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

PASSFORM &
TILPASNINGSMULIGHETER
Innovativt tilbehør som rett og slett er bedre, sammen. Passform,
funksjon og utseende - klart for bruk - med trygghet om at det
tilbehøret du bestiller, vil virke perfekt sammen med alt annet.

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

STIL OG VISJON
Can-Ams designere utvikler kjøretøy og tilbehør med
utseende og passform som er skapt for føreren. Alt i denne
veiledningen er skapt for din skyld - helt og holdent.

BRP 2-ÅRS
BEGRENSET GARANTI*
For nytt Can-Am tilbehør, originaldeler og produkter fra våre
samarbeidspartnere som selges gjennom BRP1. Inkludert
artikler montert av deg eller en 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.

UTSTYR DIN
PERFEKTE TRAXTER MED
JAKT-TILBEHØR
S.6-7

T R AC K

KRAFTEN TIL Å
KOMME SEG FOROVER

Can-Am redesignet brøyteskjæret fra rammen
til bladet for å arbeide så effektivt som mulig.
S.71

4	
TILBEHØR
4	Innebygget inspirasjon
10	Tak
12	Hardt førerhus
13	Mykt førerhus
14 	Vindskjermer og speil
18	Dører
20 	Vindbeskyttelse bak
22 	Beskyttelsesplater
23 	Støtfangere og beskyttere

32	LinQ: Last enkelt på,
enkelt av.
39 	Last og oppbevaring
43	Hyller og holdere
47	Lys
51	Audio og
kommunikasjonssystemer
53	Elektrisk og elektronikktilbehør
59 	Vinsjer og slepekroker

S Y S T E M S

TERRENGET ER IKKE
LENGER NOEN HINDRING

Få mest mulig ut av din Can-Am Traxter denne
vinteren for å takle alle dine utfordringer.
S.68

62	Seter
63	Ytelser
68	Beltesystemer
71	Promount brøyteskjær
75 	Trekk og tilbehør
76	Dekk
77	Felger
78	KJØREUTSTYR
82	Can-Am sportsutstyr
83	Gjørmeutstyr

EKSPERTENS
VALG

84	Hjelmer
85 	Støvmasker /
kommunikasjonssystemer
86	Briller / Hansker / Junior
87	Vesker / Størrelsesoversikt
88 	DELER OG VEDLIKEHOLD
88 	Originale Can-Am-deler
94	XPS oljer og vedlikehold

Se etter denne logoen i katalogen for ekspertanbefalinger på innovative deler og tilbehør for
entusiastene og tilpass din perfekte offroad-maskin.

OLJESKIFTPAKKE

Har du lyst til å spare tid og penger? Bruk den svært
praktiske, ”alt-i-ett”, gjør-det-selv oljeskiftpakken.
S.95

VINDAVVISERE PÅ SIDEPANELET

CAN-AMOFFROAD.COM

Beskyttelse mot støv med våre effektive vindavvisere
S.17

© 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.

IKKE FLERE STROPPER 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.
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Velg og vrak: Utstyrspakkene STARTER, ADVANCE og PEAK er ekspertenes anbefalinger
for å ta din Can-Am til neste nivå. Eller bare velg og kombiner og skap din egen pakke.

715003038

Sportstak

S.11

715002433

Halv vindskjerm

S.16

715006316

Halve dører (Max)

S.19

715002423

Deluxe Headache ramme

S.39

715002464

LinQ baklukeforlenger/deler

S.37

715005754

Støtfanger foran

S.38

715005777

Xtreme støtfangerplater foran

S.24

715006012

Støtfanger bak

S.26

715002421

Forlengere til lasteplanvegg

S.39

715005416

Elektrisk betjent vippe-lasteboks

S.53

715003665

9 cm LED-lyskastere

S.48

715006064

LinQ lasteramme foran

S.38

715003027

LinQ lavprofilkurv

715006037

BYGG DIN TRAXTER
TRAXTER

Velg og vrak: Utstyrspakkene STARTER, ADVANCE og PEAK for fritid er ekspertenes anbefalinger
for å ta din Can-Am til neste nivå. Eller bare velg og kombiner og skap din egen pakke.

Halv vindskjerm

S.16

715006314

Halve dører

S.19

715003926

Dragonfire støtfanger foran

S.30

715003927

Dragonfire støtfanger bak

S.30

715002459

Sidespeil

S.17

715003928

DragonFire Exo-ramme foran

S.31

715003929

Dragonfire Exo-ramme bak

S.31

715003870

Adventure takstativ

S.43

715003925

Dragonfire rulle til lasteplan

S.31

S.36

715003931

Dragonfire reservedekkstativ

S.31

Lys i lasterommet bak

S.50

715002935

10 cm runde LED-lys

S.48

715003834

Ryggekamera og monitor-sett

S.55

715003095

Komplett audiosystem i taket foran

S.52

715003879

LinQ 45 l lasteboks

S.35

715006416

Can-Am HD 4500 vinsj

S.59

715002019

Komplett audiosystem i taket

S.52

STARTER

715002433

+
ADVANCE

ADVANCE

+

+

PEAK

PEAK

+

TILBEHØR

FRITID

STIL OG STYRKE I SAMME PAKKE:
DRAGONFIRE OG CAN-AM-TILBEHØR
FOR VOKSEN MORO

TRAXTER MAX

STARTER

HARDT ARBEID

TILBEHØR

BYGG DIN TRAXTER

ARBEIDET DITT STARTER HER: UTSTYR
DIN CAN-AM TRAXTER FOR Å TREKKE
OG TRANSPORTERE OG MYE MER

7

JAKT

6

BYGG DIN TRAXTER

BYGG DIN TRAXTER

DITT PERFEKTE JAKTUTSTYR ER INNEN
REKKEVIDDE—DET HANDLER BARE OM Å
UTSTYRE DET ETTER DINE BEHOV OG ØNSKER
DOBBEL VÅPENHOLDER
HA VÅPENET INNEN
REKKEVIDDE OG
BESKYTTET I
FØRERHUSET

S.44

LinQ VÅPEN- OG VERKTØYHOLDER
2-I-1 DESIGN ENKEL Å LASTE OG
TILPASSE FOR JAKT ELLER
ARBEIDSOPPGAVER

TRAXTER

Velg og vrak: Utstyrspakkene STARTER, ADVANCE og PEAK for jakt er ekspertenes anbefalinger for
å ta din Can-Am til neste nivå. Eller bare velg og kombiner og skap din egen pakke.

VINSJ FOR LASTEROMSGULV
FÅ DET TUNGE BYTTET
ENKELT INN I LASTEROMMET

S.45

715002430

Sportstak

S.11

715004089

Redskapsgrind for Stronghold

S.45

715003392

Adapter til redskapsgrind

S.45

715003899

STRONGHOLD automatlåsende feste
fra Kolpin

S.45

705011442

Stronghold holder for våpenstativ fra Kolpin S.45

+
ADVANCE

STRONGHOLD HOLDER FOR
VÅPENSTATIV† FRA KOLPIN†
VERDENS MEST
POPULÆRE HARDE
VÅPENSTATIV SIDEN 1973

STARTER

S.60

715002459

Sidespeil (ikke avbildet)

S.17

715003870

Adventure takstativ (ikke avbildet)

S.43

715002418

Støtfanger foran

S.24

715003005

Xtreme støtfangerplater foran

S.24

715003444

Lasteskinner på lasteplanet

S.41

715003899

Ekstra Stronghold automatlåsende feste
fra Kolpin

S.45

705011442

Ekstra Stronghold holder for våpenstativ
fra Kolpin

S.45

710005423

RAM LED Spotlight

S.50

+
DOBBEL VÅPENVESKE
STYRKE OG FORMÅL:
HEAVY-DUTY VÅPENVESKE BYGGET
MED STYRKE OG FOR Å BESKYTTE
PEAK

S.46

TILBEHØR

TILBEHØR

S.44

BYGG DIN TRAXTER

KOM DEG GJENNOM VINTEREN UANSETT. VELG LUKKET FØRERHUS,
VINDSKJERM, VARME, APACHE
BELTESYSTEM, PROMOUNT
BRØYTESKJÆR OG MYE ANNET
FOR KOMFORT I DET KALDE VÆRET.

TRAXTER

Velg og vrak: STARTER og ADVANCE utstyrspakker er satt sammen av eksperter og er de beste
oppgraderingspakkene for kaldt vær - pluss brøyteskjær og belter for enda mer bruk om vinteren.
Eller velg og kombiner for å skape din perfekte Traxter klargjort for snøen.
715002432 Heldekkende vindskjerm - hard

S.16

715006325 Myke dører

S.19

715002922 Polykarbonat vindu bak

S.20

715005904 Defrost-, varme- og ventilasjonssystem

S.57

BRØYTESKJÆR

BELTER

ADVANCE

+
715006821 Skjermutbyggere

S.27

715003873 Headache ramme

S.39

715003028 Verktøykasse i lasteromsgulvet

S.42

715002934 38 cm dobbel LED lysrekke

S.47

715002456 Lysrekke

S.50

715003665 9 cm LED-lyskastere

S.48

715003834 Ryggekamera og monitor-sett

S.55

715003837 Oppvarmet ratt

S.57

715005112 Setetrekk med varme (Fører)

S.58

715005103 Apache 360LT belter

S.70

715005492 Apache 360 LT monteringssett for belter

S.70

715006111 Warn VRX 45-S vinsj

S.59

715006301 Can-Am ProMount Flex2 72" brøyteskjærsett

S.72

TILBEHØR

VINTER

9

STARTER

TILBEHØR

BYGG DIN TRAXTER

8

TAK

10

TAK

Våre tak er produsert av kvalitetsmaterialer tilpasset din Can-Am og
skaper en sterk, lett og motstandsdyktig barriere mot vær og vind.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

SPORTSTAK

· Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
· Ekstra beskyttelse for fører og passasjer mot vind og vær.
Traxter

Traxter MAX

715002430

715003038

STIL OG
VISJON

DELUXE SPORTSTAK

· Komplette taksett gir ekstra beskyttelse for fører og passasjer og reduserer
også støyen inne i førerhuset.
· Passer perfekt takket være det inkluderte forseglingssettet og kledningen.
· Takkledning bak er ikke kompatibel med vindskjerm bak.
Traxter

Traxter MAX

Settet inneholder:
· Sportstak
· Forseglingssett til sportstak
· Takkledning foran
· Takkledning bak

Settet inneholder:
· Sportstak
· Forseglingssett til sportstak
· Takkledning foran
· Takkledning bak

715002511

715003039

TAK

CAN-AM TAK

11

FORSEGLINGSSETT TIL SPORTSTAK

(Ikke avbildet)
· Påkrevd ved montering av individuelle førerhuskomponenter med
sportstak eller ved montering av takkledning foran og bak.

TILBEHØR

Utformet for perfekt
passform og finish og
laget av de samme
kvalitetsmaterialene som
du finner i hele vår lineup.

