deg den fullstendige
Maverick-beskyttelsespakken
eller kjøp delene hver for seg
HMWPE beskyttelsesplater er
standard på Maverick X rc modeller.

Maverick (unntatt X mr), Maverick MAX
715006701

HMWPEBESKYTTELSESPLATESETT
POLYKARBONAT VINDU BAK

MYKT BAKVINDU

Maverick
64" modeller

Maverick Max
64" modeller

Maverick,
Maverick Max
72" modeller
(Unntatt base-modeller)

Maverick Base 72"
modeller

Maverick Max Base
72" modeller

715003713

715003747

715003718

715006767

715006769

· Vindu i støtsikker polykarbonat.
· Stopper trekk fra vinduet og hindrer at støv og regn trenger inn, noe som gir
høyere komfort.
· Rask og enkel montering uten verktøy.
· Klar for høyttalere bak for MTX audiosystem.

· Klart, fleksibelt vindu laget av transparent vinyl.
· Tåler lave temperaturer ned til -20°C.
· Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn.
· Enkel montering uten verktøy.

INDIVIDUELLE HMWPE-BESKYTTELSESPLATER

Maverick (unntatt X mr), Maverick MAX

1

715002905

715003552

715003552

715003552

715006702

HMWPE BESKYTTERE FOR
A-ARM FORAN OG TRAILINGARM

715002905

Maverick (unntatt X mr), Maverick MAX

2

HMWPE BESKYTTELSESPLATE
FORAN

715003933

715003933

715003933

715003933

715003933

3

HMWPE MIDTRE BESKYTTELSESPLATE

715003731

Standard på disse
modellene

—

4

HMWPE BESKYTTELSESPLATE
UNDER

715004904

Standard på disse
modellene

715006387

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

—

715004904
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TILBEHØR

CAN-AM
VINDSKJERM
VINDSKJERMER
BAK
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715004904

715003731

715004904

STØTFANGERE OG BESKYTTERE
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CAN-AM STØTFANGERE

91

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

STØTFANGERE
VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE
OG SPEIL

STØTFANGERE
CAN-AM VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE

Styrke og karakter til å tåle alt - våre støtfangere er klar for utfordringer.

BESKYTT OG
UTFORDRE
KJØRETØYET
TRYGT GJENNOM
DET VERSTE

Can-Am støtfangere er E-Coated
for utmerket korrosjonsbeskyttelse
fra innsiden og ut.

TILBEHØR

TILBEHØR

Bedre korrosjonsbeskyttelse

PRE-RUNNER STØTFANGER FORAN

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm aluminium plate for ekstra holdbarhet.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Sørger for ekstra solid beskyttelse under ekstreme forhold.
· Integrert med festeplate og festepunkter for lys.
Maverick, Maverick MAX
715002878 · Svart

PRE-RUNNER STØTFANGER FORAN

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør
med en 3 mm aluminium plate for
ekstra holdbarhet.
· Innvendig og utvendig
antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
Maverick, Maverick MAX

715003433 · Can-Am Rød

715002880 · Svart
715003436 · Can-Am Rød

100 %
Klargjort for lys
Fullt integrert lysmonteringsplate. Mulighet
for montering av flere lys.

integrert

Passer perfekt med din
Mavericks stil og finish.

EKSPERTENS

VALAG

Flerfunksjonelt kan ta seg godt ut.
Fest lys eller en vinsj med solid
beskyttelse mot støt og rust.

· Beskytter kjøretøyets karosseri
og eksossystem.
· Kompatibel med bakre
mottakerkopling.
· Behøves for innstallasjon av
bakre bur forlenger.

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE
VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE
OG SPEIL

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE
CAN-AM VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE
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BESKYTTELSESSTANG
MOT SAMMENSTØT
FORAN

TILBEHØR

DUNE FRONTSTØTFANGER

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm aluminium plate for ekstra holdbarhet.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Gir ekstra beskyttelse uten at det går på bekostning av hurtighet og ytelsene til et
lettere design.
· Med en tydeligere angrepsvinkel og med festepunkter for lys.
· Ikke vinsj-kompatibel.
Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715002961 · Svart

715002962 · Svart

715003432 · Can-Am Rød

BESKYTTELSESSTANG MOT SAMMENSTØT FORAN

· Matcher kjøretøyets stil.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Rørformet design hindrer at siktlinjer og blind spots forstyrres og gir bedre sikt.
· Ikke kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
Maverick, Maverick MAX
715002889 · Svart
715003435 · Can-Am Rød

715003437 · Can-Am Rød

LASTERAMMEFORLENGER BAK

· Solide 3,8 cm diameter stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Med plass til et reservehjul (hjul ikke inkludert.).
· Tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning av dekk.
· Støtdemper bak påkrevet for montering.
· Ikke kompatibel med LinQ svingbart stativ og lastebokse (unntatt LinQ
73 liter Deluxe modulveske).
Maverick (except X mr models), Maverick MAX
715002890 · Svart
715003434 · Can-Am Rød

X RC/ X MR FRONTSTØTFANGER

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm aluminium plate for ekstra holdbarhet.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Med alt viktig utstyr påkrevd for teknisk kjøring: Lav nedre beskyttelse foran, støttebase
for montering av vinsj og integrert slepekrok.
· Standard på Maverick X rc og X mr-modeller.
· Ikke kompatibelt med vinsjer med stålkabel.
Maverick, Maverick MAX
715004741 · Sunburst Gul
715004742 · Octane Blå
715004789 · Can-Am Rød

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

DUNE STØTFANGER BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm aluminium plate for ekstra holdbarhet.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Provides added protection without sacrificing the agility and performance
advantages of a lighter weight design.
· Beskytter kjøretøyets karosseri og eksossystem.
· Kompatibel med bakre mottakerkopling.
· Ikke kompatibel med lasterammeforlenger bak og Lonestar Racing reservedekkstativ.

715004788 · Svart

TILBEHØR

DUNE
FRONTSTØTFANGER

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE
VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE
OG SPEIL

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE
CAN-AM VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE

94

RACING DESIGN FOR
PEAK PERFORMANCE
Racingbygget og anerkjent
for robusthet og stil.

SKJERMUTBYGGERE

· Forlengede skjermutbyggere laget av injeksjonsformet polypropylene.
· Holder gjørme og smuss unna kjøretøyet.
· Rask og enkel montering.
· Inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt av festeutstyr.
Maverick, Maverick MAX
715002973

TILBEHØR

Maverick, Maverick MAX
715004161 · Can-Am Rød
715005510 · Hyper Silver

Maverick, Maverick MAX
715005509 · Svart
Ny

Ny

LONESTAR RACING STØTFANGER BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Med ekstra beskyttelse av karosseriet og eksossystemet bak under ekstreme
kjøreforhold.
· Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
· Kompatibel med Lonestar Racing beskyttelsesstang mot sammenstøt bak
og Lonestar Racing reservedekkstativ.
· Kompatibel med bakre mottakerkopling.
Maverick, Maverick MAX
715004162 · Can-Am Rød

Maverick
715005511 · Svart

Ny

715005512 · Hyper Silver

STEINBESKYTTERE

· Laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
· Støtteplate gir stivhet og stil.
· Selges parvis.
Maverick Sport X rc
715002963 · Svart

715003730 · Svart
715003888 · Can-Am Rød

715003438 · Can-Am Rød
Maverick MAX

X RC UHMWPE STEINBESKYTTERE

· Robust 1/4" (6 mm) UHMWPE construction.
· Inkluderer nye lave karosseripanelet og braketter for montering.
· Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
· Ligger tett inn til kjøretøyets karosseri for bedre klaring fra hindringer.
· Glir lett over hindringer.
· Selges parvis.
Maverick
715004730

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

TILBEHØR

LONESTAR RACING STØTFANGER FORAN

· Laget av 3,8 cm stålrør med solid pulverlakkert finish og en 3 mm tykk aluminiumplate for
ekstra front beskyttelse, for krevende kjøreforhold.
· Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
· Ikke vinsj-kompatibel.
· Ikke kompatibelt med 25 cm Baja Designs OnX6 LED lysrekke.

Ny

Støtfangere og beskyttere
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Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE
CAN-AM VINDSKJERMER
OG BESKYTTERE
LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG
MOT SAMMENSTØT FORAN

LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG
MOT SAMMENSTØT BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Gir kjøretøyet ditt et enda mer sportslig utseende.
· Kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
· Ikke kompatibel med vindskjermer.

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
· Påkrevet for montering av Lonestar Racing reservedekkstativ.
· Ikke kompatibel med LinQ-montert tilbehør og forhåndsfilter i lasteplanet.

Maverick Maverick MAX

Maverick (except X mr models), Maverick MAX

715003916 · Svart

715003918 · Svart
715004164 · Can-Am Rød
715006343 · Hyper Silver

Ny

Ny

TILBEHØR

715004163 · Can-Am Rød
715006342 · Hyper Silver

BRUK OG BESKYTT HVER
ENESTE CM FOR DE DRISTIGE
EVENTYRENE
LONESTAR RACING STEINBESKYTTERE

LONESTAR RACING RESERVEDEKKSTATIV

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Justerbar høyde som passer Can-Am dekk opp til 30".
· Krever Lonestar Racing støtfanger bak og Lonestar racing beskyttelsestang mot
sammenstøt bak.
· Ikke plass for Pro Armos Quickshot hjuljekk og off-Road skrujekk.
· Hjul ikke inkludert.
· Ikke komaptibel med S&B partikkelseparator og LinQ tilbehør ment for kjøretøyets
bakre del.
Maverick (except X mr models), Maverick MAX
715003922 · Svart
715004166 · Can-Am Rød
715006344 · Hyper Silver

Ny

LONESTAR RACING NUMMERPLATE

· Inkluderer et par solide nummerplater i aluminium som monteres
på hver side bak.
· Ikke kompatibelt med LINQ svingbart stativ.
· Nummererte dekaler er tilgjengelig via SCS Unlimited.

· Stylingen forsterker kjøretøyets racing-inspirerte
utseende og en personlig touch.
· Svart bakgrunn.

Maverick, Maverick MAX
715003943

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish fylt med 8 mm aluminiumsplate.
· Beskytter kjøretøyets sider mot store hindringer.
· Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
· Selges parvis.
Maverick
715004165 · Can-Am Rød
715005514 · Hyper Silver

Maverick MAX
715005513 · Svart
Ny

Ny

715004343 · Can-Am Rød
715005518 · Hyper Silver
715005517 · Svart

Ny

Ny

TILBEHØR
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SETER

Seter

RACINGINSPIRERT,
4-PUNKTS SELER
KLARTGJORT FOR
SELEBRUK SIKRER
FØREREN MED ØKT
BALANSE, FOKUS
OG KOMFORT.

Maverick, Maverick MAX
715003607 · Grå
715003609 · Octane Blå
715003608 · Manta Grønn

KONVERTERINGSSETT
FOR SETERAMME

(Ikke avbildet)
· Setefesteadapter som gjør det mulig
å montere Beard fjæringseter i
Maverick.
· Passer både forseter og bakseter på
Max-modeller.
Maverick, Maverick MAX

TILBEHØR

TILBEHØR

BEARD FJÆRINGSETER

· Ekte sittekomfort for fører og passasjer.
· Spesielt designet for bruk i side-by-side-kjøretøy.
· God støtte for både fører og passasjer ved intens
kjøring, takket være ideell setevinkel og skråstilling.
· Med enestående støtte som gir svært god komfort og
stabilitet.
· Gir kjøretøyet ditt et enda mer sportslig utseende.
· Beltesporene tillater enkel fjerning av setet og høyere
komfort for større personer.
· Laget av en stiv sveiset stålramme, dekket med
formskum og trukket med premium marine-grade vinyl,
med solide egenskaper bruk under alle kjøreforhold og
motstandsdyktig mot mugg og falming.
· Ingen ekstra setefester er påkrevet.
· Ikke kompatibel med 4-punkts sele.
· Selges parvis.
· Konverteringssett for seteramme (715004779) påkrevd
for montering på Maverick.

715004779

4-PUNKTS SELE

· Eksklusiv kontrollert retarder absorberer energi ved
et eventuelt uhell.
· Maksimal kjørekomfort.
· Enkel åpning og lukking med klikklås.
· Patent søkt.
· Ikke EU-godkjent.
Maverick, Maverick MAX
715003767 · Passasjer
715003766 · Fører

INNTREKKBAR 4-PUNKTS SELE

· Praktisk sele lar deg bevege deg
fritt i setet, samtidig med at du
nyter full fordel av den ekstra
støtten som gis av 4-punkts
fester.
· Gjør det enklere å låse og krever
færre justeringer ved bytte av
passasjer eller fører.
Maverick, Maverick MAX
715005022 · Passasjer
715005021 · Fører

· Retraktorrbeskytter (707900653)
er påkrevet for montering i
forsetene på MAX-modeller.
· Kompatibel med bakre
passasjerseter på MAX-modeller.
· Standard Maverick X rs 2018 og
senere og X rc Turbo R modeller.

SKULDERPUTER TIL
SETEBELTE

· Gir høyere kjørekomfort ved å hindre at
setebeltet gnisser mot hals og skulder.
· Passer med standard 3-punkts
setebelter og inntrekkbar 4-punkts sele.
· Enkel montering med borrelås.
· Can-Am merket.
· Selges parvis for fører og passasjer.
Maverick, Maverick MAX
715002894

BEARD SHELLSETER

· Ekte sittekomfort for fører og passasjer.
· Spesielt designet for bruk i side-by-side-kjøretøy.
· God støtte for både fører og passasjer ved intens kjøring, takket
være ideell setevinkel og skråstilling.
· Med enestående støtte som gir svært god komfort og stabilitet.
· Laget av en stiv sveiset stålramme, dekket med formskum og trukket
med premium marine-grade vinyl, med solide egenskaper bruk
under alle kjøreforhold og motstandsdyktig mot mugg og falming.
· Gir kjøretøyet ditt et enda mer sportslig utseende.
· Ingen ekstra setefester er påkrevet.
· Krever 4-punkts sele eller inntrekkbak 4-punkts sele.
· Ikke kompatiabel med skulderveske til oppbevaring (715004277).
· Selges parvis.
Maverick, Maverick MAX
715004194 · Hvit
715004195 · Can-Am Rød
715004196 · Steel Grå

RETRAKTORBESKYTTER

(Ikke avbildet)
· Beskyttelsespute påkrevd for montering av
inntrekkbar 4-punkts sele i forsetet på
MAX modeller.
· Beskytter passasjerene fRA
retraktormekanismen.
· Selges enkeltvis.
Maverick MAX
707900653

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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CAN-AM VINDSKJERMER
SETER
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LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV
LinQ er et BRP-eksklusivt tilbehørssystem for hurtig montering uten behov for verktøy.
LinQ tilbehør er enkelt og raskt å ta av og på for å tilpasse kjøretøyet til øyeblikkets behov.

· Verktøy ikke nødvendig: Tas enkelt på og av for hånd
· Utstyr din Can-Am for spesielle oppgaver raskt og enkelt
· Solid festesystem som tåler det mest krevende terreng

LinQ TILBEHØR MED 16" BASE S. 102

Festeplassering og krav
Standard
LinQ hylle

LinQ svingbart stativ
715002881 / 715003439

· LinQ-fester montert 16 tommer fra hverandre, senter-mot-senter.
· Lavere lastekapasitet enn LinQ tilbehør med 36" base.
· Kan brukes på Can-Am ATV og SSV kjøretøy, Sea-Doo vannscootere og
Ski-Doo snøscootere.

LinQ 16-LITERS KJØLEBOKS

LinQ basesett for last
860201806

295100698

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

Adventure takstativ
715003868

LinQ VERKTØYBOKS
715004301

LinQ 21 LITERS BAG

860201740

LinQ forankringsadaptersett
715004960

LinQ forankringsadaptersett
715004960

LinQ: VINDSKJERMER
LAST ENKELT PÅ OG
OG SPEIL
ENKELT AV

LinQ: LAST
CAN-AM
ENKELT
VINDSKJERMER
PÅ OG ENKELT AV

TILBEHØR

Ingen ytterligere krav

LinQ 17 LITERS SPORTSBAG

860201678

Ny

LinQ TØRRBAG

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE S. 103-105
LinQ 45 LITERS LASTEBOKS
715003879

UTEN VERKTØY
Vri LinQ-festene og kjør!

· Montering på LinQ rammer ofte bruk av Can-Am ORV kjøretøy.
· Høyere lastekapasitet enn LinQ tilbehør med 16" base.
· Bruken er begrenset til Can-Am ORV-kjøretøy.

Ingen ytterligere krav

LinQ 86 LITERS LASTEBOKS
715004923

LinQ 124 LITERS LASTEBOKS

Ingen flere krav
*Ikke kompatibelt hvis
LinQ svingbart stativ er
montert.