EKSPERTENS
VALG
BIMINI TAK MED SOLSKJERM

· Laget av kraftig canvas laget av polyester.
· Innovativ myk topp kommer med hard skjerm med oppbevaring
av opprullet soft topp og montering av ekstra lys.
· Enkel og rask montering.
Traxter
· Ikke sammen med myke og harde
hele dører.
715003418 · Svart

Traxter MAX
715003030 · Svart

Traxter

Traxter MAX

715003126

715003583

Allsidige sportstak fullstendig tilpasset din
Traxter for beskyttelse mot vind og vær.

TAKKLEDNING FORAN

· Forbedrer kjøretøyet.
· Integrerer sømløst med takmontert lysbryter.
· Påkrevet for montering av takmonterte lys og lydanlegg.
· Sørger for bedre integrasjon av visker/spylersett for frontrute.
· Forseglingssett nødvendig ved montering med sportstak
(715003038 eller 715002430).
Traxter, Traxter MAX
715003098

100 %
integrert

i designet til alle Can-Am førerhuskomponenter.

TAKKLEDNING BAK

· Rask og enkel oppgradering av kjøretøyet.
· Bedre integrasjon med annet tilbehør som monteres på taket.
Traxter
· Må monteres med sportstak
(715002430).
· Forseglingssett (715003126) nødvendig
ved montering med sportstak.
715003099

Gjør den til

DIN EGEN
Kompatibelt med annet
tilbehør for å skape et
kjøretøy som er like
unikt som deg selv. Lys,
vindskjermer, dører,
bakvinduer og mye mer.

Traxter MAX
(Ikke avbildet)
· Må monteres med sportstak
(715003038).
· Forseglingssett (715003583) nødvendig
ved montering med sportstak.
715003582

TILBEHØR

BYGGET FOR
DITT KJØRETØY

HARDE FØRERHUS

MYKE FØRERHUS

13

MYKE FØRERHUS

DESIGN
DITT EGET
MYKE ELLER
HARDE
FØRERHUS.

HARDE FØRERHUS

12

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

100 %
modulkomponenter
designet for å passe
sammen:

DELUXE XT HARDT LUKKET FØRERHUS

· Hardt lukket førerhus ideelt for Traxter XT-kjøretøy som leveres
med tak som standard, men også som passer på Base og
DPS-modeller ved å tilføye et tak.
· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· Monteringssett for vindskjerm bak (715006705) og monteringssett
for hard dør (715006236) er påkrevd for montering på 2020
Traxter-modellene.
· Ikke EU-godkjent.

VELG DITT PERFEKTE
FØRERHUS MED CAN-AM
EKSKLUSIVE OG
FLEKSIBLE TILBEHØR
TIL FØRERHUS

TILBEHØR

TILBEHØR

TAK S.10
VINDSKJERMER S.14
DØRER S.18
VINDU BAK S.20

PREMIUM STIVT LUKKET FØRERHUS

· Gir den aller beste beskyttelsen av fører og passasjer mot vær, vind og kulde,
og utstyrt med det aller beste tilbehøret som vår produkt-lineup kan tilby.
· Monteringssett for vindskjerm bak (715006705) og monteringssett for hard dør
(715006236x2 for Traxter MAX) er påkrevd for montering på 2020 Traxter-modellene.
· Ikke EU-godkjent.

Inkludert:
· Vippbar vindskjerm av glass
· Polykarbonat vindu bak
· Hele dører med elektrisk betjente vinduer
· Strømkabel til vindusvisker og elektrisk betjente vinduer
· Strømkabel
· Forseglingssett til sportstak

Inkludert:
· Deluxe sportstak
· Vippbar vindskjerm av glass med visker/
spyler-sett
· Hele dører med elektrisk betjente vinduer
· Hele dører bak
· Glassvindu bak med skyvepanel
· Strømkabel til vindusvisker og elektrisk
betjente vinduer
· Strømkabel

Inkludert:
· Deluxe sportstak
· Vippbar vindskjerm av glass med visker/
spyler-sett
· Hele dører med elektrisk betjente vinduer
· Glassvindu bak med skyvepanel
· Strømkabel til vindusvisker og elektrisk
betjente vinduer
· Strømkabel

Traxter

Traxter MAX

715003482

715003037

715001966

Traxter

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MYKT LUKKET FØRERHUS

HYBRID FØRERHUS

· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.

(Ikke avbildet)

Inkludert:
· Bimini tak med solskjerm (715002918
selges ikke separat/715003030)
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dører
· Mykt panel bak

Inkludert:
· Sportstak
· Heldekkende vindskjerm - hard
· Myke dører
· Polykarbonat vindu bak
· Monteringssett for vindskjerm bak

Traxter (2019 og tidligere)

Traxter 2020

715002917 · Svart

Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003032 · Svart

715006722 · Svart
Traxter MAX 2020
715006723 · Svart

FORSEGLINGSSETT FOR FØRERHUS

(Ikke avbildet)
· Neoprene isolasjonssett: Et must når det er kaldt.
· Holder kulden ute og varmen inne i førerhuset når kjøretøyet
er utstyrt med et komplett førerhus (mykt eller stivt).
· Standard på XT Cab-modeller 2018 og senere.
Traxter (2019 og tidligere)
715004911

VINDSKJERMER OG SPEIL

CAN-AM VINDSKJERMER

Fremhev utseendet og komforten på din Traxter med en fabrikkutviklet vindskjerm
som beskytter mot vær og vind, støvete veier, dype gjørmehull og steinete terreng.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

KOMPLETT KONTROLL MED LUFTSTRØMMEN

15

VINDSKJERMER OG SPEIL

VINDSKJERMER OG SPEIL

14

Laminert VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS MED TRE POSISJONER

VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS

Traxter, Traxter MAX
715002942

100 %
integrert

VIPPBAR
VINDSKJERM AV GLASS
Enkel tilpasning til endrede forhold ved
å jsutere vindskjermen underveis.

VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS
MED VISKER/SPYLER-SETT

EKSPERTENS
VALG
Beskytter mot vær
og vind i
kombinasjon med
3-veis vippbar
skjerm for kontroll
av luftstrømmen.

· Vindskjerm av bøyd og laminert glass i metallramme.
· God optisk klarhet.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær og vind,
med kontrollert luftstrøm.
· Vippbar vindskjerm kan settes i åpen eller lukket stilling etter ønske.
· Ideell for gjørmete forhold.
· Fjærdempet drift, dreier på 2 hengsler plassert øverst på vindskjermen.
· Visker med én hastighet og beholder for spylevæske.
· Krever strømkabel for elektrisk betjening av viskeren (710004462) og
strømkabel (715003094).
· Ikke EU-godkjent.
Traxter, Traxter MAX
715002441

Din Can-Ams
standard profilerte
bur gjør det mulig
å montere på
en enkelt måte
og med perfekt
passform.

VISKER-/SPYLERSETT

· 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 vindskjerm av glass (715001303) eller vippbar vindskjerm av glass
(715002942).
· Strømkabel for elektrisk betjening av viskeren (710004462) og taket (715003094).
· Ikke EU-godkjent.
Traxter, Traxter MAX

Makrolon† belegg
Vår hele vindskjerm med hardt
belegg av støtsikker Makrolon†
polykarbonat sørger for lang levetid.

715001638

STRØMKABEL TIL VINDUSVISKER OG
ELEKTRISK BETJENTE VINDUER

(Ikke avbildet)
· Påkrevet å montere hele dører med elektrisk betjente vinduer (715001968)
og/eller visker-/spylersett (715001638).
· Nødvendig hvis du ønsker å bygge ditt eget lukkede førerhus av modulære
komponenter.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
710004462

TILBEHØR

TILBEHØR

· Vindskjerm av bøyd og laminert glass i metallramme.
· God optisk klarhet.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær
og vind, med kontrollert luftstrøm.
· Kan vippes i 3 posisjoner - helt lukket, kvart åpen, helt åpen.
· Fjærdempet drift, dreier på 2 hengsler plassert øverst
på vindskjermen
· Ideell for gjørmete forhold.
· Kan benyttes med visker-/spylersett for vinduer (715001638).
· Ikke EU-godkjent.

VIPPBAR VINDSKJERM - HARDT BELEGG

Vindskjermer og speil

· Vindskjerm av bøyd og laminert glass i metallramme.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer
mot vær og vind, og med utmerket optisk klarhet.
· Må brukes med visker-/spylersett (715001638)
for å opprettholde god sikt under krevende forhold.
· Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX

715001303

715002442

VINDAVVISERE
PÅ SIDEN

GLASS FRONTRUTE

· Hel vindskjerm i støtsikker Makrolon † hardcoat polykarbonat i metallramme.
· Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
· Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer mot vær og vind,
med kontrollert luftstrøm.
· Kan vippes i 3 posisjoner - helt lukket, kvart åpen, helt åpen.
· Fjærdempet drift.
· Ideell for gjørmete forhold.

Traxter, Traxter MAX

Ny

VINDAVVISERE PÅ SIDEPANELET

TILBEHØR

· Klare polykarbonat vindavvisere montert på hver side av førerhuset.
· Kan justeres i tre ulike stillinger for sirkulering av luften i førerhuset når hel vindskjerm er montert; utvendig avvisning for å
redusere luftstrømmen og turbulens i førerhuset; innvendig avvisning for å øke sirkulasjonen i førerhuset, vindskjermventilasjon
for å redusere duggdannelse.

· Kompatibelt med alle vindskjermer.
· Ikke kompatibel med hele dører.
· Selges parvis.

Traxter, Traxter MAX
715005081

HELDEKKENDE VINDSKJERM - HARD

· Hel vindskjerm i støtsikker Makrolon hardcoat polykarbonat.
· Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
· Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
· Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
Traxter, Traxter MAX
715002432
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VINDSKJERMER OG SPEIL

Vindskjermer og speil

EKSPERTENS
VALG

HEL VINDSKJERM

· Hel vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
· 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.

Effektivt, praktisk
og rent/integrert
utseende. Disse
vindavviserne på
sidevinduene fører
luftstrømmen dit den
bør være og hvor du
trenger den mest.