715001747

LinQ 43 LITERS LASTEBOKS TIL AUDIO
715003018

Ingen ytterligere krav

Ingen ytterligere krav

Ikke kompatibelt

Ingen ytterligere krav

Montering på sidevegg:
LinQ adaptere
715003058

LinQ 30 LITERS KJØLEBOKS

DITT EVENTYR, FERDIG UTRUSTET
LinQ lastebokser, rammeforlengere, bager, kurver og
utstyrsgrep festes raskt for din neste ekspedisjon.

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG FRA
OGIO
715002923 • Svart / 715003248 • Camo

Ingen flere krav
*Ikke kompatibelt hvis
LinQ svingbart stativ er
montert.

LinQ EKSTRA KRAFTIG KURV
715001215

LinQ TILBEHØRSTYPER

Ingen ytterligere krav

LinQ LAVPROFILKURV

• LinQ med 16'' tilbehør monteres med LinQ-fester med 16

715004282

36"

tommers avstand, ideelt for Can-Am ATV-er og SSV-er,
Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

• LinQ med 36'' tilbehør brukes vanligvis som del av
LinQ-rammer på Can-Am Off-Road kjøretøy.

16"

LinQ HYLLER OG HOLDERE S. 105
LinQ REDSKAPSHOLDER
715003059

Ingen ytterligere krav

TILBEHØR

TILBEHØR

715002875

LinQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV
LinQ 16 LITERS
KJØLEBOKS

LinQ: Last enkelt på og enkelt av
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LinQ 86 LITERS
LASTEBOKS

SR 21 LITERS LinQ
VESKE

LinQ: VINDSKJERMER
LAST ENKELT PÅ OG
OG SPEIL
ENKELT AV

LinQ: LAST
CAN-AM
ENKELT
VINDSKJERMER
PÅ OG ENKELT AV

102

LinQ
REDSKAPSHOLDER
S.37

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE
LinQ 45 L LASTEBOKS

LinQ VERKTØYBOKS

TILBEHØR

LinQ 16 L KJØLEBOKS

· Presisjonsinjisert HDPE gir en stiv og solid
konstruksjon.
· 19 liters maks. kapasitet.
· Vanntett med forseglet deksel.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet
og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX
295100698

LINQ SR 21 LITERS BAG

· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Låsbar og vannavstøtende.
· Holder lasten trygt på plass under kjøringen.

Maverick, Maverick MAX

Maverick (unntatt X mr modeller), Maverick MAX

715003879

715004923

· Se tabell for
monteringsplassering og krav.

TILBEHØR

LinQ TILBEHØR MED 16" BASE

LinQ 86 LITER LASTEBOKS

· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

· Halvstiv, utvidbar tunnelveske.
· 21 liter kapasitet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX
860201740

Maverick, Maverick MAX
EKSPERTENS

715004301

VALAG
En av de mest
allsidige og
populære
kjøleboksene på
markedet, og
som tåler
krevende bruk.

Ny

LinQ 17 LITERS SPORTSBAG

· 17 liters kapasitet.
· Stiv bunn, halvstiv topp.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX
860201678

LinQ 124 LITERS LASTEBOKS

Ny

LinTØRRSEKK

· Helt vanntett tørrsekk med rulletopp for trygg og
plassbesparende oppbevaring av utstyret ditt.
· LinQ-festet med kraftig, stiv plastbase.
· Lagringsløsning med høy kapasitet (40 l).
· Skum i bunnen for ekstra beskyttelse av utstyret.
· Integrrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Tilpasset marint bruk i saltvann.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX
715002875

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Utstyrt med LinQ System koples bagasjeboksen bak til og fra på få sekunder.
· 124 liter lastekapasitet med sammenhengende, uhindret plass for maksimal oppbevaring
og tilgang til boksens interiør.
· Laget av injeksjonsformet polyethylene, doble vegger på kritiske områder.
· Det tette lokket beskytter dine eiendeler mot støv, fuktighet og vær og vind.
· Uten baklys.
· Lastebokspanelene er tilgjengelige i mange farger slike at du kan velge farger som passer
til kjøretøyet ditt (selges separat).
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick (unntatt X mr modeller), Maverick MAX
715001748 · Uten baklys

LinQ 124 L LASTEBOKSPANELER

· Passer LinQ 124 liter lasteboks.
· Fargepaneler som matcher 124 l LinQ lasteboks på kjøretøyet ditt.
Europeisk Versjon (EU-tilpasset)
· Uten baklys.
Maverick, Maverick MAX
715001397 · Svart
715001398 · Gul
715002482 · Light Grå

715002483 · Hvit
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LinQ: Last enkelt på og enkelt av

LinQ: Last enkelt på og enkelt av

105

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE

LinQ: LAST
CAN-AM
ENKELT
VINDSKJERMER
PÅ OG ENKELT AV

LinQ HEAVY-DUTY KURV

· Laget av HSLA-stål (lavlegert konstruksjonsstål).
· LinQ innebærer enkel montering og demontering.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX
715001215

Maverick, Maverick MAX

LinQ 30 LITERS
KJØLEBOKS

715002923 · Svart

715003248 · Mossy Oak Break-Up
Country Camo

LinQ LAVPROFIL-KURV

· Lav-profil åpen kurv øker oppbevaringsplassen.
· Perfekt for enkel tilgang til verktøy, rep, vinsj og brøyteskjær-tilbehør, etc.
· Flere stropper og festepunkter.
· Laget av støtsikker injisert polypropylen.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ: VINDSKJERMER
LAST ENKELT PÅ OG
OG SPEIL
ENKELT AV

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG FRA OGIO

· Enkel montering uten verktøy takket være LinQ systemet.
· Havstiv lastebag med 65 liters kapasitet, ideelt for transport av det du ønsker på
kjøretøyet ditt.
· Beltelås og elastisk lukking med gummiforsegling som hindrer støv å komme inn i bagen.
· 3-delt lokk for delvis eller hel tilgang til bagen.
· Avdelte rom innvendig for ryddig oppbevaring.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715004282

TILBEHØR

TILBEHØR

Avdelte rom innvendig
for ryddig oppbevaring.

LinQ HYLLER OG HOLDERE
LinQ REDSKAPSHOLDER

· Svært allsidig redskapsholder.
· Bekvem dreielås gjør at redskapene
kan lagres ulike veier.
· Selges parvis.
Maverick, Maverick MAX
715003059

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE
LINQ 43 L AUDIO LASTEBOKS
· En rimelig og rask løsning for å få musikk
og oppbevaring på din neste tur.
· Monteringen bak bruker ikke opp plass i
førerhuset og sørger for en fin
lytteropplevelse i gjennomsnittshastighet.
· Lett å montere og demontere for trygg og
sikker oppbevaring av lasten.
· Kontrollpanel med lys er perfekt for kjøring i
mørket.

· Vannavstøtende høyttalere.
· Bluetooth-kompatibel mottaker og 16,5 cm
høyttalere er skjult og integrert i dekselet
på en smart måte.
· Automatisk avstengningsfunksjon beskytter
batteriet ved å slå av systemet etter
10 minutter uten aktivitet.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ 30 L KJØLEBOKS

Maverick, Maverick MAX

· Kan monteres uten å gjøre
endringer på kjøretøyet.
· LinQ innebærer enkel montering og
demontering.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med
eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for
optimal isbeskyttelse.
· Vannavstøtende, kan låses.

715003018

Maverick, Maverick MAX

· Integrert, uttakbart
oppbevaringsrom som
beskytter maten.
· Robuste gummilåser holder
dekslet tett lukket.
· Nyttig dreneringsplugg.
· Se tabell for
monteringsplassering og
krav.

715004698 · Grå
715004778 · Svart

EKSPERTENS

VALAG
Premium
isolasjon
holder is og og
innhold kjølig
lenger.

Ny LinQ ADAPTERSETT
FOR ANKER

· Mulig å montere 16" base.
· Av og på uten verktøy.
Maverick, Maverick MAX
715004960

LinQ GRUNNSETT
FOR LAST

· Unikt festesystem som kan brukes
på alt tilbehør i LinQ-systemet.
· Inkludert: 2 LinQ lastebaser og
monteringsutstyr.
Maverick MAX
860201806

RØR LinQ ADAPTER

LinQ UTSKIFTINGSDEL

· LinQ-mottaker montert på bur.
· Inkludert i LinQ svingbart stativ.
· Mulig å montere alt enkeltvis
LinQ tilbehør.
· Diameter: 1,85" (47 mm).

(Ikke avbildet)
· Unikt festesystem som kan brukes på
alt tilbehør i LinQ-systemet.
· Av og på uten verktøy.
· Selges parvis.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715004292

715001707

LinQ ADAPTER

(Ikke avbildet)
· For montering av LinQ redskapsholder
(715003059) på Adventure takstativ.
· Selges i pakker på 4 stk.
Maverick MAX
715003058

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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LAST OG REDSKAPSHOLDERE

Last og redskapsholdere
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LAST
VINDSKJERMER
OG REDSKAPSHOLDERE
OG SPEIL

LAST
CAN-AM
OG REDSKAPSHOLDERE
VINDSKJERMER

LinQ SVINGBART STATIV

LinQ HYLLER OG HOLDERE

BYGG DIN EGEN
ADVENTURE TAKSTATIV!

TILBEHØR

TILBEHØR

LinQ DREIBAR LASTERAMME

· LinQ hengslet hylle gjør det mulig med ekstra LinQ-festet tilbehør eller for transport av et reservedekk (dekk ikke inkludert).
· Tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning av reservedekk.
· Gassdrevet svingbevegelse, låses i løftet stilling.
· Lasteboks over 74 liter passer ikke på kjøretøyet når lasterammen er montert.
· Ikke kompatibel med lasterammeforlenger bak, beskyttelsesstang mot sammenstøt og lonestar Racing aluminiumstak.
Maverick (unntatt X mr modeller), Maverick MAX

Her vist med:
RESERVEDEKK MED FESTER
BAJA DESIGNS XL80 LED-LYS OG LinQ
REDSKAPSHOLDERE

715002881 · Svart
715003439 · Can-Am Rød

EKSPERTENS

ADVENTURE
TAKSTATIV

VALAG

SKRALLE SURREKROKER
FOR RESERVEDEKK

· Ideell lasteløsning for å pakke
alt du trenger for å oppleve
off-road fullt og helt.
· Laget av kraftige 3, 2 cm stålrør.
· Plass til opptil 34 kg.
· Integrerte festepunkter for lys
kan holde opp til 8 pod-type
LED-lys (6 foran og 2 bak) eller
en 40" (102 cm) LED-stang
(foran).
· Med festepunkter for feste av
reservedekk.
· Surrekroker for reservedekk
selges separat.
· Legg til lasteboksnett eller
elastisk lasteboksnett for å
feste lasten din på rammen.

Med LinQ
svingbart stativ
kan du ta med
deg utstyret ditt
uten å gi opp
lasteboksen!

· 3-veis skralle surrekrokstropp med løkker.
· For å holde reservedekkene trygt på plass på
tilbehør utstyrt med integrerte festepunkter
for reservedekk.
· Justerbart for tilpasning til de fleste
UTV-dekkstørrelser.
· Skralle og koblingsring laget av solid
zink-belagt stål.
· Påkrevd for feste av reservedekk på
Advanture takstativ.
Maverick (unntatt X mr modeller),
Maverick MAX
280000606

Maverick MAX
715003868

OPPBEVARINGSVESKE I TAKET

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene dine når du er ute og kjører.
· Utnytter plassen i taket på en smart måte og øker kjøretøyets lastekapasitet med 10 liter.
· Halvstiv konstruksjon gjør at den er fleksibel nok til å håndtere gjenstander av ulike former.
· Gjennomsiktig touchscreen-kompatibel lomme foran for enkel tilgang til smarttelefonen din.
· Ikke kompatibel med Bimini tak.

EKSPERTENS

VALAG

Neste generasjon Adventure takstativ
festes sikkert og er utstyrt med
lysfester, forankringsfester og plass til
last for turer i terrenget.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Maverick, Maverick MAX
715004275

LYS

Last og redskapsholdere

SKULDERVESKER
FOR OPPBEVARING

UTVIKLET AV
LYSDESIGNERE FOR Å
LYSE LENGRE OG MED
VARIGHET LENGER ENN
DET FORVENTEDE—ALT
MED LIVSSTIDSGARANTI.

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene dine når du er ute og kjører.
· Vesken har et 7,5-liters oppbevaringsrom og er også utstyrt med innvendige nettinglommer.
· Halvstiv konstruksjon gjør at den er fleksibel nok til å håndtere gjenstander av ulike former.
· Monteres mellom fører- og passasjersetene på MAX-modeller.
· kke sammen med Beard-seter.Passer i

SKULDERVESKE
TIL OPPBEVARING
FORAN

· Åpnes på hver side, slik at
passasjerer både foran og bak
har tilgang til bagens innhold.
· Monteres mellom fører- og
passasjersetene på
MAX-modeller.
Maverick MAX

OPPBEVARINGSVESKE
MELLOM SETENE
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VINDSKJERMER
LYS OG SPEIL

LAST
CAN-AM
OG REDSKAPSHOLDERE
VINDSKJERMER
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· Vesken festes på den ledige plassen
mellom fører- og passasjersetene
for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
· Monteres mellom baksetene på
MAX-modeller.
Maverick (unntatt X mr modeller),
Maverick MAX (Kun bak)
715004277

OPPBEVARINGSVESKER PÅ NEDRE DØRPANELER

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene dine når du er ute og kjører.
· Veskene festes på de nedre dørpanelene for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
· Hver veske har et 2-liters oppbevaringsrom og er også utstyrt med innvendige nettinglommer.
· Halvstiv konstruksjon gjør at de er fleksible nok til å håndtere gjenstander av ulike former.
· Selges parvis.
· Ikke kompatibel med aluminiumsdører og Offroad skru-jekk.
· Nedre tilleggsdører påkrevet for montering.

OPPBEVARINGSVESKER I
FØRERHUSDØREN OPPE

Maverick, Maverick MAX

· Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene dine når du er ute og kjører.
· Veskene festes på standard førerhusdør for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
· Hver veske har et 5-liters oppbevaringsrom og er også utstyrt med
innvendige nettinglommer.
· Halvstiv konstruksjon gjør at de er fleksible nok til å håndtere gjenstander av
ulike former.
· Selges parvis.

715004355

Maverick, Maverick MAX
715004276

EKSPERTENS

VALAG

TILBEHØR

TILBEHØR

715004888

102 CM BAJA DESIGNS ONX6
ARC LED LYSREKKE

· 252 W lysrekke som produserer 39 220 lumens.
· Utstyrt med 24 Cree XM-L2 LED-lys.
· Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både
på kort og lang avstand.
· Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger pluss
lyskastermodus.
· Designet for montering på tak utstyrt med
lysrekkestøtte.
· Krever strømkabel og lysrekkestøtte.

39,220 LUMENS
40" (102 CM) ONX6 ARC COMBO

Maverick, Maverick MAX
710006818

50 m
0

Tilføy
vannavstøtende
innvendig
oppbevaring med
våre halvstive bager.

-50

EKSPERTENS

VALAG

10 L OPPBEVARINGSBAG
· Tørrsekk med toppåpning for fullstendig
beskyttelse mot elementene.
Maverick, Maverick MAX
269502121

MYK OPPBEVARINGSBAG

(Ikke avbildet)
· 45 L myk oppbevaringsbag designet for bruk på kjøretøyets ramme og
rammeforlenger bak for å maksimere potensiell oppbevaringsplass.
· 3 seksjoner.
· Vanntett.
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7,350 LUMENS

25 CM BAJA DESIGNS ONX6 LED LYSREKKE
· 58,5 W lysrekke som produserer 7 350 lumens.
· Utstyrt med 6 Cree XM-L2 LED-lys.
· Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både på
kort og lang avstand.
· Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger pluss
lyskastermodus.
· Designet for montering på Pre-runner og Dune
støtfangere og/eller tak med lysrekkestøtte.
· Lett strømkabel påkrevd.

0

Oppdatert lysrekke fra Baja Designs
kaster ut en klar og kraftig lysstråle
på 39 220 lumens

10" (25 CM) ONX6 COMBO
50 m
0
-50
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Maverick, Maverick MAX
710006819

Maverick, Maverick MAX
715003759 · Svart

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. SE SIDE 46
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Lys / Can-Am

Lys / Can-Am
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CAN-AM VINDSKJERMER
LYS

LAV-PROFIL
LYSFESTELØSNING FRA
LONESTAR
RACING

LONESTAR RACING 102 CM LED LYSREKKE

1,800 LUMENS
XL SPORT SPOT

LONESTAR RACING LYSREKKE

· Ikke kompatibelt med 25 cm Baja Designs OnX6 LED lysrekke.
· Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
· Komptibel med aluminiumstak, Lonestar Racing aluminiumstak og sportstak.
· Ikke sammen med racing sidespeil og vippbar vindskjerm.
· Lys selges separat.