Traxter, Traxter MAX
715002431

ÅPEN

SIDESPEIL

HALV VINDSKJERM

· Halv vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
· 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.
· Ikke kompatibel med myke dører.
Traxter, Traxter MAX
715002433

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Støpt, heavy-duty aluminiumsspeil.
· Holder seg på plass i ulendt terreng.
· Kuleledd-design som sørger for
stødig justering i flere vinkler og
fremragende sikt.
· Kan brukes med eller uten tak eller
vindskjerm.
· Ikke for bruk på vei.
· Passer på hver side.
· Selges enkeltvis.
Traxter, Traxter MAX
715002459

HALV

LUKKET

PANORAMASPEIL I MIDTEN

· Justerbare vidvinkelspeil.
· God sikt.
· Kan brukes med eller uten tak eller vindskjerm
og med førerhus.
Traxter, Traxter MAX
715003638

TILBEHØR

VINDSKJERMER OG SPEIL
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DØRER

18

DØRER

Mer praktisk, bedre utseende og høyere beskyttelse
mot vær og vind både på arbeidsplassen og i løypene.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

HELE DØRER MED ELEKTRISK
BETJENTE VINDUER

· Laget av robust, tett polyethylene.
· Gir ekstra beskyttelse mot elementene.
· Enkelt å fjerne på varme og solrike dager.
· Låsbare dører med bekvemme, integrerte
oppbevaringsrom.
· Dørenes buede design skaper romslighet.
· Elektrisk betjent vindu skaper ekstra ventilasjon.
· Vrilås og hengselåpning bak for enkelt å komme
inn i/ut av cockpit.
· Kompatibelt med alle BRP vindskjermer.
· Krever strømkabel for elektrisk betjening av
viskeren (710004462) og strømkabel (715003094).
· Forseglingssett til sportstak (715003126) er
påkrevet.
· Monteringssett for hard dør (715006236 2X
for MAX) er påkrevd for montering på 2020
Traxter-modeller.
· Ikke EU-godkjent.
Traxter

HELE DØRER BAK

· Laget av robust, tett polyethylene.
· Gir ekstra beskyttelse mot elementene.
· Enkelt å fjerne på varme og solrike dager.
· Låsbare dører med bekvemme, integrerte
oppbevaringsrom.
· Dørenes buede design skaper romslighet.
· Vrilås og hengselåpning bak for enkelt å komme
inn i/ut av cockpit.
· Vippbart vindu skaper ekstra ventilasjon.
· Krever dører foran (715001968), strømkabel
til vindusvisker og elektrisk betjente vinduer
(710004462), Strømkabel (715003094) og
forseglingssett til sportstak (715003583).
· Monteringssett for hard dør (715006236 2X for
MAX) er påkrevd for ontering på 2020 Traxtermodeller.
· Ikke EU-godkjent.
Traxter MAX
715003036

HALVE DØRER

· Halve dører laget av plast.
· Metallramme sørger for bedre passform,
finish og stivhet.
· Vrilås og hengselåpning bak for enkelt
å komme inn i/ut av cockpit.
· Innvendige lommer og kledning for mer
beskyttelse.
Traxter (2-dører) (2019 og tidligere)

EKSPERTENS
VALG

715003029
Traxter (2 dører) (2020)
715006314
Traxter MAX
(4 dører) (2019 og tidligere)
715003031
Traxter MAX
(4 dører) (2020)

Halve dører
forvandler
øyeblikkelig din
Traxter for all slags
bruk, inkludert
gjørmekjøring.

DØRER

CAN-AM DØRER
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715006316

Perfekt passform
forsterkede halvdører

TILBEHØR

TILBEHØR

715001968

Beskytter mot vær og vind og inntrenging
i førerhuset uansett hvor du kjører.

MYKE DØRER

· Værbestandige myke dører forsterket med stålramme gir
god beskyttelse mot elementene.
· Laget av kraftig canvas som beskytter mot UV-stråler og
som tåler slitasje og hard bruk.
· Vrilås og hengselåpning bak for enkelt å komme inn i/ut.
· Glidelås-lukking i vinduer laget av laminert og polert vinyl
materiale som gir god ventilasjon.
· Tas enkelt av på solskinnsdager.
· Kompatible med tak og speil.
· Monteringssett for hard dør (715006238/ 2X for MAX)
er påkrevd for montering på 2019 & tidligere dører, på
2020 Traxter-modeller.

100 %
integrert

Din Can-Ams
standard profilerte
bur gjør det mulig
å montere på
en enkelt måte
og med perfekt
passform.

Traxter (2-dører)
(2019 og tidligere)
715002919 · Sort

Kan tas av
uten verktøy.

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

Traxter (2 dører)
(2020)
715006325 · Sort
Traxter MAX (4 dører)
(2019 og tidligere)
715003033 · Sort

Traxter MAX
(4 dører) (2020)
715006322 · Sort
Traxter, Traxter MAX
(Kun dør for frontpassasjer) (2020)
715006676 · Sort
Traxter, Traxter MAX
(Kun dør for frontpassasjer) (2019 og tidligere)
715006300 · Sort
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VINDBESKYTTELSE BAK

Vindskjerm bak, beskyttelse
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VINDSKJERM BAK

· Hel nettingskjerm bak reduserer trekk fra vinduet,
noe som gir høyere komfort.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.
· Hvit Can-Am-logo oppe for å opprettholde god sikt.

MYKT BAKVINDU

GLASSVINDU BAK MED
SKYVEPANEL

· Laget av sterkt, behandlet glass.
· Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn.
· Skyvepanel for bedre ventilasjon.
· Rask og enkel montering uten verktøy.
· Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
· Monteringssett for vindskjerm bak (715006705) er
påkrevd for montering på 2020 Traxter-modellene.
Traxter, Traxter MAX

GLASSVINDU BAK

POLYKARBONAT VINDU BAK

· Laget av sterkt, behandlet glass.
· Vindbeskyttelse bakIdeelt for å hindre trekk,
støv eller regn.
· Rask og enkel montering uten verktøy.
· Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
· Monteringssett for vindskjerm bak (715006705) er
påkrevd for montering på 2020 Traxter-modellene.

· Vindu i støtsikker polykarbonat.
· Vindbeskyttelse bakIdeelt for å hindre trekk,
støv eller regn.
· Rask og enkel montering uten verktøy.
· Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
· Monteringssett for vindskjerm bak (715006705) er
påkrevd for montering på 2020 Traxter-modellene.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715003009

715002922

· Klart og fleksibelt vindu laget av gjennomsiktig vinyl.
· Tåler lave temperaturer ned til -20°C.
· Stopper trekk fra vinduet og hindrer at støv og regn
trenger inn, noe som gir høyere komfort.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.
· Hvit Can-Am-logo oppe for å opprettholde god sikt.

STOPPER TREKK FRA
VINDUET OG HINDRER AT
STØV OG REGN TRENGER INN,
NOE SOM GIR HØYERE
KOMFORT.

Traxter, Traxter MAX
715003249

715002440

MYKT PANEL BAK

· Værbestandig mykt panel bak gir god beskyttelse
mot elementene.
· Laget av kraftig canvas som beskytter mot UV-stråler
og som tåler slitasje og hard bruk.
· Mørkt vindu laget av laminert polert vinylmateriale.
· Tåler lave temperaturer ned til -30 °C.
· Enkelt og raskt å montere på rullebur.
· Ikke kompatibel med Brimini tak med solskjerm.
(715003418) (selges separat).
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002920 · Sort

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MONTERINGSSETT
FOR VINDSKJERM BAK

(Ikke illustrert)

Traxter, Traxter MAX (2020)
715006705

TILBEHØR

TILBEHØR

VINDBESKYTTELSE BAK

715002851

VINDBESKYTTELSE BAK

Traxter, Traxter MAX

BESKYTTELSESPLATER
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BESKYTTELSESPLATER
I ALUMINIUM

For den ultimate styrke
og holdbarhet er alle våre
aluminium beskyttelsesplater
laget av høystyrke 5032 H32
4,5 mm tykk aluminum.

Solide
Sterke

CAN-AM STØTFANGERE
Styrke som varer og egenskaper som tåler
mye - våre støtfangere er klare til innsats.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

BESKYTTELSESPLATER
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STIL OG
VISJON

4

2

4

1
5
3

Kraftfulle egenskaper - med solid passform og
finish som du kan regne med i mange år fremover.
Traxter, Traxter MAX
Tilby din Traxter hele beskyttelsespakken,
eller kjøp delene hver for seg

BESKYTTELSESPLATE-SETT I ALUMINIUM

2019 OG TIDLIGERE
Base, DPS, XT, XT
Cab 2017 og
tidligere og
Hunting Edition
715003711
(unntatt MAX)
715003712
(kun MAX)

XT Cab
2018-2019,
Lonestar Edition
& X mr

—

2020
Base, DPS
(HD5 & HD8) &
XT (HD8)
715006694
(unntatt MAX)
715006695
(kun MAX)

DPS (HD10), XT
(HD10) & XT-P

XT Cab, Hunting
Edition, Lonestar
Edition & X mr

—

—

—

—

INDIVIDUELLE BESKYTTELSESPLATER
I ALUMINIUM
1

2

3

4

5

BESKYTTELSE FOR A-ARMENE FORAN

· Ekstra bukbeskyttelse for styremekanismen og fjæringen (A-armen).
· Selges parvis.
· Ikke kompatibelt med Apache beltesystemer.

BESKYTTELSESPLATE FORAN

· Beskytter undersiden foran på kjøretøyet ditt når du kjører
i ulendt terreng.
· Fronten på kjøretøyet ser stiligere ut.

715002444

—

715002444

715002447

715002447

715002447

715002447

715002447

715003467
(kun MAX)

715003467
(kun MAX)

715003467
(kun MAX)

715003467
(kun MAX)

715003467
(kun MAX)

715002446

715002446

MIDTRE BESKYTTELSESPLATE

· Midtplassert beskyttelsesplate inkluderer sentrale
og laterale skidplater.
· Solid beskyttelse for kjøretøyets underside.
· Gjør det enklere å arbeide i krevende terreng.
· Må brukes med bukplatesett (715002446).
· Kun for MAX-modeller.

BUKPLATESETT

· Solid beskyttelse for kjøretøyets underside.
· Gjør det enklere å arbeide i krevende terreng.
· Settet inneholder tverrliggende og bakre beskyttelsesplater.

BESKYTTELSE FOR A-ARMENE BAK

· Ekstra bukbeskyttelse for styremekanismen og fjæringen (A-armen).
· Selges parvis.
· Ikke kompatibelt med Apache beltesystemer.

715002445

—

Bygd for store lys
Helintegrert festeplate på støtfangeren
skaper solid feste og god beskyttelse
for flere tilbehørslys.

Ny

Ny

Ny

715006197

715006197

715006197

100 %

—

—

Utformet for sømløs integrering med stilen,
passformen, finishen og karakteren til din Traxter.

715002445

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

integrert

Bedre korrosjonsbeskyttelse
Can-Am støtfangere er E-behandlede for
god rustbeskyttelse innvendig og utvendig.

TILBEHØR

TILBEHØR

EKSTRA KRAFTIG

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE OG BESKYTTERE
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RANCHER STØTFANGER

TILBEHØR

· Lys-sett kompatibelt.
· Påkrevet ved montering av Xtreme frontstøtfangerplater og hjørnebeskyttere foran.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

Traxter, Traxter MAX (2020)

715002418

715005754

Ny

EKSPERTENS
VALG
Kraftig
lyssettkompatibel
beskyttelse klar
for å ta din
Traxter hvor
som helst.