· Designet for bruk med Baja Designs XL80 LED-lys Baja Designs XL Sport LED-lys.
· Med plass til opptil to par XL-lys.
· Ikke sammen med racing sidespeil og vippbar vindskjerm.
· Komaptibel med aluminiumstak, Lonestar Racing aluminiumstak og sportstak.
· Lys selges separat.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715003920

715003948

50 m
0
-50

0
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200

300

400

500

TILBEHØR

TILBEHØR

BAJA DESIGNS XL SPORT LED-LYS

· 20 W per spot som produserer 1 800 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LED-lamper per lykt.
· Høyhastighets-spot med lengre og smalere lysstråle med fokus
på belysning lenger unna.
· Designet for montering på Pre-runner og Dune støtfangere og/
eller tak med lysrekkestøtte.
· Lett strømkabel påkrevd.
· Selges parvis.
· Dimensjoner: 11,4 cm x 11,4 cm.

600 m

Maverick, Maverick MAX
710006821

1,800 LUMENS

BAJA DESIGNS SQUADRON SPORT LED-LYS

· 20 W per spot som produserer 1 800 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LED-lamper per lykt.
· Designet for montering på Pre-runner og Dune støtfangere og/
eller tak med lysrekkestøtte.
· Bredt lysmønster spesielt designet for svinger og støvete/tåkete
forhold.
· Lett strømkabel påkrevd.
· Selges parvis.
· Dimensjoner: 7,6 cm x 7,6 cm.
Maverick, Maverick MAX

SQUADRON SPORT WIDE CORNERING

0
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100

300

400

500

600 m

Maverick, Maverick MAX

LYSREKKESTØTTE

· Smart og robust aluminiumskonstruksjon.
· For lysrekker og spotlys med eller uten tak- og
vindskjermkombinasjon.
· Hele kjøretøyets bredde for montering av stor LED-lysrekke.
· Påkrevd for lysmontering på kjøretøyets tak.
· Ikke kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
· Lys selges separat.
Maverick, Maverick MAX
715003529

9,500 LUMENS
50 m

XL80 COMBO

25
0
-25
-50

MONTERINGSSETT FOR 99 CM LED LYSREKKE

0

100

710005041

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. SE SIDE 114

200

· Designet av Can-Am for å gjøre deg synlig for kjøretøy bak deg, spesielt i
støvete eller krevende forhold.
· Med brytere i dashbordet for å aktivere en av to moduser og å velge mellom
11 ulike fargede lysmønstre (blått, rødt og gult).
· Trail-modus Virker som baklys og bremselys.
· Racing-modus: Viser lysmønstre og tjener som bremselys
(bremselysfunksjonen kan deaktiveres for racingbruk).
· Modulbasert for montering med med tilbehør på veltebøyle bak.
· Plug-and-play-montering.
715002887

BAJA DESIGNS XL80 LED-LYS

Maverick, Maverick MAX

CHASE-LYS

25 m

710006820

· 80 W per spot som produserer 9 500 lumens.
· Utstyrt med 4 Cree XHP50 LED-lamper per lykt.
· Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger.
· Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både på
kort og lang avstand.
· Designet for montering på Pre-runner og Dune
støtfangere og/eller tak med lysrekkestøtte.
· Lett strømkabel påkrevd.
· Selges parvis.
· Dimensjoner: 11,4 cm x 11,4 cm.

VINDSKJERMER
LYS OG SPEIL

LONESTAR RACING
LYSREKKE

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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LETT STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av 99 cm dobbelt LED lysrekke (foran).
· Inkludert ledninger og støttebrakett.
· Lysrekkestøtte påkrevd for montering.

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av 25 cm, 38 cm og doble LED lysrekker
og 10 cm runde LED-lys.
· For plassering på støtfanger og tak.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715005822

715003417

112

Lys / Can-Am

Lys / Can-Am
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99 CM DOBBELT LED LYSREKKE (270 WATT)
· Utstyrt med 54 5 W Cree LED-lys.
· 24 300 lumens.
· Ikke kompatibel med heldekkende vindskjerm, vippbar vindskjerm og
Can-Am beskyttelsesstang mot sammenstøt.
· Se tabell for monteringsplassering og monteringskrav.
Maverick, Maverick MAX
715004007

Lyser opp mer enn 900 m) foran kjøretøyet
og ca. 35 m bredde på hver side.

40 m
20
0
-20
-40
0

100

200

300

400

500

600

700

800

VINDSKJERMER
LYS OG SPEIL

CAN-AM VINDSKJERMER
LYS

24,300 LUMENS

FOKUSERT OG KRAFTIG KJØRELYS
OG LYSKASTER FOR TOTAL
TRYGGHET TIL ENHVER TID
9 LED-KJØRELYS

900 m

8,400 LUMENS

38 CM DOBBELT LED LYSREKKE (90 WATT)
· Utstyrt med 18 5 W Cree LED-lys.
· 8 400 lumens.
· Robust og vanntett.
· EC-sertifisert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.

Lyser opp mer enn 580 m foran kjøretøyet
og ca. 20 m bredde på hver side.

Maverick, Maverick MAX
40 m
20
0
-20
-40

TILBEHØR

0

· Utstyrt med 12 5 W Cree LED-lys.
· 5 400 lumens.
· Robust og vanntett.
· Stor kapasitet for sin størrelse.
· EC-sertifisert.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
715002933
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5,400 LUMENS

25 CM DOBBELT LED LYSREKKE (60 WATT)

Maverick, Maverick MAX

100

TILBEHØR

715002934

Lyser opp mer enn 460 m foran kjøretøyet
og ca. 20 m bredde på hver side.

1,260 LUMENS
Ny

9 CM LED-LYS (2 X 14 WATT)

· 14 W LED-LYS som produserer 1 260 lumens hver.
· Utstyrt med 6 sterke LED-lys i et kraftig hus av støpt aluminium.
· Me 2 festepunkter — Hvis ett festepunkt svikter i en kollisjon, roter til neste
kanalpunkt og monter lyset igjen.
· Selges parvis.
· EC-sertifisert.
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LED KJØRELYS
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Maverick, Maverick MAX
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105 m

LED KJØRELYS

· Spotlinse for smal og lang lysstråle, ideelt ved
kjøring i høyere hastighet.

LED LYSKASTER

715003666

LED LYSKASTER

· 25 W LED spotlight.
· 1 800 lumens.
· Robust og vanntett.
· Inkluderer basis ledninger og bryter.
· Can-Am-merket grill.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.
· Se tabell for monteringsplassering og krav.
Maverick, Maverick MAX

· Flombelysning for en bred lysstråle, ideelt når du
utfører arbeidsoppgaver som snøbrøyting eller
kjøring i svinger, støvete eller tåkete forhold.

1,800 LUMENS

10 CM RUNDE LED-LYS (2 X 25 WATT)

715003665
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715002935
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LYS I TAKET

· LED-lys som integrerer perfekt i kjøretøyet.
· Ledninger inkludert.
· Kan monteres i bur eller tak, med eller uten takkledning.
Maverick, Maverick MAX
715002455

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. SE SIDE 114

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. SE SIDE 114

AUDIO &
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
Din kjøring, din løype, din musikk: Skru opp volumet når du er ute
og kjører med dette robuste audiotilbehøret!

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM I 3 ENKLE TRINN
2

1

VELG DITT
MONTERINGSPUNKT

BAJA DESIGNS LYS
25 CM LED
LYSREKKE

102 CM
ARC LED
LYSREKKE
ONX6

XL SPORT
LED-LYS
(SELGES
PARVIS)

SQUADRON
SPORT
LED-LYS
(SELGES
PARVIS)

XL80
LED-LYS
(SELGES
PARVIS)

25 CM
DOBBELT
LED
LYSREKKE

38 CM
DOBBELT
LED
LYSREKKE

NA

710006821
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710004648
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)

LONESTAR RACING
STØTFANGER
FORAN

NA

NA

710006821
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710004648
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)

LONESTAR RACING
STØTFANGER
FORAN OG
X RC & X MR
FRONTSTØTFANGER

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

710006819
PLUSS
715002885
(Strømkabel)

710006818
PLUSS
715002885
(Strømkabel)

710006821
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710004648
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)

715002933
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715002934
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

NA

710006818
PLUSS
715002885
(Strømkabel)

NA

NA

710006821
PLUSS
715002884
(Strømkabel)

LONESTAR RACING
LYSREKKE

NA

3

BESTILLE

10 CM
RUNDE
LED LYS
(SELGES
PARVIS)

99 CM
DOBBELT
LED
LYSREKKE

3,5" SPOT
ELLER
LED-FLOMBELYSNING
(SELGES
PARVIS)

Se s. 111-113 for mer informasjon om disse lysene.

710006819
PLUSS
715002885
(Strømkabel)

LONESTAR RACING
102 CM LED
LYSREKKE

NA

NA

NA

710005041
PLUSS
715003729
(Strømkabel)

715002933
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715002935
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715004293
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715002935
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715004293
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

NA

NA

NA

715004007
PLUSS
715003141
(Lysmonteringssett)

715002935
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715004293
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

715002934
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100 %
MTX MIDTRE
HØYTTALERE
Valgbart tillegg for MTX
audiosystem for totalt
7 høyttalere.

BESTILL ALLE DELENUMMERE I KRYSSENDE BOKS

*MERK: Ved montering av mer enn ett lyssett, er ekstra strømkabel eller monteringssett påkrevd.

NY

*Alle lys KUN ment for bruk i terreng.

BAJA DESIGNS LETT STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av Baja Designs LED-lys på tak eller støtfanger.

STIL OG
VISJON

CAN-AM LYS

PRE-RUNNER
STØTFANGER
FORAN ELLER DUNE
STØTFANGER

LYSREKKESTØTTE
ADVENTURE
TAKSTATIV

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

VELG DINE LYS

Se s. 109-110 for mer informasjon om disse lysene.

TILBEHØR

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

115

AUDIO OG
VINDSKJERMER
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
OG SPEIL

Lys

TILBEHØR

CAN-AM VINDSKJERMER
LYS

114

715002885 · 25 cm Baja Designs OnX6 LED lysrekke
715002884 · Baja Designs XL Sport LED-lys & Baja Designs Squadron Sport LED-lys
715003729 · Baja Designs XL80 LED-lys

Maverick, Maverick MAX

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

HOLDER FOR ELEKTRONISK ENHET
Justerbart, sikkert feste som lar deg ta med deg din smarttelefon,
nettbrett eller elektroniske enhet på turen!

integrert

Fra strømsystem til montering, passform
og finish - disse høyttalerne er spesielt
ment for å rocke din Maverick.

116

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Audio og kommunikasjonssystemer

117

· Perfekt for å kommunisere med venner og familie på gruppekjøring.
· Praktisk trykk-for-å-snakke-knapp montert på rattet.
· Inkluderer radiomonteringsbrakett, hjelmhøyttaler, mikrofonsett og lader.
· Kan synkroniseres med Rugged Radios Intercom System (715002891).
· Ca. 3,2 til 6,4 km rekkevidde rekkevidde.
Dette settet inneholder:
· RH-5R Rugged Radios 5-Watt Dual Band håndholdt radio
· Hjelmhøyttaler/mikrofonsett
· Trykk-for-å snakke-knapper
· Monteringsbrakett
· Basestasjonslader

LYDEGENSKAPER
SOM FÅR HJERTET TIL Å
BANKE OG PERFEKT
FOR DIN MAVERICK

Maverick, Maverick MAX
715003440

AUDIO OG
VINDSKJERMER
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
OG SPEIL

AUDIO OG
CAN-AM
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
VINDSKJERMER

RUGGED RADIOS KJØRETØY-TILKJØRETØY-SYSTEM

TILBEHØR

TILBEHØR

HOLD KONTAKTEN
MED DIN MAVERICK

KOMPLETT MTX AUDIOSYSTEM

HOLDER FOR ELEKTRONISK ENHET

· Bluetooth 5† utstyrt 400 W RMS / 800 W topp audio
system av MTX.
· Med et design som er Can-Am-robust under de mest
krevende kjørehold.
· Inkluderer stereohøyttalere montert foran på
dashbordet og bak på veltebøylen, samt enhet i taket
med en integrert 16,5 cm subwoofer.
· Tilføy holder for elektronisk enhet for trygg plassering
av din Bluetooth-enhet klar til å spille din
favorittmusikk.

· En fantastisk plattform for underholdning når du er ute og kjører.
· Robust injisert polypropylene-konstruksjon sørger for rett
passform og enkel montering.
· Justerbar enhet holder de fleste nettbrett og smarttelefoner som
måler mellom 13 og 25,4 cm (med beskyttelsesetui).
· Kombinerer sømløst med komplett MTX audiosystem og Rugged
Radios Intercom System.
· Mulig å installere Garmin Montana 680T GPS.
· Integrert oppbevaring med 3,8 liters kapasitet med tilgang til
12 volts uttak i dashbordet for lading av enheten.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715002873

715002874

EKSPERTENS

VALAG

Skikkelig lyd med 800 watt toppytelse og
plug-and-play-montering får din Maverick
til å rocke innen kort tid.

EKSPERTENS

VALAG
RUGGED RADIOS INTERCOM SYSTEM

MTX MIDTRE HØYTTALERE

· Toppmontert midtre høyttalerholder med plass til to 16,5 cm / 100 W høyttalere.
· Med et design som er Can-Am-robust under de mest krevende kjørehold.
· Perfekt tillegg til det komplette MTX audiosystemet for et 7-høyttalers system eller som
stand-alone-system ved å plugge AUX-kontakten direkte inn i din musikkenhet.

Slutt å lure på hvordan du skal montere dine enheter med
justerbare fester for nettbrett, smarttelefoner og elektronikk

· Spesielt designet for å forenkle tydelig kommunikasjon i kjøretøyet mellom fører og passasjer(er).
· Kan utvides til 4 personer.
· Inkluderer musikkport for din favorittmusikk.
· Sømløs integrasjon med bryterpanel i dashbordet.
· Kan synkroniseres med Bil-til-bil-system (715003440).

Maverick MAX

Maverick,
Maverick MAX

715004748

715002891

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Integrert
oppbevaring med
tilgang til 12 volts
uttak i dashbordet
for lading av
enheten

RUGGED RADIOS HJELMHODESETT
FOR BAKSETEPASSASJERER

· Ekstra 3,7 m ledninger og hjelmhøyttaler/mikrofonsett for å oppgradere
ditt 2-persons intercomsystem til et 4-personssystem.
Med Rugged Radios Intercom System
715004380

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR
BATTERILADER/LADENIVÅ

·H
 elautomatisk 3 amp batterilader/ladenivå.
·H
 older batteriene ladet.
·L
 ader og bevarer små batterier.
·M
 icroprosessorkontrollert flertrinns lading for ekstra
presisjon, sikkerhet og batterilevetid.
·R
 egistrerer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
·F
 lytmodusovervåking opprettholder optimalt batteriladenivå.
·R
 evers hookup-beskyttelse beskytter batteriet og laderen
mot skade.

Elektrisk og elektronisk tilbehør

·K
 rokfeste henger på utsiden av arbeidsområdet og sikkerhet
og bekvemmelighet.
· Display/på-knapp.
·R
 ykk på displayknappen for å vise ladefremgangen.
·E
 nergieffektiv/miljøvennlig tilfredsstiller høyeste standarder
for energieffektivitet.
· I nnhold: 3 amp batterilader, klemmeadapter, DC-adapter,
ring fører ledningen med værdeksel, brukerhåndbok.
·U
 S-plugg (110 V).