XTREME
STØTFANGERPLATER
FORAN

· Laget av sterkt stål med
gummiputer for ekstra beskyttelse.
· Innvendig og utvendig
antirustbelegg med holdbar
pudderlakkert finish.
· Gir ekstra beskyttelse foran.
· Ikke kompatibel med kjøretøyer
i T-kategorien.
Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
· Frontstøtfanger påkrevet
(715002418) for montering.
715003005
Traxter, Traxter MAX (2020)
· Frontstøtfanger påkrevet
(715005754) for montering
(standard på 2020 XT models).
715005777

Ny

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

HJØRNEBESKYTTELSE
FORAN

· Heavy-duty 3,2 cm diameter
stålrørskonstruksjon.
· Gir høyere beskyttelse for
hjørnene foran.
· Innvendig og utvendig
antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
· Selges parvis.
Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
· Frontstøtfanger påkrevet
(715002418) for montering.
715002833

Traxter, Traxter MAX (2020)
· Frontstøtfanger påkrevet
(715005754) for montering
(standard på 2020 XT models).
715005774

Ny

TILBEHØR

STØTFANGER FORAN

· Heavy-duty 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Gir høyere beskyttelse.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.

· Kraftig og robust utseende.
· Frontbeskyttelse for bruk på gård og i skogen.
· Lav frontbeskyttelse og plater for Side-by-Side-bruk
i kvegflokker.
· Beskytter både kjøretøyet og dyrene.
· Frontysbeskyttelse.
· Full frontdekning.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
· Ikke kompatibelt med Apache 360 LT beltesystem,
super duty brøyteskjær og drop tilhengerarm.
· Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002834

XT STØTFANGER FORAN

XT-P STØTFANGER FORAN

· 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Gir lett beskyttelse.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
· Lys-sett kompatibelt.
· Standard på XT og XT Cab-modeller 2018 og 2019.
· Ikke kompatibel med Xtreme frontstøtfangerplate,
hjørnebeskyttere og LinQ-stativ foran.

· Heavy-duty 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar finish.
· Gir ekstra beskyttelse foran.
· Integrert monteringsplate for montering av ekstra lys.
· Vinsjstøtteplate (705206371) er påkrevet for nye, høyere
plassering av vinsj for enklere tilgang i gjørmete forhold
(selges separat).
· Standard på XT-P-modellene.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

715004407

715004408 · Can-Am Rød

X MR FRONTSTØTFANGER

· Heavy-duty 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar finish.
· Gir ekstra beskyttelse foran.
· Integrert vinsjstøtteplate for ny, høyere plassering av vinsj
for enkel tilgang i gjørmete forhold eller for ekstralys.
· Inkluderer slepekrok foran.
· Standard på X rs-modellen.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715004405 · Sort
715004406 · Sunburst Gul

Støtfangere og beskyttere
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE OG BESKYTTERE
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SIDEBESKYTTERE FORAN

SIDEBESKYTTERE
FORAN

· Frontstøtfanger (715002418 eller
715005754) med hjørnebeskyttere foran
(715002833 eller 715005774) og
steinbeskyttere (715002569 eller
715003040 for MAX-modeller) påkrevet
for montering.
Traxter, Traxter MAX
715003450

STØTFANGER BAK

RANCHER
SIDEBESKYTTERE
FORAN

·R
 ancher støtfanger (715002834) og
steinbeskyttere (715002569 eller
715003040 for MAX-modeller) påkrevet
for montering.

715006012

AGGRESSIV PROFIL FOR Å
HOLDE GJØRME, SMUSS OG
SNØ UTENFOR KJØRETØYET

Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715003617

· Solide 1,5 (3,8 cm) diameter stålrør og integrert
rørdesign.
· Økt beskyttelse av hjørnene ved bakre boks og nedre
boks for normal baklukefunksjon.
· Solid pulverlakkert, rustbehandlet finish.
· Påkrevet å montere sidebeskyttelse bak (715003055).
Traxter, Traxter MAX

TILBEHØR

TILBEHØR

·H
 eavy-duty 3,2 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·F
 rontsidebeskyttelse for bruk på gården og i skogen.
·G
 ir fullstendig beskyttelse av fronten.
· I nnvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Selges parvis.

SIDEBESKYTTELSE BAK

· Heavy-duty 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Pålitelig beskyttelse av lasteboksen.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Kompatibel med skjermutbyggere.
· Integrerte avvisere for beskyttelse mot busker og lave greiner.
· Støtfanger bak påkrevet (715006012 eller 715002419) for montering.
· Selges parvis.

SPORT SKJERMUTBYGGERE

SKJERMUTBYGGERE

Traxter, Traxter MAX

· Stilige skjermutbyggere som er akkurat passe store til å forhindre at gjørme og søle
spruter opp fra dekkene.
· Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
· Sett med 4 inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt av festeutstyr.

· Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
· Perfekt for å holde gjørme og smuss på utsiden av kjøretøyet.
· Sett med 4 inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt av festeutstyr.
· Ideelt for kjøretøy med belter.

715003055

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)

715003898

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715002424

Traxter, Traxter MAX 2020
715006821

Støtfangere og beskyttere

NÅR DET KOMMER
TIL TILBEHØR FOR
HÅNDTERING AV
GJØRME, HAR S3
OVERTAKET MED
PERFEKTE, VINSJKLARE STØTFANGERE
FOR BÅDE ARBEID,
FRITID OG
REDNINGSOPPGAVER
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE OG BESKYTTERE
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S3 VINSJ-STØTFANGER FORAN

X MR / XT-P STEINBESKYTTERE I ALUMINIUM

· Kraftige steinbeskyttere laget av lakkert 5 mm aluminium med integrert trinn
for tilgang til lasteboks.
· Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
· Ligger tett inn til kjøretøyets karosseri for bedre klaring fra hindringer.
· Ikke kompatible med andre steinbeskyttere.
· Selges parvis.
· Standard på Traxter X mr, Traxter MAX X mr og Traxter XT-P modeller.
Traxter (2019 og tidligere)
715004409 · Sort

Traxter MAX (2019 og tidligere)

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
· Integrerte festeplater for alle vinsjer.
· Med høyere vinsjposisjon for å unngå at vinsjen kommer i gjørma.
· Ekstra karosseribeskyttelse.
· Ikke sammen med LinQ stativ foran, avtagbart vinsjmonteringssett,
Super Duty brøyteskjær skyvrammeforlenger og brøyteskjærtrinse.
· Merket ”S3 for Can-Am”.
· Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003779 · Sort
715005092 · Sunburst Gul

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003782 · Sort
715005123 · Sunburst Gul

715005020 · Sort

715004410 · Sunburst Gul
715004411 · Can-Am Rød

STEINBESKYTTERE

· Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
· Laget av kraftige 3,8 cm stålrør.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Integrert trinn for enkel tilgang til lasteplanet.
· Selges parvis.
Traxter
715002569 · Sort

Traxter MAX
715003040 · Sort

S3 NERF SIDEBESKYTTERE

SKVETTLAPPER

· Holder søle og smuss under lasteplanet og beskytter tilhengeren eller kjøretøy
bak deg.
· Kjøretøyet tar seg bedre ut.
· Laget av EPDM gummi.
· Støtfanger bak påkrevet (715006012 eller 715002419) for montering.
· Selges parvis.
Traxter, Traxter MAX
715003041

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish
· Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
· Beskytter kjøretøyets nedre sider uten å påvirke bakkeklaringen.
· Integrert trinn gjør det lettere å sette seg inn.
· Ikke kompatibel med sidebeskyttere foran, Rancher sidebeskyttere og Apache 360 LT
beltesystem.
· Merket ”S3 for Can-Am”.
Traxter
715003783 · Sort
715005094 · Sunburst Gul

S3 VINSJ-STØTFANGER BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid
pulverlakkert finish.
· Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
· Integrerte festeplater for vinsjer og
forankringspunkter for trekking av tilhenger.
· Ekstra karosseribeskyttelse.
· Ikke sammen med Apache 360 LT beltesystem
og monteringssett for avtakbar vinsj.
· Kompatibelt med Traxter vinsjer (elektrisk wire
for bakre vinsj påkrevet).
· Merket ”S3 for Can-Am”.

Traxter MAX
715004349 · Svart
715005124 · Sunburst Gul

ELEKTRISK
VINSJWIRE BAK

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering
av en vinsj på S3
vinsjstøtfanger bak.
· Kompatibel med komplett
Traxter vinsj-lineup.
Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715004233

TILBEHØR

TILBEHØR

Lukket kurs for gjøring i gjøerme

Støtfangere og beskyttere

Støtfangere og beskyttere

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003928 · Svart

TILBEHØR

UTSEENDE OG
STYRKE GÅR
SAMMEN I
DRAGONFIRE
TILBEHØR DESIGNET
FOR Å GJØRE
INNTRYKK UTEN
Å GI AVKALL PÅ AV
BESKYTTELSE
DRAGONFIRE STØTFANGER FORAN

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pudderlakkert finish.
· Gir ekstra beskyttelse foran.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Integrated mounting plates for the 10" (25 cm) Double Stacked LED Light Bar
(60 watts) and the 4" (10 cm) Round LED Lights (2 x 25 watts).
· Ikke kompatibelt med avtakbart vinsjmonteringssett, nedfellbar trekkstang, høyere
mottakerkopling foran, trekkstang foran og bak, LinQ-hylle foran, Super-Duty
brøyteskjær skyvrammeforlenger, brøyteskjærtrinse og 38 cm dobbelt LED lysrekke
(90 watt).
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.

DRAGONFIRE STØTFANGER BAK

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Integrert trinn gir enkel tilgang til lasteplan selv når bakluken er oppe.
· Ikke kompatibel med gjørmestropper.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003927 · Svart
715004169 · Squadron Grønn

Traxter, Traxter MAX
715003926 · Svart
715004168 · Squadron Grønn

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715004170 · Squadron Grønn

DRAGONFIRE EXO-RAMME BAK

· Laget av 3,2 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Hel beskyttelsesvegg på lasteplansiden.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Selges parvis.
· Sammen med DragonFire bakre støtfanger for komplett beskyttelse bak.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX
715003929 · Svart

715004171 · Squadron Grønn

STØTFANGERE OG BESKYTTERE

DRAGONFIRE EXO-RAMME FORAN

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Hjørnebeskytter og hovedlysbeskytter.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Festepunkt for montering av et rundt lys på rulleburets base.
· DragonFire frontstøtfanger er påkrevet for montering.
· Selges parvis.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
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DRAGONFIRE SIDERUNNERS

· Laget av 3,2 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Beskytter kjøretøyets nedre sider uten å påvirke bakkeklaringen.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Trinnet er en stålplate med huller som gir ekstra grep og gjør det enklere å sette seg inn.
· Komplett sidebeskyttelse i kombinasjon med DragonFire front og Exo-Frame bak.
· Selges parvis.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
Traxter 2018 og tidligere
715003930 · Svart
715004172 · Squadron Grønn

Traxter MAX 2018 og tidligere
715004347 · Svart

DRAGONFIRE RESERVEDEKKSTATIV

· Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Enkel å montere og bekvemt reservedekkstativ på lasteplan
(hjul ikke inkludert).
· Krever DragonFire rullestang for lasteplan.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX
715003931 · Svart

TILBEHØR
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715004173 · Squadron Grønn

DRAGONFIRE RULL TIL LASTEPLAN

· Laget av 4,4 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
· Robust utseende og en form som matcher kjøretøyets linjer.
· Påkrevet for montering av DragonFire reservedekkstativ.
· Skal ikke brukes som basis for montering av lys.
· Ikke kompatibelt med ekstra LED-lys.
· Merket ”DragonFire for Can-Am”.
Traxter, Traxter MAX
715003925 · Svart

715004167 · Squadron Grønn

LinQ: Last enkelt på, enkelt av
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LAST ENKELT PÅ, ENKELT AV
LinQ er et eksklusivt BRP-system for enkel og rask montering av tilbehør uten bruk av verktøy.
Rask og enkel montering og fjerning av LinQ tilbehør for å tilpasse
ditt kjøretøy til øyeblikkets behov.

Festeplassering og krav

· Ikke behov for verktøy: Monter og fjern tilbehøret
raskt med bare bruk av hendene

Adventure takstativ
715003870 /
715004391

· Solid festesystem som tåler det mest krevende terreng

LinQ TILBEHØR MED 16" BASE S.34

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

295100698

STIL OG
VISJON

LinQ lastehylle
715004281

· Utstyr din Can-Am for spesialoppgaver på kort tid

LinQ 16 LITER KJØLEBOKS

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

Lasteplan
(kun lang boks)

LinQ grunnsett for last
860201806
+
LinQ grunnsett
monteringssett
860201812

LinQ grunnsett for last
860201806

Ikke kompatibelt

LinQ VERKTØYBOKS
715004301

LINQ 21 LITER VESKE

LinQ: LAST ENKELT PÅ, ENKELT AV

LinQ: LAST ENKELT PÅ, ENKELT AV

TILBEHØR
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Ingen flere krav

860201740

LinQ 17 LITER SPORTSVESKE

LinQ grunnsett
monteringssett
860201812

Ingen flere krav

860201678

LinQ TØRRBAG

Ikke kompatibelt

TILBEHØR

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE S.35-36

TILBEHØR

Ny

715002875

- Fester på LinQ-rammer brukes ofte på Can-Am ORV-kjøretøy.
- Høyere lastekapasitet enn tilbehør for 16" base.
- Bruken er begrenset til Can-Am ORV-kjøretøy.

LinQ 45 LITER LASTEBOKS

715003879

LinQ 86 LITER LASTEBOKS

Ingen flere krav

715004923

UTEN VERKTØY

LinQ 43 LITER AUDIO LASTEBOKS

Vri på LinQ-festene og kjør!

715003018

LinQ 30 LITER KJØLEBOKS

Ikke kompatibelt

Ingen flere krav
Ikke kompatibelt

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

GOD HJELP I EN HARD ARBEIDSDAG

LinQ lastebokser, rammeforlengere, vesker, kurver og
verktøyholdere festes raskt for å få jobben gjort.

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

LinQ HEAVY-DUTY KURV

Ingen flere krav

715001215

LinQ TILBEHØRSTYPER

LinQ LAVPROFILKURV

• LinQ tilbehør med 16" base monteres med LinQ-fester

715003027

16 tommer fra hverandre og er ideelt for Can-Am ATV-er,
SSV-er, Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

• LinQ tilbehør med 16" base er mest vanlig for bruk

sammen med LinQ-lastehyller på Can-Am offroad-kjøretøy.

36"

16"

LinQ LASTERAMMER OG HOLDERE S.40
LinQ REDSKAPSHOLDER
715003059

Ingen flere krav

Ingen flere krav

Montering på sidevegg:
LinQ adaptere
715003058

LinQ: LAST ENKELT PÅ, ENKELT AV

LinQ: Last enkelt på, enkelt av

LinQ TØRRBAG

LinQ 45 LITER
LASTEBOKS

HER VIST MED:

ADVENTURE TAKBOKS (S.43),
RESERVEDEKK MED SURREKROKER (S.43)
LinQ REDSKAPSHOLDER (S.40) &
10 CM LED-LYS (S.48)

UTSTYR DIN
TRAXTER FOR
STØRRE
LASTEKAPASITET
OG BEDRE
KJØREKOMFORT
OFFROAD
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LinQ 16 LITER KJØLEBOKS

LinQ REDSKAPSHOLDER

LinQ SR 21 LITERS VESKE

· LinQ-montert, vanntett 16 liters kjøleboks.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet
og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
· Sea-doo: LinQ tilpasset for saltvannsbruk.

· Presisjonsinjisert HDPE gir en stiv og solid
konstruksjon.
· 19 liters maks. kapasitet.
· Vanntett med forseglet deksel.
· Sea-doo: LinQ tilpasset for saltvannsbruk.

· Halvstiv, utvidbar tunnelveske.
· 21 liter kapasitet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

295100698

715004301

TILBEHØR

TILBEHØR

LinQ TILBEHØR MED 16" BASE

Se tabell for monteringsplassering og krav.

860201740

EKSPERTENS
VALG
En av de mest
allsidige og
populære
kjøleboksene på
markedet for
robust bruk.

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE
LinQ 45 L LASTEBOKS

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

LINQ 17 LITER SPORTSVESKE
· 17 liters kapasitet.
· Stiv bunn, halvstiv topp.

 e tabell for
S
monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
860201678

Ny

LinQ TØRRSEKK

· Vanntett tørrsekk med roll-top for trygg og pålitelig
oppbevaring av utstyret ditt.
· LinQ-festet med kraftig, stiv plastbase.
· Oppbevaringsløsning med stor kapasitet (40 liter).
· Skumforing i bunnen for beskyttelse av utstyret.
· Integrrert håndtak for enkel transport på/av
kjøretøyet.
· LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
· Sea-doo: LinQ tilpasset for saltvannsbruk.
Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715002875

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715003879

LinQ 86 LITER LASTEBOKS

· Låsbar og vannavstøtende.
· Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715004923

LinQ: Last enkelt på, enkelt av

LinQ TILBEHØR MED 36" BASE
LinQ 30 L KJØLEBOKS

· 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.
· 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.
· Kontrollpanel med lys er perfekt for kjøring i mørket.
· Vannavstøtende høyttalere.

· Kan monteres uten å gjøre endringer på kjøretøyet.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
· Integrert, uttakbart oppbevaringsrom som beskytter maten.
· Robuste gummihengsler holder lukket tett.
· Vannavstøtende.
· Nyttig dreneringsplugg.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Traxter, Traxter MAX

Se tabell for monteringsplassering og krav.

715004698 · Grå
715004778 · Svart

Traxter, Traxter MAX
715003018

LinQ BAKLUKEFORLENGER/DELER

· Tilfører lastekapasitet når bakluken er åpen.
· Stålrør-barriere monteres på toppen av lasteplanveggene ved bruk av det enkle,
verktøyløse LinQ-systemet.
· Kan fungere som lastedeler i ulike posisjoner langs lasteveggen, samtidig som man
hindrer større gjenstander å falle av bak.
· Oppbevares enkelt ute av syne siden den kan monteres opp/ned på fremre lastevegg
som en mini headache ramme.
· Solid pulverlakkert, rustbehandlet finish.

TILBEHØR

TILBEHØR

LINQ 43 L AUDIO LASTEBOKS

Lastedeler

Traxter, Traxter MAX
715002464

EKSPERTENS
VALG
Utnytt lastekapasiten
der hvor det teller
mest med de fleksible
LinQ festene uten bruk
av verktøy.

LinQ HEAVY-DUTY KURV

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSVESKE FRA OGIO

· 65 liters kapasitet, halvstiv oppbevaringsveske ideell for transport av alt du trenger
på kjøretøyet ditt.
· Elastisk lukking med spenne og gummipakning som hindrer støv å trenge inn i vesken.
· 3-delt lokk for delvis eller fullstendig adgang til vesken.
· Innvendige skiller for ryddig oppbevaring.

· Laget av HSLA-stål (lavlegert konstruksjonsstål).
Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX

Headache
ramme

715001215

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
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.
Traxter, Traxter MAX

Innvendige
skiller for ryddig
oppbevaring.
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715003027

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

LinQ DEKKSTATIV

· Reservedekkstativ på lasteplanet.
· Kraftig stålkonstruksjon.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
· Monteres på toppen av lasteplanveggene ved bruk av det enkle, verktøyløse LinQ-systemet.
· Ikke kompatibel med forlenger til lasteplanvegg.
· Bruker BRP standard hjulboltmønster for montering av dekket (muttere inkludert).
· Plass til BRP dekk opp til 28" (hjulet ikke inkludert).
· Rask montering i flere posiosjoner takket være LinQ-systemet.
Traxter, Traxter MAX
715003448

BESKYTTELSE OG
ALLSIDIGHET KLAR
FOR DE TØFFE
UTFORDRINGENE

DELUXE HEADACHE RAMME

HEADACHE RAMME

· Beskytter komponentene i førerhuset mot lasten.
· Øker lastebokskapasiteten når den brukes sammen med forlenger
til lasteplanvegg (715002421).
· Påkrevet for montering av forlenger til lasteplanvegg (715002421).
· Kompatibel med utstyrsskinne.

· Heldekkende kraftig stålramme
for beskyttelse av hodet ditt eller
førerhusets komponenter mot lasten
på lasteromsgulvet.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715002423

715003873

· Rammens åpne design sørger
for god sikt bakover.
· Kompatibel med utstyrsskinne.
· Ikke kompatibel med
lasteplanveggforlenger.

EKSPERTENS
VALG

TILBEHØR

TILBEHØR

LinQ LASTERAMME FORAN

· Robuste fester for lasterammen foran på panseret gir ekstra
lastekapasitet.
· Heavy-duty 3,2 cm diameter stålrørskonstruksjon.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
· Vippbar løsning gir enkel adgang til serviceområde.
· Gjør det mulig med montering av LinQ tilbehør (spesielt for bruk med
LinQ lavprofilkurv (715003027).
· Settet inkluderer LinQ grunnsett.
· Flere stropper og festepunkter.
· Rancher støtfanger (715002834) eller frontstøtfanger
(715002418 eller 715005754) er påkrevd for montering.
· Et fint sted å oppbevare verktøy mens du arbeider ute.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715004312

Arbeid og trekk mer
uten bekymringer:
Vår Heavy-Duty
headache ramme
tilføyer mer enn
bare beskyttelse.

For montering av LinQ
lavprofilkurv, se s.36

Traxter, Traxter MAX (2020)
715006064

LinQ LASTERAMME

· Sterk og solid stålramme.
· Enkel montering uten verktøy takket være
LinQ systemet.
· Mulig å montere alt LinQ tilbehør.
· 2 rammer kan monteres samtidig.
· Mulig med oppbevaring i flere nivåer på lasteplan
(plass til 19 l bøtte).
· Holder lasten trygt på plass.
· Flere stropper og festepunkter.
· Settet inkluderer LinQ grunnsett.
· Skaper mer utnyttbar lasteplass.
· Utvider kjøretøyets lastemuligheter.

FORLENGER TIL
LASTEPLANVEGG

Traxter, Traxter MAX
715004281

LinQ GRUNNSETT FOR LAST

LinQ UTSKIFTINGSDEL

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

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

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

860201806

715001707

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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· Øker lasteboksens kapasitet.
· Enkel og rask montering uten
verktøy.
· Bakdør kan enkelt fjernes
og låses i åpen stilling.
· Variable innstillinger i hel eller
halv høyde.
· Sammenleggbare takpaneler
fjernes på sekunder.
· Deluxe Headache ramme
(715002423) påkrevet.