BELYST WHIPFLAGG

715005061

STARTKABEL

CTEK BRP 5.0 BATTERILADER

· I PX3 vanntett og innelukket utgangsporter.
·4
 LED batteri-indikatorer for enkel avlesing av batteriets ladenivå.
·K
 ompakt design, passer i ryggsekken, hanskerommet eller annet
oppbevaringsrom.
·S
 tarter kjøretøyet raskt i nødstilfeller.
·F
 lott for powersport-kjøretøy, motorsykler og 4- og 6-sylindre
kjøretøy.
·2
 ,4 A + 1 A/5 V USB-porter for rask ladilng av alle USB-enheter,
inkludert smarttelefoner, MP3-spillere og nettbrett.
·S
 mart kabel gir beskyttelse mot revers-polaritet, kort krets, lav
spenning, høy temperatur og tilbakelading.
· I nnebygget LED-lys (3 moduser).
· I nnhold: 300CA startkabel, SA858 smartkabelklemme, MC-USB
til USB ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.
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ELEKTRISK
VINDSKJERMER
OG ELEKTRONISK
OG SPEIL
TILBEHØR

ELEKTRISK
CAN-AM
OG ELEKTRONISK
VINDSKJERMER
TILBEHØR

118

· CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i verden, har
produsert en BRP-spesifikk lader for alle BRP-produkter.
· Laderen er bygget for å takle de krevende arktiske forholdene.
· Kontakt din forhandler for mer informasjon.
860200997

Ny HURTIGKOBLET LEDNING
MED BATTERIINDIKATOR

HURTIGTILKOPLET
BATTERIKABEL

· Rask og enkel tilkopling og lading av ulike
batterier med din lader.
· 3-farget LED-indikator viser batteriets
helsetilstand.
· Selges enkeltvis.

·R
 ask og enkel tilkopling og lading av
ulike batterier med din lader.
· I nkludert i batterilader/ladenivå
(715005061).
·S
 elges enkeltvis.

715006055

715005408

TILBEHØR

TILBEHØR

715005062

BELYST WHIP-FLAGG

· Perfekt for kjøring i dyner.
· 5 W Cree LED.
· 5 fargede linser for tilpasning.
· Sterkt lysende, hurtig avtakbar og
utskiftbar stang.
· Øker kjøretøyets synlighet.
· Tilfredsstiller de fleste krav til kjøring i dyner.
· Støpt aluminiumsbase, acetal håndmutter.
· Settet inkluderer monteringsbraketterog
ledningsnett.
· 1,2 m flaggfeste på toppen av beltebøylen.
· Kan monteres på begge sider av kjøretøyet.
Maverick, Maverick MAX
715002886

OPPVARMET
VISIRKONTAKT

GARMIN MONTANA† 680T GPS

· Montana 680T er solid og vanntett og tåler vær og vind.
· 10 cm dobbelt-orientering, lesbar berøringsskjerm i sollys
som kan betjenes med hanskene på, med klare farger og
bilder i høy oppløsning.
· 8 megapixel autofokus-kamera geotagger automatisk
bildene.
· Følger både GPS og GLONASS-satelitter for bedre
posisjonering og raskere behandling.

· Forhåndslastet TOPO-kart, pluss ett års abonnement på
BirdsEye satelittbilder.
· 3-aksers kompass og barometrisk høydemåler.
· Spesifikk GPS-holder inkludert (monteringssett påkrevet).
· Includes a preloaded map for US.

Maverick, Maverick MAX

Europeisk versjon
· EU-godkjent
· I nkluderer europeisk fritidskart.

715002830

715003456

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

USB
STRØMUTTAKSSETT

· Strategisk plassert på kjøretøyet
for å opprettholde hurtigheten.
· Valgbar visirkontakt som leverer
duggfri kjøring.
· Enkel og rask montering.
· Selges enkeltvis.
· Oppvarmet visir ikke inkludert.

· Lader dine elektroniske enheter
mens du kjører* (smarttelefon,
MP3, oppvarming etc.).
· Dobbel USB-kontakt.
*Strømuttaket er ikke i stand til å
lade alle typer enhet under kjøring.

Maverick, Maverick MAX

219400510

715001246

Maverick, Maverick MAX

LEDNINGSNETT
FOR OPPVARMET
TILBEHØR

(Ikke avbildet)
· Elektrisk ledningsnett påkrevd
for å kople til og drive
oppvarmet tilbehør.
· Energi for opptil 4 tilbehør:
2 håndtilbehør (håndtak/ratt)
og 2 setetrekk.
Maverick,
Maverick MAX
710005757

OPPVARMET SETE

· 30 W setevarmer sørger for behagelig varme under kjøringen.
· Temperaturinnstillinger lar deg kontrollere hvor varmt du ønsker det.
· Monteres direkte i den originale seteputen.
· Ledningsnett for oppvarming er påkrevd (710005757).
· Dette settet inneholder en karbonfibervarmer, skumteppe og bryter i
dashbordet.
· Strømkabel (715003094) er påkrevet for montering i forsetene på
MAX-modeller.
Maverick, Maverick MAX
715005112

VINSJ OG TILBEHØR

Vinsj og Tilbehør

CAN-AM HAWSE STYRERULL

· Dobbelt pulverlakkert utforming.
· Bruk kun syntetisk vinsjkabel (705015070) på
Warn-vinsjer.
· Må kun brukes med syntetiske kabler.

Can-Am HD vinsj

Kontakt din forhandler for prisinformasjon.

CAN-AM
VINSJ VINDSKJERMER
OG TILBEHØR

715006426

705208797

WARN KABLET FJERNKONTROLL

·E
 kstrem IP68-klassifisert vanntett
forsegling beskytter mot vær og vind.
·S
 olid metallkonstruksjon.
·S
 vart pulverlakkert overflate og fester
i rustfritt stål for
korrosjonsbeskyttelse.
·R
 obust ny clutchdesign basert på 70
års erfaring med WARN 4WD hub-lås.

Ny

· God kontroll med lastholderlås.
· Smidig og pålitelig tretrinns planetgir
for smidig og effektiv drift.
· Dashbordmontert vippebryter og
fjernbetjent snor.
· Begrenset livstidsgaranti (mekanisk),
3-års garanti (elektrisk).
· Trekkapasitet på 2 041 kg.

WARN VRX 45 VINSJ

· 15 m 6,3 mm stålwire.
· Styrerull.
· Elektrisk vinsjwire (715003585) og Pre-runner støtfanger foran eller X mr/X rc
fronstøtfanger er påkrevd for montering.

CAN-AM HD

715007082

CAN-AM HD KABLET FJERNKONTROLL

· Dette settet gjør vinsjeieren i stand til å tilføye den
håndholdte fjernbetjeningen til standardvinsjen.
· EU-godkjent
· Ledningsnett 710001023 er påkrevet for å
bruke fjernkontrollen på et kjøretøy med
fabrikkmontert vinsj.

· Dette settet gjør vinsjeieren i stand til å tilføye den håndholdte
fjernbetjeningen til kjøretøy med standard supervinsj.
· EU-godkjent.
· Fjernkontroll (715007050) og kontakt
er inkludert.

Med Warn vinsj

715006504

Med Can-Am HD vinsj

710001002

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

ELEKTRISK VINSJWIRE

CAN-AM HD 4500

715002542

Maverick, Maverick MAX

· 15,2 m 6,35 mm syntetisk kabel for Warn vinsj-sett.
· Hawse styrerull (705208797) påkrevd ved oppgradering til
syntetisk kabel for å forhindre tidlig slitasje på kabelen.

· 15,2 meter 4,8 mm syntetisk kabel for vinsjer.
· Hawse styrerull (715006426) påkrevd ved oppgradering til syntetisk
kabel for å forhindre tidlig slitasje og skader.

Med Warn vinsj

Med Can-Am HD vinsj

705015070

715006430

· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· 43' av 15/64" (13,1 m av 6,3 mm) stålwire.
· Heavy-duty 4-veis styrerull.
· Elektrisk vinsjwire (715003585) og Pre-runner støtfanger foran eller X
mr/X rc fronstøtfanger er påkrevd for montering.
715006416

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for montering av vinsj.
Maverick, Maverick MAX
715003585

Med Warn vinsj

SYNTETISK VINSJKABEL

Kontakt din forhandler for prisinformasjon.

SKIFTE AV REP

CAN-AM HD 4500-S

· 15 m med 6,3 mm syntetisk rep.
· Støpt aluminium styrerull.
· Elektrisk vinsjwire (715003585) og Pre-runner støtfanger foran eller X mr/X rc
fronstøtfanger er påkrevd for montering.

Med Can-Am HD vinsj

715001119

· Systemet er raskt og enkelt å montere, takket være
kabelbunten med en integrert antenne og alt
nødvendig monteringsmateriale.
· Systemet lar deg bruke vinsjen fra alle steder innen en
radius på 15 m, noe som øker dine bergingsmuligheter.
· Alle komponenter er vanntette.

715006110

WARN VRX 45-S VINSJ

Med Warn vinsj

· Ergonomisk clutchhåndtak.
· Robuste gir og lagere av stål sørger for bedre dreiemoment og
lengre levetid.
· Automatisk 100 % lastholder-brems.
· Forseglet solenoid for beskyttelse i all slags vær.
· Bryter montert på styret og fjernbetjent snor forseglet mot vær og vind.
· EC-godkjent.

Maverick, Maverick MAX

Ny

STYRERULL

· Foreslått ved skifting av wirerep.
· Heavy-duty erstatnings-styrerull for vinsj.

TILBEHØR

WARN† VRX

TILBEHØR

WARN KLYSS

· Et must ved oppgradering av vinsjen din med syntetisk rep, denne
rustbeskyttede hawse styrerullen av aluminium hindrer kabelen i
å smette inn i et hjørne på styrerullen og beskytter mot slitasje
som skyldes den ujevne overflaten på en slitt styrerull.
· Må kun brukes med syntetiske kabler.

· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· 50' av 1/4" (15,2 m av 6,35 mm) stålwire.
· Rustbeskyttet aluminium styrerull.
· Elektrisk vinsjwire (715003585) og Pre-runner støtfanger foran
er påkrevd for montering.

· 16,8 m 6,35 mm wirerep for Warn
vinsj-sett.

· 14,3 meter 6,3 mm wirekabel.
· 2 041 kg trekkapasitet.

Med Warn vinsj

Med Can-Am HD vinsj

715006699

705014978

Kontakt din forhandler for
prisinformasjon.

SYNTETISK
KABELFORLENGER

· Lett 6,3 mm diameter, enkel å håndtere
og klirrer ikke i bagasjeboksen.
· Festes enkelt til vinsjkabelen for ekstra
15,2 m avstand.
· 2 041 kg enkellinekapasitet.
715001120

Maverick, Maverick MAX
715006417

Maverick, Maverick MAX
715006111

X RC / X MR SLEPEKROK BAK

MOTTAKERFESTE BAK

· Et solid sted å plassere kroken hvis tauing er
nødvendig.
· Muligheten for feste av de fleste stropper og
kroker.
· Laget av solid 5 mm stålplate og 16 mm stålrør.
Standard på Maverick X rc og X mr-modeller.

· Robust og lett stålkonstruksjon.
· E-coat finish.
· Fast festepunkt for tilhengerkule slik at kjøretøyet
får slepeegenskaper.
· Denne koplingen har 590 kg slepekapasitet.
· Tilhengerkule ikke inkludert.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715004450

715002883 · Svart
715003938 · Can-Am Rød

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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GREP SOM
ALDRI FØR
Can-Am ekslusiv: Håndter off-road -forhold
som aldri før med 4WD elektrisk drevet
Smart-Lok-teknologi.

1

START MED
SMART-LOKDIFFERENSIAL

SMART-LOK™ DIFFERENSIAL

· Can-Ams eksklusive Smart-Lok-system er en fullt låsbart on-the-fly
framhjulsdifferensial med elektronisk kontrollerte, automatiske moduser.
· Velg dine differensialinnstillinger i henhold til dine kjørebehov: ”2x4” for bare
bakhjulsdrift, ”4x4 Front Diff Lock” for helt låst 4-hjulsdrift, og ”4x4 Smart Modes”
som tilbyr forhåndsinnstilte, smarte kalibreringer for din type kjøring.
· Med bruk av flere inndatakilder vil ”Smart Modes” øyeblikkelig låse med rett
belastning på rett tidspunkt for å levere maksimalt grep, mens
manøvreringsegenskapene i lav fart opprettholdes, med optimal plassering og
trygghetsfølelse.
· Smart-Lok-settet er standard med Trail-modus.
· Mud, Rock og Trail Activ-moduser kan tilføyes ved å montere en ekstra Smart
Mode-modul (selges separat) for å finjustere kjøreopplevelsen.
· Krever Performance halvaksel (2 stk) og framhjulsdifferensialsett for montering.
Maverick produsert etter 1. Januar 2017, Maverick MAX
705402371

2

FÅ SMART-LOK
MONTERINGSSETT OG
PERFORMANCE HALVAKSEL

Begge er påkrevd for å montere Smart-Lok™
differensialsett.
SMART-LOK™ MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Inkluderer all nødvendig hardware og ledninger for montering av Smart-Lok Differential.
Maverick produsert etter 1. Januar 2017, Maverick, Maverick MAX 2019 og senere
Maverick MAX 2018 og tidligere
715005329
715004746

PERFORMANCE HALVAKSEL

· Høy-ytelses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjulkraft og akselerasjon for
racing, kjøring i sanddyner og ørken.
· Inkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.
Maverick, Maverick MAX (64"-modeller)
705401634
Maverick, Maverick MAX (72"-modeller)

SMART-LOKSETTET KOMMER
SOM STANDARD
MED TRAIL
MODE.

3

FINJUSTER KJØRINGEN
MED EN SMART MODEMODUL (TILVALG)

Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøy utstyrt med Smart-Lok™
differensialsett. Kun en Smart Mode-modul kan monteres av gangen.

KREFTER
KJØR
GJENNOMDER DET
DYP GJØRME ROCKER
· Leverer suverent grep i de
dypeste gjørmehullene.
· Når høyt motorturtall og/eller
sluring registreres, vil SmartLok™ helt låse fronten.
· Systemet holder seg låst til
gassen slippes.

· Hjelper til å komme forbi krevende steiner.
· Når det registreres høyt motorturtall i lav
hastighet, vil Smart-Lok™ progressivt låse
den fremre delen og holde seg innkoplet til
gassen slippes for å hindre hjulspinn og gi
optimalt grep.
· Den progressive innkoplingen gjør det
enklere å styre og manøvrere kjøretøyet.

705402048

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

TILBEHØR

TILBEHØR

Smart-Lok er det mest avanserte off-roaddifferensialen tilgjengelig. Det er en fullt låsbar
on-the-fly framhjulsdifferensial med elektronisk
styrte automatiske moduser som alltid leverer
maksimalt grep under alle forhold. Punktum.

LA DE
ANDRE
FØLGE ETTER
· Perfekt for aktiv kjøring med avansert
svingepresisjon.
· Når høyt motorturtall og/eller en økning i
kjøretøyhastigheten registreres, vil Smart-Lok
progressivt låse den fremre delen og holde
seg innkoplet til gassen slippes eller kjøretøyet
Røduserer hastigheten.
· Den progressive låsingen sørger for
smidigere styring.

MUD SMART MODE-MODULE

ROCK SMART MODE-MODULE

TRAIL ACTIV SMART MODE-MODUL

Modeller med Smart-Lok™ Differential

Modeller med Smart-Lok™ Differential

Modeller med Smart-Lok™ Differential

715005282

715005283

715005284

Performance
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BRANNSLOKKINGSAPPARAT

295100833

TILBEHØR

TILBEHØR

FÅ DE YTELSENE
DU ØNSKER MED
OPPGRADERINGER SOM
ER VÅRE RACERE VERDIG

· Ideelt for branner antent av fett, olje og elektrisitet.
· Passer med Lonestar Racing supportsett for
brannslokkingsapparat.
· Ikke EU-godkjent.

LONESTAR RACING HEAVYDUTY SKIFTEPLATE & KNOTT

LONESTAR RACING
SKVETTLAPPER MED BRAKETTER

LONESTAR RACING KILER
FOR YTRE TÅLINK

· Skifteplaten er laget av solid rustfritt stål og boltes
på plass for sikkert feste.
· Settet kommer med et billet aluminium Lonestar
Racing skifteknott.
· Bedre holdbarhet for den ytelsesorienterte føreren.

·D
 isse skvettlappene boltes på og er et flott tillegg.
·S
 olide chromoly-braketter.
·B
 eskytter trailing arms, rotor og CV-en mot steiner og
smuss.
·S
 elges parvis.