EKSPERTENS
VALG

Traxter, Traxter MAX
715002421

Topp-panelene
felles ned
umiddelbart

Solide
stålforlengere
bygget for å
håndtere alt det
du kan laste opp
og ta med deg
i din Traxter.
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Last og oppbevaring

Last og oppbevaring
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LASTESKINNER
PÅ LASTEPLANET

HYLLER OG HOLDERE
LinQ ADAPTER

· Gjør det mulig med montering av
LinQ redskapsholder til forlenger
for lasteplanvegg eller Deluxe
Headache ramme.
· Selges i pakker på 4 stk.
Traxter, Traxter MAX
715003058

LinQ REDSKAPSHOLDER

· Svært allsidig redskapsholder.
· Bekvem dreielås gjør at redskapene kan lagres ulike veier.
· Passer for montering på lasteveggene, Deluxe Headache
ramme eller forlenger til lasteplanvegg.
· Hvis den monteres på Deluxe Headache ramme eller forlenger
til lasteplanvegg, er LinQ adapter påkrevet.
· Selges parvis.
Traxter, Traxter MAX
715003059

LASTESKINNER PÅ LASTEPLANET

· Få flere festeområder for lasteboksen uten
å forringe utseendet.
· Ekstra beskyttelse av lasteboksen.
· Innvendig og utvendig antirustbelegg med
holdbar pulverlakkert finish.
· Heavy-duty 2,5 cm diameter
stålrørskonstruksjon.

· Skaper høyere lasteplanvegg og tjener som
forankringspunkt for rep, stropper eller strikker.
· Ikke kompatibel med lasteplanveggforlenger.
· Selges parvis.

NETT PÅ LASTEPLANET

· Solid nett som festet til bunnen av bagasjeboksen for trygg
og kompakt oppbevaring av lasten.
· Holder gjenstandene godt festet mot gulvet.
Traxter, Traxter MAX
715003445

Traxter, Traxter MAX
715003444
· Dekker grundig alle gjenstandene dine i bagasjeboksen.
· Hindrer at det spruter inn i bagasjeboksen.
· Rulles opp til front.
· Enkelt å fjerne for rask tilgang.
· Ikke kompatibel med tilbehør som går utenfor bokshøyden.

TILBEHØR

TILBEHØR

BAGASJETREKK

Traxter 2018 og senere, Traxter MAX
715006011 · Svart
Traxter, Traxter MAX (2017 og tidligere)
715003048 · Mossy Oak Break-Up Country Camo

AVTAKBAR OPPBEVARINGSBEHOLDER

· Praktisk avtakbar verktøyboks på
dashbordet sørger for at du har det
viktige utstyret lett tilgjengelig.
· 6,3 liters oppbevaring, klipses enkelt
av og på.
· Vanntett slik at innholdet holder seg
sikkert og tørt.
· Standard på alle modeller unntatt
Base.

OPPBEVARINGSBRØNN
UNDER FØRERSETET

· Polypropylen-injisert oppbevaringsbrønn
passer inn under førersetet, 15 l kapasitet.
· Åpning foran og enkel og rask tilgang.
· Ideelt for vanntett oppbevaring, som rep,
slepestropper og vinsj-tilbehør som trengs
på kort varsel.
Traxter, Traxter MAX
715003399

OPPBEVARINGSNETT
I DASHBORDET FOR
VARMESYSTEM

· Perfekt for festing av gjenstander i
oppbevaringsrommet i dashbordet.
· Monteres når nedre dashbord for
varmesystem er montert.
Traxter, Traxter MAX
715003544

OPPBEVARINGSNETT
I DASHBORDET

· Perfekt for festing av gjenstander i
oppbevaringsrommet i dashbordet.
· Ikke kompatibelt med defrost-,
varme- og ventilasjonssystem.
· Selges parvis.
Traxter, Traxter MAX
(unntatt XT Cab-modeller)
715003129

Traxter, Traxter MAX
715004344

VANNTETT
OPPBEVARINGSBRØNN PASSASJER

· Bekvemt oppbevaringsrom under
passasjersetet, polypropylene-injisert,
14 liters kapasitet.
· Oppbevaringsrommet monteres og fjernes
på et øyeblikk og har integrert håndtak.
· Vanntett.
Traxter, Traxter MAX
715003314

MIDTPLASSERT
OPPBEVARINGSBRØNN
UNDER SETET

· Polypropylene-injisert oppbevaringsbrønn
med 8 l kapasitet.
· Vanntett design holder drikkevarer og is
kaldt.
· Enkel å tømme og rengjøre ved å fjerne den
med det integrerte håndtaket.
· Tilgjengelig ved å løfte den midtre setedelen.
Traxter, Traxter MAX
715003446

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

NEDRE DASHBORD
FOR VARMESYSTEM

· Erstatter det dashbordet som leveres som
standard med kjøretøyet, og er utstyrt med et
brett som gjør det mulig for fører og passasjer
å oppbevare småting i dashbordet.
· Monteres når systemet er montert.
· Brukes sammen med oppbevaringsnett i
dashbordet for varmesystem (715003544) for
å hindre at gjenstander plassert i dashbordets
oppbevaringsrom faller ned.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003441

OPPBEVARING I
RYGGSTØTTEN BAK

· Netting er enkel å montere.
· Laget av polyester som ikke
farger.
· Selges parvis.
Traxter MAX
715003019

HYLLER OG HOLDERE

Last og oppbevaring

TILBEHØR

TILBEHØR
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HYLLER OG HOLDERE

ROBUSTE RAMMER
SOM MAKSIMERER
OG SIKRER DIN
LASTEKAPASITET
FOR EVENTYR

LAST OG OPPBEVARING
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VERKTØYKASSE I
LASTEROMSGULVET

BYGG DITT EGET
ADVENTURE TAKSTATIV!

· Stor 150-liters flerfunksjonell, vanntett
verktøykasse laget for lasteromsgulv.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell
stivhet og holdbarhet.
· Med koppholdere og integrert grop for rør eller
2x4-lengder.
· Med mulighet for montering av 2 verktøykasser
på lasteromsgulvet (rask skruemontering).
· Doble sideåpninger med låsbare deksler
og gummilåser.

EKSPERTENS
VALG
Multifunksjons
verktøyboks og
arbeidsplattform
tilføyer låsbar
oppbevaring.
Den største, vanntett
oppbevaringsløsningen
på Traxter.

Traxter, Traxter MAX
715003028

ADVENTURE TAKSTATIV

· Ideell lasteløsning for å pakke alt du trenger
for å oppleve off-road fullt og helt.
· Laget av kraftige 3,2 cm stålrør.
· Modulbaserte LinQ støtteplater gjør det mulig
å montere mesteparten av LinQ lastetilbehør.
· Integrerte festepunkter for lys kan holde opp til
8 pod-type LED-lys (6 foran og 2 bak) eller en
39" 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.
· Ikke kompatibel med Bimini tak.
Traxter
· Plass til opptil 18 kg.
715003870

MYK OPPBEVARINGSBAG

10 L OPPBEVARINGSBAG

· 45 L myk oppbevaringsbag designet
for bruk på kjøretøyets ramme og
rammeforlenger bak for å maksimere
potensiell oppbevaringsplass.
· 3 deler.
· Vanntett.

· Tørrsekk med toppåpning for fullstendig
beskyttelse mot elementene.
Traxter, Traxter MAX
269502121

Traxter, Traxter MAX
715003759 · Sort

Vist kjøretøy er en Can-Am Outlander

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Traxter MAX
· Plass til opptil 34 kg.
715004391

Her vist med:
RESERVEDEKK MED SURREKROKER
LinQ LASTEBOKS, LinQ
REDSKAPSHOLDER OG 10 CM LED-LYS

RESERVE SKRALLE
SURREKROKER

· 3-veis skralle surrestropp med
løkke-ender.
· Holder reservedekkene trygt på plass
på tilbehør utstyrt med integrerte
festepunkter for reservedekk.
· Justerbar for bruk på de vanligste
UTV-dekkstørrelser.
· Skralle og koplingsring laget av solid
zinkbelagt stål.
· Påkrevet for reservedelsfeste
på Adventure takstativ.
Traxter, Traxter MAX
280000606

Hyller og holdere

Hyller og holdere
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STRONGHOLD HOLDER FOR VÅPENSTATIV 6.0
IMPACT FRA KOLPIN†

HELÅRS VÅPENBESKYTTELSE
INNEN REKKEVIDDE, MED ROBUST
OG SOLID VÅPENSTATIV FRA KOLPIN

· Kompakt lavprofil design med Kolpin Stronghold styling med plass til opp
til 52" (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.
Traxter, Traxter MAX
705011442

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.
· Krever redskapsgrind (715004089).

HYLLER OG HOLDERE

HYLLER OG HOLDERE
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Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715003899

REDSKAPSGRIND FOR STRONGHOLD

· Laget for Stronghold autolåsmontering fra Kolpin.
· Med plass til to Stronghold våpenstativ (to låsmonteringer påkrevd).
· Deluxe Headache ramme (715002423) eller redskapsgrindadapter
(715003392) påkrevet.
Traxter, Traxter MAX

Ny

DOBBELT VÅPENSTATIV

· Plass til haglegevær, rifler eller gevær.
· Fester i førerhuset, på gulvet mellom
fører og passasjer.
· Gummiputer beskytter våpenet.
· Kan fjernes for å få plass til passasjer
i midten.
· Solid pulverlakkert, rustbehandlet finish.
· Leveres med alt utstyr for enkel
installasjon.
· Holder våpnene innen enkel rekkevidde
og beskyttet inne i førerhuset.
· Kontroller dine lokale lover vedrørende
transport av våpen før kjøp.

GUN BOOT 6.0 IMPACT FRA KOLPIN

· Ekstra rom for pistollignende våpen og små
stativer.
· God plass til våpen opp til 1,3 m total lengde.
· God plass for 60 mm sikter.
· Hatchback-design sørger for enkel adkomst.
· Hurtiglukkende deksel med låsemulighet.
· Ergonomisk utformet håndtak og støpte
festepunkter for stropp.
· Passer til rifler og geværer med manuelt

ladegrep på både høyre og venstre side.
· Krever redskapsgrind and Gun Boot feste fra
Kolpin for montering.
· Inkluderer avtakbart, støtabsorberende skum
og nylon støtabsorberende fôr for innvendig
beskyttelse.
· Kompatibel for dobbelt feste med ekstra
geværkoffertfeste.

Traxter, Traxter MAX
715001419

REDSKAPSGRIND

· Fast hyllesystem spesielt utviklet for din
side-by-side.
· Universelle festemuligheter for mye Kolpin
tilbehør som redskapsholdere, Gun Boot 6.0,
Gun Boot feste og universalholder for sag.
· Rammen er laget av solid 7-gauge anodisert
svart aluminium.
Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715003391

Traxter, Traxter MAX
715005265

EKSPERTENS
VALG

Holster våpen innen
rekkevidde inne i Traxter.