· Beskytter og forsterker
mellomstangradiuskoplingene mot tøffe
kjøreforhold.
· Inkluderer kraftige stålbolter.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

715004866

715004865

715004868

Maverick, Maverick MAX

LONESTAR RACING HURTIGUTLØSENDE
CLUTCHDEKSEL-PINS

· Dette settet lar deg ta av clutchdekslet på få sekunder og få tilgang
til beltet uten verktøy.
· Inkluderer 4 hurtigutløsende pins i rustfritt stål med klips og
stropper.
· Erstatter all clutchdekselskruer.
· Dette produktet påvirker clutchcoverets forsegling. Det anbefales
kun å bruke dette produktet under tørre kjøreforhold.
Maverick, Maverick MAX
715005045

LONESTAR RACING HEAVYDUTY SUPPORTPLATE FOR
STANG BAK

· Dobbelt radius supportplate laget av kraftig stål.
· Forsterker stangfestet på rammen samtidig som
kjøretøyet får et aggressivt racing-utseende.
· Enkelt å montere.
Maverick, Maverick MAX
715005046

LONESTAR RACING STØTTE TIL
BRANNSLOKKINGSAPPARATSTØTTE

· Hurtigutløsende støtte som lar deg skyve ut
brannslokkingsapparatet på få skunder i en
nødsituasjon.
· Laget av billet anodisert svart aluminium.
· Gir deg tryggheten ved å ha pålitelig nødutstyr
ombord.
· Passer 4,7 cm rør.
· Kan festes overalt på buret.
· Kommer med begge billet-fester, hurtigppinne,
festeplate og 2 klemmer.
· Brannslokkingsapparat selges separat.
· Merket ”Lonestar Racing for Can-Am”.
Maverick, Maverick MAX
715003734

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Performance

OFFROAD SKRU-JEKK

TILBEHØR

· Støtdemper oppgraderingssett med front piggyback og bak
fjernreservoir gir de samme fjæringsytelsene som X rs-modeller.
· Høyere kjørekomfort og bedre
manøvreringsegenskaper.
· Intern Bypass-teknologi gir posisjonssensitiv
demping som tilpasser seg alle typer terreng
og gir mykere kjøreegenskaper.
· Dual Speed Compression (DSC) justering.
· Avanserte justerings- og kontrollmuligheter
slik at entusiastiske førere på alle nivåer og
med ulike kjøreferdigheter kan tilpasse
kjøringen til alle typer terreng og forhold.
· Omfattende rebound-justering.
· Doble fjærer med justerbar crossover og
forhåndsbelastning.
· Bolt-on støtdempere for direkte bytte.
· 29” dekk anbefales.
Maverick (except X rs models),
715003937

Maverick, Maverick MAX
715003610

Ny

X RC BREMSEPEDAL

· Bremsepedal med stor overflate.
· Bedre ergonomi og kontroll for føreren i
klatresituasjoner.
Maverick, Maverick MAX
715004901

Ny

YOSHIMURA SLIP-ON EKSOS

· Utviklet i samarbeid med Yoshimura.
· Laget av 304-graders rustfritt stål med topp
av børstet aluminium.

· Bedre lyd, bedre utseende og 19 % lettere
enn standard lydpotte.
· USDF/USDA godkjent gniststopper.

· Drivstoffinnsprøytings-tuning ikke påkrevet.
· Tilfredsstiller ROHVA og EPA-krav.
· Ikke EU-godkjent.

Maverick, Maverick MAX
715005183 · Tresylindret rekkemotor

HØYEFFEKTS 172 HK OPPGRADERINGSSETT X3

· Ytelsesoppgraderingssett kun for Maverick 2017-modeller.
· Oppgrader med 18 hk til totalt 172 hk.
· Inkluderer: Intercooler med vifte, drivstoffpumpekatalysator og ytelsesbelte.
· Montering må foretas av autorisert BRP-forhandler for å opprettholde kjøretøyets garanti.
· C.A.R.B. Executive Order #D-799U.
Maverick, Maverick MAX (2017-modeller)

715002882

BUEDE NEDRE FJÆRINGSKOPLINGER

· Buede nedre koplinger for frigjør mer bakkeklaring.
· Standard på X og XT-P modeller.
Maverick, Maverick MAX
715005066 · 72" modeller
715005065 · 64" modeller

715004700

715005183

715002882

EKSPERTENS

VALAG

Ny eksosoppgradering for å få
den legendariske Yoshimuralyden til din Maverick.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

 DVARSEL: Alle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøretøyets manøvreringsegenskaper. Det er viktig å ta seg tid til å gjøre seg kjent med kjøretøyet etter at modifikasjonene er gjort for å forstå
A
hvordan du tilpasser din kjøreadferd tilsvarende. Ikke utfør uautoriserte modifikasjoner eller monter utstyr som ikke er spesielt godkjent av BRP for kjøretøyet. Slike modifikasjoner er ikke testet av BRP og de kan
øke risikoen for personskade eller tap av kontroll eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler for passende, tilgjengelig tilbehør for ditt kjøretøy.

TILBEHØR

FOX HIGH-PERFORMANCE 2,5"/3" BYPASS
STØTDEMPERSETT

· Racinginspirert skru-jekk for løfting av kjøretøyet
og raskt og uanstrengt skifte av dekk mens du er
ute i løypa.
· Kan enkelt betjenes med standard pipenøkkel
eller luftverktøy (13 mm drev).
· Integrert støttebase for enklere montering på
reservedekk-beholdere.
· Med to faste festepunkter for sikker løfting.
· Høyden kan justeres mellom 19 og 108 cm.
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Performance

Performance / Trekk og tilbehør

NØDHJELPSSETT

· Komplett nødhjelpssett med alt viktig utstyr og artikler for å komme seg ut av de
mest ubehagelig situasjonene powersport-entusiastene kan befinne seg i.
· Inkluderer: Startkabel, luftkompressor, dekkreparasjonssett, skralle surrekroker,
Duct-tape, tauestropp (1 500 kg), glidelåsbånd, stoffkluter.
715004359

PERFORMANCE DOBBELT
LUFTFILTER

· Det beste valget for de tøffeste forholdene.
· Flertrinns oljet filtreringsskum for beste
støvfiltreringskapasitet med høy luftstrøm.
· Vaskbart og kan gjenbrukes.
Maverick, Maverick MAX
715002895

CAN-AM
PERFORMANCE
VINDSKJERMER
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SKIFTE AV SKUM

(Ikke avbildet)
· Erstatningsskum for Performance dobbelt luftfilter.
Maverick, Maverick MAX
707800713

TREKK OG TILBEHØR

PERFORMANCE
VINDSKJERMER
/ TREKK
OGOG
SPEIL
TILBEHØR
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TILBEHØR

TILBEHØR

GJØRMEGODKJENTE
OPPGRADERING
NÅR DU SKAL
UTFORSKE

S&B PARTIKKELSEPARATOR

· Bruker rotasjonsgeneratorer for å kaste ut ca. 95 % av
støv, snø eller slam før det treffer luftboksen.
· Opprettholder ytelsen, beskytter motoren og forlenger
filterets levetid.
· Juster og fest fast på øvre eller nedre beltebøyler til
passende tak.
· Ikke kompatibel med beskyttelsesstang mot sammenstøt
bak på 2019-modeller.
Maverick (unntatt X mr modeller), Maverick MAX
715004297

SNORKELSETT

·L
 øfter motorens luftinntakspunkt for å kjøle CVT slik at
kjøretøyet kan være halvveis nedsenket i vann / leire uten å ta
inn vann i motoren.
· I kke kompatibel med S&B partikkelseparator, LinQ svingbart
stativ, Lonestar Racing beskyttelsesstang bak og alle paneler og
vinduer bak.
·S
 tandard on Maverick X mr-modeller.
·F
 orseglet luftboks (707800780 selges separat) er påkrevd for
montering på modeller produsert før 1. Januar 2018.
· I kke EU-godkjent.
Maverick, Maverick MAX
715003733

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Ny XMR MOTOR OG CVT
LUFTINNTAKSFILTER

· Pre-filter spesielt for snorkler.
· Ekstra beskyttelse for motoren under
røffe forhold.
· Holder filteret renere.
· Filteret blokkerer partikler større enn
0,13 mm.
· Nødvendig for å opprettholde
kjøretøygarantien når belter installeres.
Maverick
715005599

TRANSPORTTREKK

(Ikke avbildet)
· Laget av kraftig polyestercanvas som
beskytter mot UV-stråler og som tåler
slitasje og hard bruk.
· Innvendig mykt fôr som beskytter mot
slitasje på vindskjermer og fargede paneler.
· Alle utsatte områder er forsterket med et
dobbelt lag lerret.
· Beskytt kjøretøyet under lagring og
transport med vannavstøtende
transporttrekk.
· Åpning for drivstofflokk og førerhustilgang
på passasjersiden.
· Enkel og rask montering.
· Utformet for å passe til AVT-en med eller
uten Can-Am-tilbehør.
Maverick

Maverick MAX

715005813

715005814

BOLT-ON† INNFELLBARE SKRALLE
SURREKROKER

· Perfekt for transport av vannscooteren og for sikring av lasten.
· Enkel å feste: Boltes på alle overflater (lastebilplan eller ramme).
· 2,5 cm x 1,8 m festekrok med kraftige sømmer som tåler 226 kg
belastning og 680 kg brytstyrke.
· Praktisk innfellbar skyveknapp som automatisk slakker, spoler og
lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer stroppen for
å sikre kjøretøy eller last på plass.
· Skrallehåndtak av gummi gir godt grep, og kroken er vinylbelagt
for å beskytte de overflatene den festes på.
· Selges parvis.
295100737

SKRALLE SURREKROKER

· 181 kg sikker arbeidsbelastning.
· 2,5 cm x 3 m stropp med Sea-Doo-,
Ski-Doo- og Can-Am-logoer.
· Deluxe skralle med gummihåndtak.
· Belagte S-kroker.
· Sett med 2 stk.
860200447
Svart/Grå

APACHE-BELTESYSTEMER
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S Y S T E M S

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

APACHE
BACKCOUNTRY

APACHE-BELTESYSTEMER
VINDSKJERMER OG SPEIL

APACHE-BELTESYSTEMER
CAN-AM VINDSKJERMER

Hvert belte har et spesielt formål og er kompromissløst utformet for arbeid
og fritid. Apache beltesett håndterer med letthet all slags terreng, enten i
dyp snø, i løypa eller når du skal trekke tung last.

Den samme teknologien bak våre
verdensberømte snøscootere er nå under
din kontroll. Med større kontaktflate og et
mer aggressivt beltedesign, kan du kjøre
lenger enn det du trodde var mulig med
de beste egenskapene i snø.
DEKKET AV 1-ÅRS GARANTI

EFFEKTIV
RAMMEDESIGN
SØRGER FOR AT
VEKTEN FORDELES
JEVNT PÅ SNØEN

EKSTRA BAKKEKLARING PÅ
16,2 CM

TILBEHØR

AGGRESSIV BELTEUTFORMING MED 5 CM
KNASTEHØYDE FOR MAKSIMAL TREKKRAFT

STØRSTE KONTAKTPLATE OVERALT:
37 % MER ENN APACHE 360 LT

Ny

APACHE BACKCOUNTRY

APACHE 360 LT

Utforsk vinteren uten noen begrensninger med grepet og ingen
kompromisser, takket vær de enestående ytelsene til Apache
Backcountry beltesett. Bygget for trives i den dypeste snøen - for
arbeid eller fritid. Ikke la vinteren stå i veien for deg.

Tilpass beltet ditt til de forholdene du skal
kjøre i og formålet med kjøringen - med
Apache 360 LT-system - vårt mesterverk for
alle årstider og all slags terreng.

S.131

S.132

APACHE BACKCOUNTRY-BELTESYSTEM

· Belter designet for å levere markedets beste ytelser på
snøen med enestående flyt og grep.
· Kontaktflaten er 37 % større enn på Apache 360 LT.
· Imponerende ekstra bakkeklaring på 16 cm som holder
kjøretøyet over snøen.
· Lett snøscooterinspirert rammedesign.
· Aggressiv belteutforming med hele 5 cm knastehøyde for
maksimal trekkraft på snø.
Maverick, Maverick MAX
715004734

· Apache Backcountry LT monteringssett, Track DPS-modul
og motor & CVT Pre-filter er påkrevd.
· Tilpass ditt beltesystem med ekstra bakre mellomhjul,
glideskinner med Vespel-innlegg og isrivere.
· Kun for vinterbruk.

Ny APACHE BACKCOUNTRY LT
MONTERINGSSETT

· Påkrevet for montering av Apache Backcountry
LT-beltesystemet.
· DPS-modul og pre-filter påkrevd og selges separat.
Maverick, Maverick MAX
64'' modeller
715004397

72'' modeller
715004394

TILBEHØR

T R AC K

131

132

Apache-beltesystemer
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Hev deg over terreng, vær og alle årstider med Apache 360 LT beltesett - oppgraderingen som tar Can-Am-opplevelsen til et nytt nivå.
Designet for suverent grep og transport av tyngre last i mykt terreng, 360 LT beltesett kan monteres på ATV og SSV-kjøretøy og brukes
året rundt til krevende og tøffe oppgaver.
DEKKET AV 2-ÅRS GARANTI

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

ENKEL OG RASK
MONTERING
EKSTRA BAKKEKLARING PÅ
11,4 CM

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

Det nye ProMount-utvalget ble
skapt både for profesjonelle
aktører og entusiaster som
ønsker å ta utstyret opp til
neste nivå. Can-Am har gitt
brøyteskjæret ny design
fra festet til bladet,
slik at den kan virke så
effektivt som mulig.

.

UNIK JUSTERBAR
KONTAKTFLATE GJØR DEG
I STAND TIL Å TAKLE DE
TØFFESTE FORHOLDENE

GUMMI OVER STØPTE HEAVY-DUTY DOBLE HJULLAGRE
OG OFFSET HJULPLASSERING REDUSERER FRIKSJON OG
VIBRASJON OG BIDRAR TIL STØRRE STABILITET

APACHE 360 LT-BELTESYSTEM

· Multifunksjonelle belter som er utformet for tung last, og for å passe på de fleste Can-Am
offroad-kjøretøyer.
· Høydejustering av fronthjulet gir bedre angrepsvinkel og bedre ytelser i krevende terreng når
den er løftet, eller økt kontaktflate for bedre flyt når den er senket.
· Gjennomsnittlig bakkeklaring 11,4 cm.
· Knaster på 2,5 cm foran og 3,2 cm bak.
· Apache 360 LT monteringssett, Track DPS-modul og motor & CVT Pre-filter er påkrevd.
· Solid og kraftig konstruksjon.
· EU-godkjent.
· Anbefales kun til bruk på snø for Maverick.

APACHE 360 LT MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av Apache 360 LT beltesystem.
· Belte DPS-modul og luftinntak forhåndsfilter ikke inkludert.

TILBEHØR

TILBEHØR

TOTAL KONTAKTFLATE MOT
UNDERLAGET: 13 417 CM2

DET MEST
EFFEKTIVE
FESTESYSTEMET

Maverick, Maverick MAX
64'' modeller
715004392

Monteringsplate under
kjøretøyet gir optimal
angrepsvinkel for best
skyvestyrke.

Den forovermonterte
skyvrammen gir
bransjeledende
løftehøyde.

Lavprofil monteringsplate
har lite betydning for
bakkeklaringen og kan være
påmontert hele året rundt.

TILKOPLES MED ET KLIKK

72'' modeller
715004393

Festes iFIRE ENKLE TRINN, Can-Am ProMount brøyteskjærsystem er den raskeste og enkleste
måten å starte brøytingen på og få arbeidet gjort - minimal anstrengelse med maksimalt resultat.

Maverick, Maverick MAX
715005103

1

2

3

4

Kjør rett mot
brøyteskjæret

Fest vinsjkabelen til
brøyteskjæret med en
føringskrok/ruller.

Løft brøyteskjæret
til det klipser fast
på festeplaten.

Fjern vinsjkabelen
fra føringen. Nå er
du klar til brøyte.

Påkrevd å montere Apache Backcountry og Apache 360 LT beltesystemer

LUFTINNTAKSFILTER

BELTE DPS-MODUL

· Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
· Holder filteret renere.
· Filteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
· Enkel montering uten verktøy.
· Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator.
· Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien når belter
installeres.

(Ikke avbildet)
· En innovativ DPS-modul ivaretar speedometernøyaktighet og optimal
styringsassistanse for bruk med belter, som sørger for perfekt kontroll og
enkel kjøring.
· Påkrevet for montering av Apache beltesystem.
· Selges ikke i Europa.

Maverick, Maverick MAX

715004707

715005600

Maverick, Maverick MAX

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

PROMOUNT
VINDSKJERMER
BRØYTESKJÆR
OG SPEIL

APACHE-BELTESYSTEMER
CAN-AM VINDSKJERMER

APACHE 360 LT

CAN-AM PROMOUNT
BRØYTESKJÆR AV STÅL

ProMount brøyteskjær

ProMount stålblader er laget av 12-gauge stål og designet for
effektiv brøyting. Tilbys i flere størrelser.

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 BRØYTESKJÆR

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.

CAN-AM PROMOUNT BRØYTESKJÆRSETT AV STÅL

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BRØYTESKJÆRSETT

Disse settene inneholder:
·C
 an-Am ProMount stålblad
·S
 kyvramme med hurtigfestende festesystem
·F
 esteplate (ikke illustrert)

Disse settene inneholder:
· Can-Am ProMount Flex2 stålblad
· Skyvramme med hurtigfestende festesystem
· Festeplate (ikke avbildet)

Maverick, Maverick MAX

183 CM / 72" BLAD

715006302 · Svart
715006303 · Gul

Maverick, Maverick MAX
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PROMOUNT
VINDSKJERMER
BRØYTESKJÆR
OG SPEIL

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

715006301 · Svart

TILBEHØR

TILBEHØR

PROMOUNT
CAN-AM VINDSKJERMER
BRØYTESKJÆR
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183 cm / 72"

183 cm / 72"

CAN-AM PROMOUNT STÅL BLADER

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BLADER

· Blader tilgjengelig enkeltvis for å skape ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount bladtilbehør for ytterligere fleksibilitet.

· Blader tilgjengelig enkeltvis for å skape ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount bladtilbehør for ytterligere fleksibilitet.

183 CM / 72" BLAD

Ny

· Rydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.
· Bladhøyde 43 cm.

SKAP
DITT EGET
SETT

183 CM / 72" BLAD

· Rydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.
ProMount skyveramme

ProMount skyveramme

715004485 · Svart

715004474 · Svart
715006021 · Gul

183 cm / 72"
183 cm / 72"
Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

ved å velge hvilken
som helst type/
lengde du
foretrekker for din
skyveramme.
ProMont
skyvrammer er
kompatible med
alle bladene.

DIN JOBB,
DITT VALG

Få en tilpasset løsning som passer til oppgavene som skal gjøres - med
kvalitetskomponenter og ingen kompromisser. ProMount skyvramme, festeplate og blader
er et universelt system som kan tilpasset til din spesielle Can-Am og dine oppgaver.

CAN-AM PROMOUNT SKYVERAMME MED HURTIGFESTESYSTEM

PROMOUNT
CAN-AM VINDSKJERMER
BRØYTESKJÆR

DEKK OG FELGER

Promount brøyteskjær

· Meget kraftige stålrør som tåler tøff behandling.
· Midtmontert vogn sørger for ekstra høy skyvstyrke og grep.
· Designet for maks. brøyteskjærløftehøyde.
· Med et selvjusterende og hurtigfestende festesystem, en enkel fotutløserpedal og et ergonomisk håndtak for
justering av brøyteskjærets vinkel.
· Styrerull for brøyteskjær og begrensningsbryter for
brøyteskjær anbefalt for å forlenge vinsj-kabelens levetid.
· Can-Am ProMount festeplate påkrevd for montering.
· Bladene svinger til venstre eller høyre, 5 posisjoner.
· Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere ansamling
av smuss og snø på dreiepunktet.

CAN-AM PROMOUNT
SKYVRAMMEFORLENGER

· 12" (30 cm) skyvrammeforlenger.
Maverick, Maverick MAX
715006257

Kompatibel
med alle
ProMount
brøyteskjær

Maverick, Maverick MAX
715003910

OEM DEKK
Påkrevd når
brøyteskjæret
monteres med
Apachebeltesystemer

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for ontering av Can-Am ProMount skyvramme med hurtigfestende festesystem.
· Presisjonsdesignet festeplate som sitter på året rundt uten at det går på bekostning av
bakkeklaringen.
· Passer med eller uten Can-Am beskyttelsesplater.

MAXXIS BIGHORN 2.0 DEKK

MAXXIS BIGHORN
X DS DEKK
Foran - 29” x 9” x 14”

MAXXIS LIBERTY DEKK

Foran - 28” x 9” x 14”

Foran - 27” x 9” x 14”

705401592

705401377

Bak - 28” x 11” x 14”

Bak - 27” x 11” x 14”

705502144

705502019

705400961 ∙
705501295 ∙

· Konstruert for høye ytelser som gi deg
og din side-by-side frihet under en rekke
forhold.
· 8-lags radialkonstruksjon.
· 30” x 10” x 14”.
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VINDSKJERMER
DEKK OG FELGER
OG SPEIL
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Maverick X rc

705401674

705402143

Bak - 29” x 11” x 14”
705502225

Maverick, Maverick MAX
715004484

CAN-AM PROMOUNT PLOGMARKØRER

MAXXIS BIGHORN
X RS DEKK
TILBEHØR

TILBEHØR

CAN-AM PROMOUNT TILBEHØR TIL BRØYTESKJÆR

Foran & Bak - 30” x 10” x 14”

· Hjelper deg å finne kantene på brøyteskjæret ditt.
· Høyde: 24" (60 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibel med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader med eller uten
bladforlengere (unntatt Can-Am ProMount stål 54" (137 cm) blader).

705401718

Maverick, Maverick MAX

OEM FELGER

715004206

14" MAVERICK X RC
BEADLOCK FELG

· Svart aluminiumsfelg med børstet
overflate og clear coat.
· Utvalg av beadlockfarger (ikke inkludert).
· 16 bolter (250000893) er påkrevet for
montering av beadlock-skive.

14" MAVERICK X RC
BEADLOCK FELG

CAN-AM PROMOUNT SNØSTOPPERE*

· Holder snøen på brøyteskjæret.
· Dimensjoner: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount blader med eller uten
bladforlengere (unntatt Can-Am ProMount Stål 54" (137 cm) blader).

· Svart med clear coat
aluminiumsfelg.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

705402207 · Svart og børstet
705402173 · Svart

705402254

Maverick, Maverick MAX
715006258

CAN-AM PROMOUNT BLADFORLENGERE

CAN-AM PROMOUNT PLAST SLITASJEBLAD*

· For å forhindre oppskraping i oppkjørsler og overflater.
Maverick, Maverick MAX
168 cm / 66"

183 cm / 72"

715004482

715004483

VINKELSYSTEM PÅ
BRØYTESKJÆR
Ny

· Forvandler ditt brøyteskjærsystem til en enhet som enkelt
kan kontrolles fra førersetet.
· Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser
opp/ned og høyre/venstre med joysticken som følger med.
· Enhånds betjening av joysticken til å kontrollere alle
brøyteskjærbevegelser gjør det enkelt for deg å
konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.
· Ikke kompatibel med Backcountry LT beltesett på Maverick.

· 3" (8 cm) ekstra på each side.
· Kompatibel med Can-Am ProMount blader (unntatt Can-Am ProMount stål 54" (137 cm) blad).
·L
 engre slitasjeblad kan monteres for å ytterligere forlenge den ekstra lengden som allerede er
oppnådd med forlengerne.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader (unntatt Can-Am ProMount Stål 54"
(137 cm) blader).
Maverick, Maverick MAX
715004205 · Black

BEGRENSERBRYTER
TIL BRØYTESKJÆR

· Nedre styrerull med større diameter
reduserer slitasje på wirekabelen
med brøyteskjær.
· Kan brukes med alle ProMount
brøyteskjær.

(Ikke avbildet)
· For å kontrollere kabelstrammingen
ved løfting av brøyteskjærsystemet.
· Hindrer skade på vinsj, skyvramme
og kjøretøy.

Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX

705009222

715006259

Kompatibel med alle ProMount skyvrammer og blader
715006022

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Svart med clear coat aluminiumsfelg.
· Utvalg av beadlockfarger.
· 16 bolter (250000893) er påkrevet for montering av
beadlock-skive.
Maverick, Maverick MAX

715005319 · Yellow

STYRERULL FOR
BRØYTESKJÆR

14" MAVERICK BEADLOCK FELG

Foran - 14" x 7"
· Offset = 55 mm
· For Xrs = Foran og bak
705401706

Bak - 14" x 8"
· Offset = 76 mm
705502286

14" MAVERICK FELG

· Svart med clear coat aluminiumsfelg.
Maverick, Maverick MAX (Kun Base-modeller)
Foran - 14" x 7"
· Offset = 55 mm

Bak - 14" x 8"
· Offset = 76 mm

705401965

705502493

14" MAVERICK
BEADLOCK

· Støpt beadlock-aluminium.
· Må monteres på felg foran (70541706)
og felg bak (705502286).
Maverick & Maverick MAX
(kun X rs, X ds modeller)
705401709 · Svart
705401913 · Guldd
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KJØREUTSTYR
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CAN-AM OFF-ROAD
KJØREUTSTYR
BEGRENSET GARANTI*
1-ÅRS BEGRENSET GARANTI PÅ
FRITIDSUTSTYR OG KJØREUTSTYR**
4-ÅRS BEGRENSET GARANTI
PÅ HJELMER**
*Kjøpt hos en autorisert BRP forhandler/distributør.
Andre unntak kan gjelde, se komplett begrenset garanti eller
kontakt din Can-Am off-road autoriserte forhandler.
**Med mindre det er stipulert eller påkrevet i henhold til lov.

KJØR MED STIL OG BESKYTTELSE
ROCK EVERYWHERE.

CAN-AM FRITIDSUTSTYR

Can-Am fritidsutstyr

ADVENTURE TEAM JERSEY

Ny HETTEGENSER
MED GLIDELÅS

60 % Bomull,
40 % Polyester Fleece
286709 · S-3XL
Heather Grå (27),
Svart (90)

Ny CAN-AM
PULLOVER
HETTEGENSER

60 % Bomull,
40 % Polyester Fleece
286708 · S-3XL
Khaki (05), Svart (90)

· Hurtigtørkende, antibakteriell og
fuktighetsabsorberende tekstil.
· Utvidet rygg for dekning under
kjøring.
· Nettingtekstil gir ekstra
ventilasjon under armeneog på
sidesømmer.
· Sublimert grafikk som ikke falmer.

Ny

ORIGINAL CAP

· Plast justeringsstropp bak.
100 % Bomull

286707 · En størrelse · Khaki (05), Svart (90)

100 % Polyester
454072 · S-3XL
Sunburst Gul (96),
Rød (30)

CAN-AM FRITIDSUTSTYR

Ny

CLASSIC CAP

· Plast justeringsstropp bak.

CAN-AM SKJORTE
60 % Bomull,
40 % Polyester
454074 · S-3XL
Kaki (05), Svart (90)

Ny LANGERMET
ORIGINAL
T-SKJORTE

100 % Bomull
286717 · S-3XL
Hvit (01), Grønn (70)

100 % Bomull
Ny

X-RACE JERSEY

447702 · En størrelse · Charcoal Grå (09), Svart (90)

· Ultralett, hurtigtørkende,
antibakteriellog
fuktighetstransporterende tekstil.
· Nettingtekstil gir maksimal
pusteevne.
· Utvidet rygg for dekning under
kjøring.
· Sublimert grafikk som ikke falmer.
100 % Polyester.
286710 · S-3XL
Oransje (12), Grønn (70)

Ny

X-RACE CAP

· Netting i ryggen.
· Plast justeringsstropp bak.
Ny ORIGINAL
T-SKJORTE

Ny X-RACEHANSKER

100 % Bomull

100 % Bomull

286712 · XS-3XL
Heather Grå (27),
Svart (90)

286714 · XS-3XL
Hvit (01),
Svart (90)
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CAN-AM FRITIDSUTSTYR / GJØRUTSTYR
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55 % Bomull, 45 % Polyester
286705 · En størrelse · Orange (12), Grønn (70), Svart (90)
Ny

TEAMJERSEY FOR DAMER

· Fasong spesielt designet for damer.
· Hurtigtørkende, antibakteriell og
fuktighetstransporterende tekstil
gir god komfort.
· Nettingtekstil gir ekstra ventilasjon
under armeneog på sidesømmer.
· Sublimert grafikk som ikke falmer.
90 % Polyester, 10 % Spandex

Ny

INTRUSION FLAT CAP

· Netting i ryggen.
· Plast justeringsstropp bak.

Ny INTRUSION
T-SKJORTE

100 % Bomull
286706 · En størrelse · Svart (90)

100 % Bomull
286716 · XS-3XL
Heather Grå (27), Blå (70), Svart (90)

REGNTØY
REGNJAKKE

Ny ORIGINAL
T-SKJORTE FOR
DAMER

Ny X-TEAM
T-SKJORTE
FOR DAMER

95 % Bomull,
5 % Spandex

95 % Bomull,
5 % Spandex

286715 · XS-2XL
Hvit (01), Svart (90)

286713 · XS-2XL
Grønn (70), Svart (90)

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

REGNBUKSE

· 100 % Vanntett PVC.
· Elektronisk sveisede sømmer.
· Ventilasjonspanel under
armen og bak.
· To håndlommer.
· Elastiske mansjetter.
· Hette og kant med snor.

· Store bukser laget av
100 % Vanntett PVC.
· Elektronisk sveisede sømmer.
· Strategisk plassert ventilasjon.
· Sideåpninger nederst på
buksebenet.

Polyvinyl Chloride (PVC)

286128 · S-2XL
Clear (00), Matte Svart (93)

286676 · S-2XL
Klar (00), Matt-Svart (93)

Polyvinyl Chloride (PVC)

KJØREUTSTYR

KJØREUTSTYR

286711 · XS-2XL
Orange (12), Grønn (70)
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HJELMER

Hjelmer / støvmasker / kommunikasjonssystemer
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XC-4

EGENSKAPER OG FORDELER
· 4 års begrenset garanti.
· Vekt: ±1420 g for størrelse Large.
· Ventilasjonssystem foran og bak av rustfritt
stål for maks. kjøleeffekt.
· Skall av superlett polykarbonat med
støtabsorberende fôring.
Ny

· Fullt justerbart visirsystem.
· Avtakbar vaskbar og utskiftbar
fuktighetsabsorberende fôring.
· Pustespreder for vinterbruk (selges separat).
· Lett, dobbelt-D hakestropp.

XC-4 CROSS TEAM HJELM

· Solid med grafikk i flere farger.
· Can-Am merket.

HJELMER

Skall: Polykarbonatkompositt
448608 · XS-2XL
Charcoal Grå (07), Rød (30)

ECE22.05

ENDURO

Konstruert for lange kjøreturer og store opplevelser.

STØVMASKER

EX-2 ENDURO
HJELM
Skall: Polykarbonatkompositt
448466 · XS-2XL · Svart med
grafikk (94)

ECE22.05

XP-3

CAN-AM ORIGIN STØVMASKE
448524 · XS/S, M/L, XL/2XL · Svart med grafikk (94)

CAN-AM VENTILERT
STØVMASKE
448525 · XS/S, M/L, XL/2XL · Svart (90)

KOMMUNIKASJONSSYSTEM

Superlett cross-hjelm: Full av egenskaper for eksepsjonelle ytelser, beskyttelse og komfort.
EGENSKAPER OG FORDELER
·4
 års begrenset garanti.
·V
 ekt: ±1380 gram for størrelse Large.
·P
 remium skallkonstruksjon av svært lett
glassfiber og støtabsorberende EPS-fôr.
· Aerodynamisk fullt justerbart visir.
· Tilpasset

grilldesign av rustfritt stål.
·V
 entilasjonssystem foran og bak av
rustfritt stål.
·A
 vtakbar vaskbar og utskiftbar COOLMAXTM
fuktighetsabsorberende fôring.
·L
 ett, dobbelt-O hakestropp.
·T
 rippel-sertifisert: DOT, ECE og
SNELL M2015.

· Enkelt utskiftbare filtere fjerner 99,9 % av støv,
partikler, polen og lukt i luften.
· Laget av et mykt og slitesterkt neoprenmateriale som
sitter godt på plass under hjelmer og briller.
· XS/S passer til de fleste barn under 12 år, M/L passer
til de fleste førere og XL/2XL passer til større
personer (106+ kg).
· Inkluderer to reservefiltre og en liten
oppbevaringspose.
· Erstatningsfilter (447719) tilgjengelig.

KJØREUTSTYR

KJØREUTSTYR

EGENSKAPER OG FORDELER
·D
 obbelt opplevelse som visirhjelm i tillegg til utseendet og
fordelene med en MX-hjelm.
·S
 kall av avansert plastkompositt.
·L
 åsbart, fler- posisjons og ripemotstandsdyktig visir.
· I ntegrert uttrekkbart solvisir.
·A
 vtakbar aerodynamisk spiss.
·U
 ltrakomfortabelt og vaskbart Dri-Lex†fôr.
·S
 tor og ventilert hakedeflektor.
· J usterbare ventilasjonsdyser og utslipp.

HJELMER/STØVMASKER/KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Motocrossdesign som kombinerer lett konstruksjon,
komfort og egenskaper man vanligvis finner på dyrere
modeller. Verdi du ikke kan gå glipp av.