Ny LinQ REDSKAPS- OG
VÅPENHOLDER

· 2-i-1 ramme kan brukes både i arbeidet og under jakten.
· Med 5 posisjoner for trygg festing av verktøy og våpen
med gummigrep, holdestropper oppe
og en gummimatte med skjefteform
nederst.
· Enkelt å ta av, montere eller sette på
plass igjen ved hjelp av vårt
brukervennlige og trygge LinQ-system.
· Kan festes i flere posisjoner langs
lasteplanveggen, vendt innover eller
utover.
Traxter, Traxter MAX
715005466

STATIV FOR GEVÆRKOFFERT
FRA KOLPIN

· Passer for én Kolpin Gun Boot 6.0 Impact.
· Lett og svært robust.
· Enkel å justere uten å bruke verktøy.
· Gir presis justering av vinkelen på våpenet.
· Krever redskapsgrind.
Traxter, Traxter MAX
715001420

EKSTRA STATIV FOR GEVÆRKOFFERT

(Ikke avbildet)

Traxter, Traxter MAX
715001586

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

FESTE FOR REDSKAPSGRIND
FRA KOLPIN

· Tilbehørsbrakett for montering av ekstra tilbehør
til redskapsgrinden.
· Inkluderer C-klemme og monteringsbraketter
i metall.
Traxter, Traxter MAX
715001422

· Monteres på veltebøyle.
· Inkluderer et fleksibel feste for redskapsgrind
fra Kolpin.
· Deluxe Headache ramme (715002423),
Headache ramme (715002423) eller
redskapsgrindadapter (715003392) påkrevet.

ADAPTER TIL REDSKAPSGRIND

· Muliggjør montering av redskapsgrind direkte på lasteboksen
headache ramme.
Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715003392

TILBEHØR

TILBEHØR

715004089
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LYS

Hyller og holdere

STYRKE MED ET FORMÅL:
KRAFTIG VÅPENVESKE
MED PERFEKT PASSFORM
HOLDER VÅPNENE SIKRE

Traxter (unntatt XT Cab, X mr-modeller),
Traxter MAX (unntatt XT Cab)
715003133 · Svart

UNIVERSALHOLDER FOR
SAG FRA KOLPIN

· 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.
· Sagbladbeskytter inkludert.

LYS

715003134	 · Mossy Oak Break-Up Country

TILBEHØR

TILBEHØR

HYLLER OG HOLDERE

DOBBEL VÅPENVESKE

· Skall konstruert med heavy-duty, vanntett polyester for å beskytte våpnene
mot støv og andre utendørs elementer, mens tykk innvendig polstring
beskyttet våpnene mot støt.
· Passer perfekt på førerhuset bak; våpenet er lett tilgjengelig fra begge sider
av kjøretøyet.
· Designet inkluderer en avtakbar midtre lomme som kan monteres på begge
sider av vesken, og ekstra oppbevaringslommer foran for jaktutstyr.
· Solid og rask montering.
· Ikke kompatibel med bakre vindskjerm, headache rammer og utstyrsskinner.
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SOLID FESTE OG HYLSTER HOLDER
MOTORSAGEN KLAR TIL INNSATS
8 400 LUMEN

38 CM DOBBEL LED LYSREKKE (90 WATT)
· Utstyrt med 18 5W Cree LED-lys.
· 8 400 lumen.
· Robust og vanntett.
· CE-sertifisert.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715001423

715002934

Lyser opp mer enn 580 m foran kjøretøyet og ca. 20 m
bredde på hver side.
40 m
20
0
-20
-40
0

Vist kjøretøy er en Can-Am Commander

REDSKAPSHOLDERE FRA KOLPIN

· Robuste og fleksible grep som støtter og beskytter, samt
gir en skreddersydd passform for en rekke redskaper fra
2,5 cm til 10 cm i diameter.
· Robust design for transport av fiskestenger, raker,
gårdsverktøy og mer.
· Hurtigutløsningsknapp åpner grepet raskt for enkel tilgang
tilgang til redskapene.
· Heavy-duty basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.
· Enkel montering på rørformede rammer, lasterammer,
braketter eller støtfangere.
· Selges parvis.
Traxter, Traxter MAX

DRIVSTOFFBEHOLDERBRAKETT
FRA KOLPIN

· Enkel, rask og sikker brakett for
drivstoffbeholderen, slik at det er mye
plass til overs for annet redskap.
· Hendelen vris ¼-omdreining for rask
og enkel fjerning av
drivstoffbeholderen fra braketten.
· Ikke EU-godkjent for festing av
gjenstander med drivstoff.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715002933

715001427

715001421

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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Lyser opp mer enn 460 m foran kjøretøyet og ca. 20 m
bredde på hver side.
40 m
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Traxter, Traxter MAX

200

5 400 LUMEN

25 CM DOBBELT LED LYSREKKE (60 WATT)
· Utstyrt med 12 5W Cree LED-lys.
· 5 400 lumen.
· Robust og vanntett.
· Stor kapasitet for sin størrelse.
· CE-sertifisert.
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BYGG DITT EGET LYSSYSTEM I 4 ENKLE TRINN
2

20
0
-20
-40
0

715002935

Ny

9 CM LED-LYS (2 X 14 WATT)

· 14W LED-lys som hver produserer 1260 lumen.
· Utstyrt med 6 kraftgie LED-lys i et kraftig hus av støpt aluminium.
· Med 2 festepunkter — hvis ett feste svikter grunnet sammenstøt,
roter til neste kanalpunkt og sett på plass lyset.
· Selges parvis.
· CE-sertifisert.
Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX

100

200 m

1 260 LUMEN
LED KJØRELYS
15 m
0
-15
0

LED KJØRELYS

15

30

45

60

75

90

105 m

· Spotlinse for smal og lang lysstråle, ideell ved
kjøring i høy hastighet.
715003666
· Lyskaster med bred lysstråle, ideell for arbeid som
ploging eller for svingete, støvete eller tåkete
kjøreforhold.
715003665

LED LYSKASTER
15 m
0

TRAXTER,
TRAXTER
MAX 2019 &
TIDLIGERE

STØTFANGER FORAN
RANCHER STØTFANGER
XT STØTFANGER FORAN
X MR STØTFANGER
FORAN (UTEN VINSJ)
X-TP STØTFANGER
FORAN

LONE STAR EDITION
STØTFANGER FORAN

LYSREKKE

*Strømkabel til tak og
takkledning foran ikke påkrevet
hvis allerede montert med
annet tilbehør.

25 CM
DOBBELT
LED-STANG

38 CM
DOBBELT
LED-STANG

715002933
PLUSS
715002454
(Lett strømkabel)

715002934
PLUSS
715002454
(Lett strømkabel)

715002933
PLUSS
715006034
(Lett strømkabel)

VELG DINE LYS
99 CM
DOBBELT
LED-STANG

10 CM
9 CM
RUNDE LED-LYS
LED-LYS
(SELGES PARVIS) (SELGES PARVIS)

Ikke tilgjengelig

715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715002454 (Lett strømkabel)

715002934
PLUSS
715006034
(Lett strømkabel)

Ikke tilgjengelig

715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715006034 (Lett strømkabel)

715002933
PLUSS
715002454
(Lett strømkabel)

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

715002933
PLUSS
715006034
(Lett strømkabel)

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

715002933
PLUSS
715003094
(Strømkabel til tak) &
715003098
(Takkledning foran)

715002934
PLUSS
715003094
(Strømkabel til tak) &
715003098
(Takkledning foran)

Ikke tilgjengelig

715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003094 (Strømkabel til tak) &
715003098 (Takkledning foran)

715002933

715002934

Ikke tilgjengelig

715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)

Ikke tilgjengelig

Kun foran:
715002934
PLUSS
715003417 (strømkabel)
& 715003094
(Strømkabel til tak)
& 715003098
(Takkledning foran)

Kun foran:
715004007
PLUSS
715005822 (Strømkabel)
& 715003094
(Strømkabel til tak)
& 715003098
(Takkledning foran)

Foran og bak:
715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003417 (Strømkabel) &
715003094 (Strømkabel til tak) &
715003098 (Takkledning foran)

Ikke tilgjengelig

Kun foran:
715002934
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

Kun foran:
715004007
PLUSS
715005822
(Strømkabel)

Foran og bak:
715002935 (4" rund),
715003665 (3,5" lyskaster)
eller 715003666 (3,5" Spot)
PLUSS
715003417 (Strømkabel)

ADVENTURE TAKSTATIV

*Strømkabel til tak ikke
påkrevet hvis allerede montert
med annet tilbehør.

-15
0
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TRAXTER,
TRAXTER
MAX XT CAB

LED LYSKASTER

TRAXTER &
TRAXTER,
TRAXTER MAX
TRAXTER MAX
(UNNTATT XT CAB)
2020

Traxter, Traxter MAX

40 m

TRAXTER,
TRAXTER MAX
XT CAB

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Perfekt montering med lysrekke og de fleste
støtfangere.

TRAXTER &
TRAXTER MAX
(UNNTATT XT CAB)

· 25W LED spotlight.
· 1 800 lumen.
· Robust og vanntett.
· Inkluderer basis ledninger og bryter.
· Can-Am-merket grill.
· Selges parvis.
· Ikke EU-godkjent.

FINN DIN PLATTFORM

1 800 LUMEN

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

3

TILBEHØR

TRAXTER,
TRAXTER MAX
2020

TRAXTER,
TRAXTER MAX
2019 & TIDLIGERE

VELG DITT
MONTERINGSPUNKT

1

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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4

BESTILLE

BESTILLING AV ALLE DELENUMMERE I KRYSSENDE BOKS

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

Lys

TILBEHØR

Lys

LYS
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Lys
10 CM RUNDE
LED-LYS

38 CM DOBBEL
LED LYSREKKE

PERFEKT
MONTERINGSLØSNING
FOR DE LYSENE DU ØNSKER

AUDIO OG
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

LYS

Få underholdning på arbeidsplassen og på lange
turer med komplett Bluetooth musikk-integrering.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

51

AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
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TILBEHØR

TILBEHØR

LYSREKKE

· Robust stålkonstruksjon virker både som feste og beskyttelse for tilbehørslysene.
· Lys ikke inkludert.
· Takkledning foran er påkrevet for montering på taket (unntatt førerhusmodeller eller med Deluxe sportstak
(715002511)).
· Strømkabel (715003094), sportstak (715002430), Bimini-tak med solskjerm (715002849), Deluxe sportstak
(715002511) eller sportstak for MAX (715003038) påkrevet for montering (unntatt førerhusmodeller).
· Integreres elegant og sømløst i våre takprodukter.
Traxter, Traxter MAX
715002456

LYS I LASTEROMMET BAK

· Kraftige 55W H3-lys for lasteområdet bak.
· Praktisk bryter i dashbordet.
· Ledninger inkludert.
· Sportstak (715002430), Deluxe sportstak (715002511)
eller sportstak for MAX (715003038) er påkrevet for
montering.
· Ikke EU-godkjent.