Ny XP-3 PRO
CROSS X-TEAM
HJELM

Skall: Glassfiber
448612 · XS-2XL
Charcoal Grå (07),
Grønn (70)

ECE22.05

SENA 30K BLUETOOTH-KOMMUNIKASJONSSYSTEM
· Bluetooth headset som drives på Senas Mesh IntercomTM teknologi.
· 30K har en ny hurtigladingsegenskap som betyr at kun 20 minutters lading gir
imponerende 5 timer Bluetooth Intercom-bruk, eller 3 timer Mesh Intercom-bruk.
· 2,4 GHz frekvens, kopler til andre kjørere på en helt ny måte.
· Skulle en av gruppens førere komme ut av rekkevidde, vil Mesh Intercom på en
intelligent måte holde resten av gruppen i sømløs kommunikasjon, samtidig med at
den aktivt prøver å kople til igjen hvis føreren skulle komme innenfor rekkevidde.
· Med privat gruppemodus kan 30K kople full duplekskommunikasjon med opp til
16 førere over en rekkevidde på 1,9 kilometer.
· Sena 30K Audio Multitasking-teknologien lar deg ha samtale via adaptive
Mesh-Networking -teknologien mens du samtidig kan glede deg over Bluethoothegenskaper som strømming av musikk, ringe eller motta samtaler, eller lytte til
GPS-navigasjon.

ENKEL PAKKE

DOBBEL PAKKE

448610 · Én størrelse · Svart (90)

448611 · Én størrelse · Svart (90)

*Enkelte modeller og produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt din nærmeste BRP-forhandler for mer informasjon.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

VESKER
CAN-AM CARRIER TØRR RYGGSEKK
FRA OGIO

· Vanntett tørrsekk med rulletopp.
· Reflekterende print.
· Pustende panel bak avkjøler kjøreren.
· 2-veis justerbar bryststropp.
· Doble skulderstropper for maksimal komfort.
· Avtagbart innerfôr som skaper større plass.
· Lommer til laptop og nettbrett.
· Organiseringspanel med 2 lommer med glidelås.
· Dimensjoner: 20,5" H x 10,5" W x 6,75" D (52 cm x 27 cm x 17 cm).

BRILLER / HANSKER / JUNIOR

100 % Polyester

BRILLER
CAN-AM RACE SAND-BRILLER FRA SCOTT

· Støvfanger ventilasjonsskum.
· Lakkert ramme og grafikk på stropp.
· UV-beskyttet Lexan® termisk linse med No
FogTM antiduggbehandling.
· Ansiktsskum i flere lag, hypoallergenisk.
· Antiskli, holdbart stroppefeste.

·E
 kstra klar linse i boksen.
·O
 ppbevaringspose inkludert.
·S
 peed Strap festesystem er kompatibelt
- selges separat.
·T
 ear-off og roll-off kompatibelt - selges separat.

CAN-AM KJØREBRILLER FRA SCOTT

· UV-beskyttet Lexan® linse.
· Allergivennlig og svært mykt
ansiktsskum.
· Speed Strap festesystem er kompatibelt

- selges separat.
· Antiskli, holdbart stroppefeste.
· Tear-off og roll-off kompatibelt - selges
separat.

448616 · En størrelse · Hvit (01), Rød (30), Svart (90)

1

2

1

Rundt hodet, fra midten av pannen,
over ørene og rundt hele den naturlige
kulen på bakhodet.

HODE

2
3

 RMLENG- La armene henge ned på siden i en
A
noe bøyd stilling. Mål fra midten av
DE

4

nakken bak, langs hele lengden av
armen til håndleddet.

5

3

 RYSTKAS- Mål under armene og rundt den
B
SE/BYSTE bredeste delen av brystet ditt.

4

MIDJE

Mål rundt din naturlige midje, hold én
finger mellom målebåndet og kroppen.

5

HOFTER

Rundt den mest kjøttfulle delen av
baken.

6

INNERSØM Uten sko, fra skrittet til gulvet.

6

HVILKEN KODE REPRESENTERER DIN STØRRELSE?

CAN-AM SLAYER UTSTYRSVESKE
FRA OGIO

· Stort hovedrom med enkel tilgang til alt utstyr.
· Stor, separat støvlelomme.
Utvendig tilbehørslomme med glidelås.
Enkle gripehåndtak for transport.
· Avtakbar skulderstropp.
· Kraftig forsterket bunn.
· Dimensjoner: 81 cm x 41 cm x 46 cm (HxBxD).
100 % Polyester
469294 · En størrelse · Svart (90)

1. Finn størrelsen din.

2. Den tilsvarende koden er KODEN du bruker for å fullføre delenummeret på bestillingen din.
Eksempel: 440227__90 Størrelse: M = Kode ”06”, derfor 4402270690

STØRRELSE KODE STØRRELSE KODE STØRRELSE KODE STØRRELSE KODE STØRRELSE KODE STØRRELSE KODE

Én størrelse
XS
S
M
MT
L
LT

XL
XLT
2XL
2XLT
3XL
3XLT
4XL

00
02
04
06
07
09
10

12
13
14
15
16
17
18

4XLT
5XL
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

19
88
20
21
22
23
24

25
27
28
29
30
31
32

13
14
16
18
3-4
5-6
6-8

33
34
35
78
79
52
48

7-8
10-12
14-16
S/M
M/L
L/XL

54
49
50
72
91
73

KJØREUTSTYR OG FRITIDSUTSTYR

HANSKER
Ny
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· De beste resultatene får du hvis en annen person måler deg.
· Mål kroppen i undertøy.
· Målebåndet må ligge tett inntil kroppen, men ikke for stramt.
· Hvis målet ligger mellom to størrelser, bestill den største størrelsen.

469544 · En størrelse · Svart (90)

448638 · En størrelse · Svart (90)

KJØREUTSTYR

HVOR 				
		
MÅLE

VESKER / STØRRELSESOVERSIKT

Briller / Hansker / Junior

HERRER - 1,74 M - 1,83 M

X-RACE-HANSKER

ADVENTURE
TEAM HANSKER

· Nettingpaneler gir ventilasjon og
mobilitet.
· Dobbelt Clarino†-lag i håndflaten og
på tommelen gir ekstra slitestyrke
og komfort.
· Forhåndsbøyd design.
· Silikonfingertupper for bedre grep.
· Borrelås i håndleddet.

Bryst
Midje
Hofter (sete)
Armlengde
Innersøm

· Spandex-konstruksjon for økt
fleksibilitet.
· Chamude i håndflaten.
· Forhåndsbøyd design.
· Enkle å ta på.
· Silikontrykk på innerfingrene.
Skall: Spandex, Chamude,
Polyester

Skall: Netting, Spandex, Clarino†

446305 · S-3XL · Rød (30)
FOR MENN

FOR DAMER

286718 · XS-2XL · Oransje (12), Grønn (70)

286719 · S-2XL · Oransje (12), Rosa (36)

JUNIOR
JUNIOR X CRUSH HJELM

· Tett EPS fôr.
· Avtakbart og vaskbart mykt fôr.
· Justerbart visir beskytter mot vær og vind.
· Flere ventilasjonsdyser holder deg avkjølt og tørr.
· Lett, dobbelt-O hakestropp.
· Ski-Doo og Can-Am klistremerker i boksen.
· Valgbar pustespreder (selges separat).

CAN-AM KJØREBRILLER FRA SCOTT

· UV-beskyttet Lexan® linse.
· Allergivennlig og svært mykt ansiktsskum.
· Antiskli, holdbart stroppefeste.
· Speed Strap festesystem er
kompatibelt - selges separat.
448620 · En størrelse · Svart (90)

CAN-AM URBAN RYGGSEKK FRA OGIO

· Beskyttet lomme for bærbar PC som gir enkel tilgang i f.eks.
sikkerhetskontrollen på flyplasser.
· Polstret lomme til iPad™/nettbrett/lesebrett.
· Rom til vannflaske/tilbehør på hver side.
· Justerbare, ergonomiske skulderstropper.
· Lommer foran med to polstrede rom for tilbehør samt glidelomme.
· Dimensjoner: 50 cm x 34 cm x 24 cm (HxBxD).
469293 · En størrelse
Svart (90)

Bryst
Midje
Hofter (sete)
Armlengde
Innersøm

M

L

XL

2XL

3XL

91-97
76-81
91-97
79-81
80-81

97-104
81-89
97-104
81-84
81

104-114
89-99
104-114
84-86
81

114-124
99-109
114-124
86-89
81

124-135
109-122
124-135
89
81

135-145
122-132
135-145
89-91
81

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

81-86
66-71
89-94
76
76

86-91
71-76
94-99
76
76

91-99
76-84
99-107
77
76

99-107
84-91
107-114
79
76

107-117
91-102
114-124
80
76

117-127
102-112
124-135
81
76

127-137
112-122
135-145
84
76

HANSKER (mål bredden på håndflaten)
MENN

S

Håndflate (cm)8

DAMER

M

L

XL

2XL

3XL

S

M

L

XL

2XL

9

10

11,5

13

14

7

8

9

10

11,5

HJELMER
HERRER OG DAMER

Skall: ABS

Hode (cm)

448506 · S, M, L · Svart med grafikk (94)

JUNIOR
Hode (cm)

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent der du bor. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

S

86-91
71-76
86-91
76-79
79-80

DAMER - 1,64 M - 1,77 M

100 % Polyester
Ny

XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

S
49-50

M
51-52

L
53-54

KJØREUTSTYR
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Originale Can-Am-vedlikeholdsdeler

SØRG FOR AT
DIN CAN-AM YTER
SITT BESTE

HOLD ET ØYE MED DISSE KOMPONENTENE*
OLJEFILTER 420256188 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT
420956123 · MAVERICK

MOTOROLJE SE S.154
DRIVSTOFFILTER 709000330 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT
709000330/709000100 · MAVERICK

LUFTFILTER 715900394/715900422 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT
715900422/715002895 · MAVERICK

CVT LUFTFILTER 706600281 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT

BREMSEKLOSSER SE S.150
BOOT-SETT SE S.150
HJULLAGRE 293350118 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT

R A N TI *

293350129 · MAVERICK

A-ARM-FORINGER 703500875 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT
KULELEDD 706203084/706202045 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT

1 ÅR
GJØR DET SELV
MED STOLTHET
Du elsker å skru på din Maverick Trail,
Maverick Sport og Maverick - derfor har
vi laget en liste over de mest populære
byttedelene (s. 149)

*

RI

ER

O

706203084/706202045 · MAVERICK

TENNPLUGG 707000246 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT

GIN ALE D E

L

715900492 · MAVERICK

BATTERI 410301203 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT

ORIGINALE CAN-AM-DELER

706600148 · MAVERICK

DRIVREIM 422280654 · MAVERICK TRAIL, MAVERICK SPORT
422280652 · MAVERICK

GA

149

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
SØRGER FOR AT DIN MAVERICK SPORT,
MAVERICK TRAIL OG MAVERICK YTER
SÅ BRA SOM DU FORVENTER

Husker du hva som gjorde at du falt for et Can-Am-kjøretøy? Presis konstruksjon.
Grundig testet. Fabrikkgodkjent. Den ultimate off-road-opplevelsen med
originale Can-Am-deler, enten de monteres av vårt pålitelige nettverk av erfarne
forhandlere - eller du gjør det selv hjemme hos deg selv.

PÅ

410301203 · MAVERICK

*For nye originaldeler som selges
gjennom BRP. Inkluderer artikler
montert av deg eller din autoriserte
BRP-forhandler Andre unntak kan
gjelde, se komplett begrenset
garanti eller kontakt din Can-Am
off-road autoriserte forhandler.

*Se periodisk vedlikeholdsplan for korrekte intervaller.

ORIGINALE CAN-AM-DELER
OLJEFILTER

PERFORMANCE LUFTFILTER
FRA TWIN AIR

420256188 · Maverick Trail,
Maverick Sport

· Det beste valget for de tøffeste forholdene.
· Flertrinns oljet filtreringsskum for beste
støvfiltreringskapasitet med høy luftstrøm.
· Vaskbart og kan gjenbrukes.

420956123 · Maverick,
Maverick MAX

715002895

O-RING
(TAPPEPLUGG)

O-RING
(OLJEFILTERDEKSEL)

420552280

420230920 · Maverick Trail, Maverick Sport

(Ikke avbildet)

(Ikke avbildet)

420650500 · Maverick, Maverick MAX

OLJESKIFTPAKKE

Alt-i-ett-løsning som sparer tid
og penger. (s.155)

Komplett motor Oljeskiftpakke også tilgjengelig—Se side 155.

TENNPLUGG
707000246 · Maverick Trail,
Maverick Sport
715900492 · Maverick,
Maverick MAX

Besøk can-amoffroad.com avdeling for Deler og Vedlikehold for å se hele utvalget av originale Can-Am-deler.

DRIVSTOFF
PRE-FILTER

CVT LUFTFILTER

PREMIUM LUFTFILTER

· Det beste filteret på markedet, hindrer at
forurensning i luften kommer inn i motoren.
· Beskytte innvendige komponenter mot for tidlig
slitasje.
· Originale BRP luftfiltere sørger for absolutt
kompatibilitet og passer perfekt.

(Ikke avbildet)

706600281 · Maverick Trail,
Maverick Sport
706600148 · Maverick

715900394 · Motorer 800 & 1000
715900422 · Motor 1000R

DRIVSTOFFILTER

(Ikke avbildet)

VENTILASJONSFILTER
DRIVSTOFFTANK

(Ikke avbildet)

709000330

(Ikke avbildet)

270600113

Kun EVAP-modeller

709000524 · Maverick Trail, Maverick Sport

709000100

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på originale Can-Am-deler.

DELER OG VEDLIKEHOLD

DELER OG VEDLIKEHOLD
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ORIGINALE CAN-AM RESERVEDELER
KVALITETSDRIVBELTE

151

HVA ER DET SOM
FÅR EN CAN-AM
REIM TIL Å
SKILLE SEG UT?

METALLISK BREMSEKLOSS-SETT

· Høy-ytelses-design ideelt for
offroad-bruk.
· BRP-spesifikk og justert kalibrering
tilpasset ditt Can-Am kjøretøy.

·B
 ygget for langvarig styrke – kraftig konstruksjon som tåler hard bremsing.
·U
 tformet for krevende kjøreforhold med utfordrende bremseforhold som
gjørme og sanddyner.
·K
 onstruert spesielt for bruk med Can-Am ATV.

422280654

Kontakt din autoriserte forhandler eller besøk vår butikk online på can-amoffroad.com
Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick, Maverick MAX
715900379 · Foran venstre
715900386 · Bak venstre

PERFORMANCE
DRIVBELTE (100 %
PBO)

715900380 · Foran høyre
715900387 · Bak høyre

Maverick Turbo R

YUASA† BATTERIER

422280652

·D
 e aller beste modellene fra den ledende og foretrukne
batterileverandøren i Nord-Amerika.

CVT-PAKNINGSDEKSEL

410301203 · 18 Amp. Våt · (YTX20L-BS)

420450405 · Maverick,
Maverick MAX

VARIATORAVDRAGER

· Krever 30 ah batteriholder (715004431).
· Se brukerhåndboken for fjerning og
montering.

VARIATORADAPTER

(Ikke avbildet)

(Ikke avbildet)

PHIL BLURTON

529036352 · Maverick Trail,
Maverick Sport

708200686 · Maverick Trail,
Maverick Sport

2017, 2018 og 2019 UTV World Championship vinner
2017-2018 BITD UTV Pro Production Turbo Champion

Maverick, Maverick MAX
708200720 · Maverick,
Maverick MAX

TREKKE-/LÅSEVERKTØY

(Ikke avbildet)
· Sprer sekundærclutchen åpen for enkelt skifte av belte.
529000088 · Maverick, Maverick MAX

CV BOOT-SETT

· Kommer med klemmer og smøring.
· Originale BRP CV boot-sett sørger for absolutt kompatibilitet og passer
perfekt.
Hjulside foran

Bak

705401354 · Maverick Sport
(kun ABS, X xc, X mr, X rc modeller)

705501864 · All Maverick Trail,
Alle Maverick Sport

705401345 · Maverick Sport
(IKKE ABS), Maverick Trail

Hjul- og differensialside bak

Differensialside foran

Hjul- og differensialside foran

705401355 · All Maverick Trail,
Alle Maverick Sport

PREMIUM HALVAKSEL

·P
 remium kvalitet ideelt for offroad, heavy-duty og bruk ved lavt turtall.
· I nkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.
Foran til venstre

Foran til høyre

Bak

Maverick SPORT (ABS Modeller)

Modeller

705402443

705402443

705502756

Maverick SPORT BASE, DPS

705402031

705402030

705502552

Maverick TRAIL (UTEN ABS)

705402008

705402007

705502541

Maverick TRAIL (ABS Modeller)

705402442

705402442

705502755

715900450 · Maverick, Maverick MAX
705401354 · Maverick, Maverick MAX

PERFORMANCE HALVAKSEL

Modeller
Maverick Sport Xmr / Maverick Sport Xrc

A-ARM-LAGERSETT

· Dette lagersettet inneholder 2
lagere, 1 hylse og en slitasjeplate
som vist. Alt du trenger for å fornye
dine opphengs-A-armer.
703500875 · Maverick Trail,
Maverick Sport

CAN-AM
REIMKONSTRUKSJON
VS. KONKURRENTENE
MODULUS & STREKKSTYRKE
Basert på Dynamometer-testing, PBO overskrider
Kevlar og karbonfiber-materialer på alle måter.
50

· Høy-ytelses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjulkraft og akselerasjon for racing, kjøring i sanddyner,
løyper og ørken.
· I nkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.
Kontakt din forhandler for å få mer informasjon.

DELER OG VEDLIKEHOLD

”JEG HAR TESTET ALLE
REIMENE DER UTE, OG
CAN-AMS DRIVREIMER ER
DE JEG STØTTER MEG PÅ
FOR Å VINNE LØP.”

515176151 · Maverick Trail,
Maverick Sport

(Ikke avbildet)

420450400 · Maverick Trail,
Maverick Sport

30 AH
BATTERIOPPGRADERING

Strekkstyrke (g/d)

ORIGINALE CAN-AM RESERVEDELER

· Unik, avansert belteteknologi.
· 100 % avansert, PBO
ultrasterk konstruksjon av
polymerfiber.
· Utformet for robuste
egenskaper i høye
temperaturer og for lang
levetid.

HJULLAGER

(Ikke avbildet)
·F
 orseglede lagere for ekstra beskyttelse
mot vann og smuss.
293350118 · Foran og bak,
Maverick Trail, Maverick Sport

Foran til venstre

Foran til høyre

Bak

705402282

705402282

705502757

KULELEDD

· Robust design for offroadbruk og
forseglet for lang holdbarhet.
706203084 · Øvre
706202045 · Nedre

293350129 · Maverick, Maverick MAX

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på originale Can-Am-deler.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Konsistent kvalitet

Testet for ytelser

Vi samarbeider med de
beste produsentene i
powersportbransjen for å
tilby deg unike drivreimer
med stabil kvalitet.

Våre ingeniører har perfekt
integrert og testet hver drivreim for
å levere hurtig gassrespons, kraftig
akselerasjon, topphastighet og
stabile skifteytelser.

Lang levetid

Kan tilpasses

Den 100 % avanserte
PBO ultrasterke
polymerfiberkonstruksjonen
leverer robuste egenskaper
i høye temperaturer og lang
holdbarhet.

Vårt mål er å levere høyeste
nivåer av ytelser og
holdbarhet basert på bruken
og kalibreringen av ditt
kjøretøy.

PBO

40
30

Technora

20

Karbonfiber

Kevlar
Glassfiber
Polyester

10
0

Stålfiber
0

500

1 000
1 500
2 000
Strekk-modulus (g/d)

SAMMENLIGNING AV
HOLDBARHET
Sammenlignet med Can-Ams Performance drivreim.

100
Livssyklus-forhold

150

74
47

Merke A

51

Merke A C12

Merke B

BRP

2 500

Hunter Miller

2018 GNCC XC1 PRO TURBO UTV CHAMPION
Flere ganger kortbanechampion Hunter Miller har
vunnet med XPS under alle forhold.

HVORFOR
XPS-OLJEN ER
PERFEKT FOR DIN
ROTAX-MOTOR?
Akkurat som du kan stole på Can-Am til å hjelpe
deg å få størst utbytte av alle typer terreng, kan
du stole på at XPS sikrer langvarige ytelser og
holdbarhet for din Rotax-motor.

DEN ULTIMATE YTELSEN
Konstruert for å matche de avanserte
ytelsene til Rotax-motorer.

ENESTÅENDE PÅLITELIGHET

Kyle Chaney

2017 TORC PRO MOD UTV CHAMPION
OG MULTI-TIME GNCC CHAMPION
Erfaren kortbane- og crosscountry
racingchampion Kyle Chaney stoler på at
CPS tåler ekstreme racingforhold.

Phil Blurton

2017, 2018 OG 2019 UTV WORLD CHAMPIONSHIP VINNER
2017-2018 BITD UTV PRO PRODUCTION TURBO CHAMPION
XPS-oljer er det som får en talentfull fører som Phil Blurton til
toppen av seierspallen.

Få mest mulig ut av hver eneste kilometer du kjører.

LAGET FOR DETTE

Utviklet for Rotax-motorene og for å levere de beste
ytelsene og den beste smøring under alle forhold.

XPS oljer gjennomgår strenge,
worst-case-scenario-tester,
og resultatet er at det er en
pålitelig olje som foretrekkes
av mange Can-Am-racere.

can-amoffroad.com
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OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Oljer og vedlikeholdsprodukter

155

SKAFF DEG OLJESKIFTSETTET SOM FÅR DIN
ROTAX TIL BRØLE

Å beskytte investeringen din ved å skifte
motoroljen regelmessig bør ligge øverst på
vedlikeholdslisten din. For å gjøre oppgaven enda
enklere, utviklet vi XPS skiftesett for motorolje i en
alt-i-ett-løsning som sparer både tid og penger.

ALT KLART FOR
			KJØRING?
4T 10W-50 SYNTETISK OLJE

· Konstruert for heavy-duty og høyeffekts 4-taktsmotorer,
inkludert turbo- og kompressormotorer.
· Formulert med omhyggelig utvalgte og gjennomtestede
bestanddeler og tilsetningsstoffer.
· En tykk film beskytter lagere, og en velprøvd
rengjøringsevne redusesrer avfallsstoffer, hindrer at
motoren skjærer seg, gir termisk stabilitet og bekjemper
forringelse av drivstoffet for å ivareta maksimal ytelse fra
motoren din.
779234 · 1 quart / 946 ml · US
779240 · 1 quart / 946 ml · Europe
779235 · 1 US gallon / 3,785 L · US

+50˚ C
+122˚ F

DELER OG VEDLIKEHOLD

EKSPERTENS

VALAG

779256 · Syntetisk blanding
(5W-40 450 cc eller mindre (unntatt Rally og DS ATV-er))

4T 0W-40 SYNTETISK OLJE

·F
 iretaktsmotorer som driver fritidskjøretøy gjennom
søle, snø og vann utsettes for veldig høye turtall og
bruk med høy belastning. Denne helsyntetiske oljen
er nøye utviklet for å gi den beste beskyttelsen for
høytytende ATV-er og terrengkjøretøy.
·D
 et store arbeidstemperaturområdet, ekstra
korrosjonsbeskyttelse og utviklet rengjøringsevne
gjør denne oljen til det beste valget for ethvert
powersport-kjøretøy med 4-taktsmotor som brukes
i kaldt vær.
779139 · 1 quart / 946 ml · US
779286 · 1 quart / 946 ml · Europe

779140 · 1 US gallon / 3,785 L · US
779287 · 1 US gallon / 3,785 L · Europe

+40˚ C
+104˚ F

4T 5W-40 SYNTETISK
BLANDINGSOLJE

· Denne syntetiske blandingen er den oljen som
foretrekkes av eiere av høyeffektskjøretøy med
4-taktsmotor, inkludert turbo- eller kompressormotorer
som krever nøye beregnet friksjon.
· Kombinasjonen av den fineste syntetiske basen med
ekstrem-testede syntetiske tilsetningsstoffer gir den aller
beste beskyttelsen av motor og girkasse mot rust og
korrosjon sammenlignet med konvensjonelle motoroljer.
779133 · 1 quart / 946 ml · US
779290 · 1 quart / 946 ml · Europe
779134 · 1 US gallon / 3,785 L · US
779291 · 1 US gallon / 3,785 L · Europe

+40˚ C
+104˚ F

779257 · Helsyntetisk
(0W-40 450 cc eller mindre (unntatt Rally og DS ATV-er))

779260 · Syntetisk blanding (5W-40 900 ACE)
779261 · Syntetisk blanding (10W-50 900 ACE)

SYNTETISK GIROLJE

· Med spesielle tilsetningsstoffer for å gi beste
ytelser i Visco-Lok & Smart-Lok differensialen.
· Tillater større belastning og gir særdeles god
skjærstabilitet og redusert oksidasjon.
· Eksepsjonell beskyttelse mot slitasje og
enestående ytelse ved alle driftstemperaturer.
75W-90
779158 · 1 quart / 946 ml · US
779212 · 1 quart / 946 ml · Europe

-45˚ C
-49˚ F

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS produkter.

779163 · 14 oz. / 400 g · US
619590193 · 14 oz. / 400 g · Scandinavia

779160 · 1 quart / 946 ml · US
779215 · 1 quart / 946 ml · Europe

RUSTBESKYTTENDE
SMØREMIDDEL

· Et smøremiddel med mange bruksområder
som også kan brukes til hindre rust, korrosjon
og fuktighetsinntrenging.
· Den inneholder EP-tilsetninger som fungerer
som et allround-smøremiddel hvor som helst
det er behov for smøring.

FERDIGBLANDET
FROSTVÆSKE/KJØLEVÆSKE
MED FORLENGET LEVETID

· XPS frostvæske/kjølevæske er korrekt tynnet ut
og inneholder de nødvendige tilsetningsstoffene
for å forhindre korrosjon og hemme kavitasjon i
BRP-kjølesystemer.
· Med 5-årig levetid spesielt utviklet for
BRP-kjøretøy.
· Overlegen varmeoverføring.
· Ideell erstatning for kjøretøy som vanligvis bruker
en 2-årig frostvæske/kjølevæske (grønn).
779150 · 1 quart / 946 ml · US
619590204 · 1 quart / 946 ml · Scandinavia

-35˚ C
-31˚ F

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

SYNTETISK OPPHENGSFETT

· Spesialutviklet for å virke med komponentene
som finnes i fjæringen i Can-Am-kjøretøy.
· Det er svært stabilt og gir optimal smøring både i
ekstrem kulde og høye temperaturer, samtidig
som det beskytter fjæringskomponenter mot
smuss og fuktighet, samt korrosjon under
ekstreme vanninntrengningsforhold.

75W-140

779168 · 12 oz. / 340 g · US
619590093 · 12 oz. / 340 g · Scandinavia
293600016 · 12 oz. / 340 g · rest of Europe
-25˚ C
-13˚ F

Liker du å gjøre
ting selv?
Spar tid, penger og
anstrengelser: alt du
trenger for et
oljeskift er i denne
boksen.

779258 · Syntetisk blanding (5W-40 500 CC eller mer V-twin motor)
779259 · Helsyntetisk (0W-40 500 CC eller mer V-twin motor)
779252 · Helsyntetisk (10W-50 500 CC eller mer V-twin motor)

OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

OLJESKIFTPAKKE

· Praktisk ”alt-i-ett” motoroljeskiftesett sparer tid og penger.
· Inkluderer XPS syntetisk eller syntetisk blandet olje, oljefilter og
o-ringer og skive.

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS produkter.

DELER OG VEDLIKEHOLD

OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

can-amoffroad.com

156

Oljer og vedlikeholdsprodukter

DOT4 BREMSEVÆSKE

· Møter eller overgår alle DOT3- og DOT4bremsevæskekrav.
· Utviklet for bruk under høye temperaturer og
motvirker reduksjon av bremsekraft. Beskytter
tetninger og o-ringer i bremsesystemet.
779151 · 12 oz. / 355 ml · US
779207 · 12 oz. / 355 ml · Europe

UTFORSK
EN EVENTYRLIG
MED WITH
ALLE ALL
VÅREOFBRP-PRODUKTER.
BRP.COM
EXPLORE
AN ENTIRE
WORLD OF VERDEN
ADVENTURE
OUR BRP PRODUCTS.
BRP.COM

RACING BREMSEVÆSKE

· Overskrider DOT4-bremsevæskekrav for ekstreme
forhold og konkurransekjøring.
· Ekstremt, 579 °F (304 °C) kokepunkt er ideelt for å
motvirke reduksjon av bremsekraft under krevende
konkurranseforhold.
· Skader ikke pakninger eller komponenter i
bremsesystemet.
· Bør kun tilsettes til rene/tomme systemer for å unngå
utvanning og dårligere ytelser.
· Lavfuktighets-formula hindrer vanndampabsorbering
gjennom flere varmesykluser.
· Anbefales for bruk i Ski-Doo og Can-Am racing-kjøretøy.
779152 · 12 oz. / 355 ml · US

OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

HØYTYTENDE
STØTDEMPEROLJE

· Syntetisk dempervæske utformet for å
motvirke reduksjon av demperegenskaper.
For vedlikehold av FOX†-støtdempere.
· Spesielt utformet for utfordrende
kjøreforhold med mye demperbruk samt
konkurransekjøring.
· Ultra high VI støtdemperolje.
· Spesialutviklet viskositet for optimal ytelse
med FOX†-støtdemperventiler.

DRIVSTOFFSTABILISATOR

· Kompatibel med etanol og stabiliserer drivstoffet i
tanken for å hindre nedbryting og harde starter,
gassnøling og dårlig kjørekvalitet.
· Etanol tiltrekker seg fukt, og dette produktet
inneholder kraftige tilsetningsstoffer mot korrosjon
for å beskytte komponentene i drivstoffsystemet.
· Forhindrer problemer i forbindelse med
E10-drivstoff.
779171 · 8 oz. / 236 ml · US
779183 · 8 oz. / 236 ml · Europe

779153 · 1 quart / 946 ml · US
779210 · 1 quart / 946 ml · Europe

KARBONFRI
DRIVSTOFFBEHANDLING

· Kombinasjon av drivstoffbehandling og
drivstoffsystemrenser som kan brukes med jevne
mellomrom for å gjenopprette tapt start- eller
gasspjeldytelse, samt opprettholde drivstoffsystemets
integritet og holde interne motordeler rene.
· Den behandler drivstoff som skal oppbevares, takler
fuktproblemer knyttet til dagens etanolblandede
drivstoffer og holder jernholdige og myke metalldeler
rene og frie for korrosjon.
· Bruker patenterte, banebrytende tilsetningstoffer.
· Rengjør ventiler, stempelringer og
forbrenningskammeret.
779169 · 12 oz. / 355 ml · US

DRIVSTOFFBEHANDLING
FORGASSER-RENGJØRING

· Komplett drivstoffbehandling spesielt formulert for å forhindre
små motorproblemer forårsaket av etanolutblandet drivstoff.
· Rengjøringsmiddelet fjerner smuss og lakk i
brennstoffsystemet som kan ha akkumulert under lagring,
stabiliserer drivstoff mot nedbryting i 12 måneder eller mer,
og sørger for korrosjonsbeskyttelse mot fuktighet under
kort- og langtidslagring.
· Det hjelper også med å gjenopprette gasspjeldrespons og
rask oppstart.
· Det kan brukes med jevne mellomrom for å opprettholde
drivstoffsystemets integritet, holde forgasserdysene rene og
for å bekjempe fuktproblemer forårsaket av etanolblandet
drivstoff, slik at jernholdige og myke metalldeler holdes rene
og fri for korrosjon.
779172 · 12 oz. / 355 ml · US
779184 · 12 oz. / 355 ml · Europe

SPRAY-RENGJØRING OG
POLISH

RENGJØRINGSMIDDEL FOR
OFFROAD-KJØRETØY

· Fjerner smuss, fett, vei- og vannmerker enkelt
og raskt.
· Non-petroleumbasert formulering som ikke
skader plastoverflater.
· Beskytter mot UV-stråling og ozonskader og
motvirker oppsamling av smuss.
· Kan brukes på lakkerte overflater, glassfiber,
krom og plast.

· Et biologisk nedbrytbart, ikke-giftig rengjøringsmiddel
som fjerner gjørme og inntørket smuss fra
offroad-kjøretøyet ditt.
· Enten gjørma kommer fra banen, skogen eller
markene vil dette rengjøringsmiddelet få offroadkjøretøyet til å skinne igjen.
· Så lenge XPS-rengjøringsmiddelet brukes på anvist
måte, kan det trygt brukes på alle type offroad-finisher.

219702844 · 12 oz. / 340 g

219701702 · 32 oz. / 946 ml

DELER OG VEDLIKEHOLD

MIKROFIBERKLUTER

· Det nyeste i kvalitetskluter.
· Laget av ekstremt fine fibre, med myke overflater som er perfekte for
tørring og polering av lakkerte overflater og alle blanke overflater.
· Absorberingsevnen er så høy at de kan absorbere opptil syv ganger sin
egen vekt i vann.
· De kan vaskes i vaskemaskin og kan brukes igjen og igjen.
· Sett med 2 stk.
219701759

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS produkter.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