RAM† LED SPOTLIGHT

DOME LYS

· 540 lumen LED-lys (9 watt) kraftig spotlight
kommer som standard med 2,5 cm diameter
gummibelagt dobbelt kuleleddsystem.
· Ikke EU-godkjent.

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

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

Traxter, Traxter MAX

710005423

715002455

Traxter, Traxter MAX (2020)
715006037

4 solide utendørs høyttalere, like
robuste som din Can-Am. Vårt komplette
audiosystem i taket rocker med Hi-Fi-lyd....
overalt.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002422

STRØMKABEL TIL TAK

ELEKTRISK LEDNING TIL LYSSETT

(Ikke avbildet)
· Bringer støm fra batteriet.
· Påkrevet for montering av noe av det elektriske tilbehøret.

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

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

Traxter, Traxter MAX (2020)

715002454

715006034

715003094

ROBUST. VANNTETT.
KRAFTIG.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

HOLD KONTAKTEN
Vårt Rugged Radios kjøretøy-til-kjøretøy-system er perfekt
for å kommunisere med venner og familie på gruppekjøring.

Få dem til å si HVA FOR NOE!?
Med kraft nok så det høres også
ved bruk av verktøy. En ”fet” 4x40
forsterker produserer sterk og klar lyd.

TA MED DEG
FAVORITTMUSIKKEN OVERALT.

KOMPLETT AUDIOSYSTEM I TAKET FORAN

· Robust, vanntett Jensen† Bluetooth stereo
audiosystem med flere innganger: AM/FM/WB og
USB (klar for iPod® og iPhone®).
· Praktisk LCD-display og knapper med LED-lys.
· Strøm fra enhver Bluetooth-kompatibel enhet
(smarttelefon, MP3-spiller).
· Kraftig 4x40W fjernbetjent forsterker.
· Talestyring til AVRCP-aktiv enhet.
· 30 programmerbare AM/FM-stasjoner
med autolagring/forhåndsinnstilte søk.

·S
 eparat RCA audio utgang og inngang.
·U
 V-sikker finish / rustbehandlede komponenter.
·K
 rever sportstak (715002430 (unntatt på XT og
Mossy Oak Hunting Edition-modeller)), takkledning
foran (715003098) eller Deluxe sportstak
(715002511) og strømkabel (715003094 (unntatt
hvis du allerede har hardt lukket førerhus
(715001966 eller 715003482)).

KOMPLETT AUDIOSYSTEM I TAKET

· Komplett med 4 robuste utendørshøyttalere
(2 foran og 2 bak) og 4 svarte høyttalerbokser.
Traxter, Traxter MAX
715002019

EKSPERTENS
VALG
KOMPLETT AUDIOSYSTEM
I TAKET FORAN

Rett fra fabrikken
for kvalitetslyd
utendørs.

ELEKTRISK BETJENT
VIPPE-LASTEBOKS

· Kraftig vippemekanisme på lasteboks
med integrert bryter i dashbordet.
Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

· Komplett med 2 robuste utendørs høyttalere
og svart høyttalerboks.

715000829

Traxter, Traxter MAX

715005416

715003095

Traxter, Traxter MAX (2020)

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.
· Vanlig nøkkel: Begrenser kjøretøyhastigheten til 70 km/t og dreiemomentet med 10 %.
· Effektnøkkel: Ingen begrensninger.

RUGGED RADIOS KJØRETØY-TIL-KJØRETØY-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.
· Ca. 3,2 til 6,4 km rekkevidde rekkevidde.
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Dette settet inneholder:
·R
 H-5R Rugged Radios 5-Watt Dual
Band håndholdt radio
· Hjelmhøyttaler/mikrofonsett
·T
 rykk-for-å snakke-knapper
· Monteringsbrakett
· Basestasjonslader

Traxter, Traxter MAX
715002458

Traxter, Traxter MAX
715003440

EKSPERTENS
VALG
Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Det enkle er det beste:
Vårt system gjør det enkelt
å dumpe enhver last.

Elektrisk og elektronisk tilbehør

Elektrisk og elektronisk tilbehør

TILBEHØR

· Utstyrt med integrert smart
batteri-isolator som hindrer at
elektriske komponenter lader
ut startbatteriet.
· Settet inneholder en ekstra
batterikoplingsblokk, alle
nødvendige kabler og
batteriholderen.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

3-MODUSBRYTER

· Skifter raskt og enkelt mellom normal/arbeid/
eco-modus.
· Arbeidsmodus: Reduserer gass-sensitiviteten for
smidigere akselerasjon og redusert lokal påvirkning.
· Eco-modus: Forbedret drivstofføkonomi.
· Plug-and-play feste i dashbordet.
· Standard på 2020-modeller.
Traxter, Traxter MAX
715004445

715003758
Traxter, Traxter MAX (2020)
715006035

KONSOLL MED 12 V
STRØMUTTAK

· Med dette settet kan du installere strømuttak
i lasteboksen.
· Monteres på førerhusets brannvegg bak.
· Enkel plug-in ledning inkludert.
Traxter og Traxter MAX (2019 og tidligere)

BATTERILADER/LADENIVÅ

715003846

· Helautomatisk 3 amp batterilader/ladenivå.
· Holder batteriene ladet.
· Lader og bevarer små batterier.
· Microprosessorkontrollert flertrinns lading for ekstra presisjon,
sikkerhet og batterilevetid.
· Flytmodusovervåking opprettholder optimalt batteriladenivå.
· Revers hookup-beskyttelse beskytter batteriet og laderen mot skade.
· Registrerer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
· Krokfeste henger på utsiden av arbeidsområdet og sikkerhet
og bekvemmelighet.
· Trykk på displayknappen for å vise ladefremgangen.
· Energieffektiv/miljøvennlig tilfredsstiller høyeste standarder
for energieffektivitet.
· Innhold: 3 amp batterilader, klemmeadapter, DC-adapter,
61 cm ring fører ledningen med værdeksel, brukerhåndbok.
· US-plugg (110 V).

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.
Traxter, Traxter MAX
219400510

EKSPERTENS
VALG
Hold batteriet fullt
ladet og klart til
bruk, automatisk
og effektivt.

EKSPERTENS
VALG

Det riktige måten å tilføye et ekstra
batteri for mer kraft underveis komplett med kabel og smart isolator.

BACKUP-MONITOR OG KAMERA-SETT

715005061

· Helt vanntett ryggekamera og overvåkingssett.
· Kameraet er et av de klareste og skarpeste på markedet med 250 000 piksler
billedoppløsning og en 2,1 mm linse med 130° visningsvinkel.
· Med 18 infrarøde lys som gir opptil 15 meter sikt i fullstendig mørke,
en automatisk iris-sensor som tilpasses endringer i lysintensiteten
og en justerbar solskjerm.
· 7" digital TFT LCD fargeskjerm med strømforsyning som kan forsyne opp til
to kameraer.
· Kameraet kan monteres på taket for oversikt oversikt over lasten eller kan
monteres under lasteboksen for sleping.

STARTKABEL

· IPX3 vanntett og innelukket utgangsporter.
· 4 LED batteri-indikatorer for enkel avlesing av batteriets ladenivå.
· Kompakt design, passer i ryggsekken, hanskerommet eller annet oppbevaringsrom.
· Starter kjøretøyet raskt i nødstilfeller.
· Flott 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.
· Smart kabel gir beskyttelse mot revers-polaritet, kort krets, lav spenning, høy temperatur og tilbakelading.
· Innebygget LED-lys (3 moduser).
· Innhold: 300CA startkabel, SA858 smartkabelklemme, MC-USB til USB ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.

EKSPERTENS
VALG
Skarpt og klart
kamera for enkel
feste på tilhenger og
inspeksjon av last.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003834

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

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR

ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR

MONTERINGSSETT FOR EKSTRABATTERI

· Lar deg legge til et ekstra
30 Ah-batteri for dobbelt
batterioppsett som gir deg
ekstra kraft til andre elektriske
komponenter som et lydanlegg
eller vinsj.
· Ekstrabatteri selges separat
(515176151).
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HURTIGTILKOPLING
BATTERIKABEL

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

Ny HURTIGKOPLINGSKABEL
MED BATTERI-INDIKATOR

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

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.
· Følger både GPS og GLONASS-satelitter for bedre
posisjonering og raskere behandling.
Traxter, Traxter MAX
715002830
Europeisk versjon
· EU-godkjent.
· Inkluderer europeisk fritidskart.
715003456

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· 8 megapixel autofokus-kamera geotagger automatisk bildene.
· 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.
Traxter, Traxter MAX
715003325

Elektrisk og elektronisk tilbehør

OPPVARMET TILBEHØR

Vårt oppvarmede tilbehør arbeider hardt for å holde deg komfortabel i det kalde været.

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

STIL OG
VISJON

DEFROST-, VARME- OG VENTILASJONSSYSTEM

FYR
OPP

Vipp på bryteren og varm opp:
Alt Can-Am oppvarmet tilbehør
er bygget for din Traxter
og inkluderer kabling med
enkel av/på-kontroll.
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· Det best integrerte systemet på markedet med 3 ventilasjonshastigheter
og justerbar temperaturkontroll i dashbordet.
· Retningsjusterbare ventilasjonsdyser.
· 10 ventilasjonsdyser spesielt plassert for bedre defrosting/fjerning av dugg
fra frontruten og varme for hender og føtter.
· Luftfilter med enkel service.
· Når det først er montert, ønsker du kanskje å tilføre oppbevaringsplass
med nedre dashbord for varmesystem (715003441) og oppbevaringsnett
i dashbordet for varmesystem (715003544).

Traxter, Traxter MAX 2019 & tidligere (ikke kompatibel med HD5 motorvalg)
715004917
· Det best integrerte systemet på markedet med 3 ventilasjonshastigheter
og justerbar temperaturkontroll i dashbordet.
· Retningsjusterbare ventilasjonsdyser kan lukkes for å konsentrere varmen
mot spesielle områder.
· Totalt 8 dyser spesielt posisjonert for varme til vindskjerm og passasjerer.
· Luftfilter med enkel service.
· Inkluderer erstatnings nedre dashbordrom for varmesystemet.
· Oppbevaringsnett i dashbordet for varmesystem et er anbefalt.
Traxter, Traxter MAX 2020

TILBEHØR

TILBEHØR

715005904

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.

LA DET BLI

VARME
Defrost-, varme- og
ventilasjonssystemet tilbyr:
3 ventilasjonshastigheter
Temperaturbrytere på dashbordet
10 ventilasjonsdyser strategisk plassert

FOR MAKSIMAL DEFROSTING
OG FULLSTENDIG KOMFORT
FOR PASSASJERENE

· Settet inkluderer rattet og varmebryter i
dashbordet.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming
er påkrevd (710005757).
· Trekker maks. 45 W og 3,2 A ved 13,5 V.
· Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715003837

715003835

SØMLØS VARME
SETETREKK MED VARME
Enkel installasjon
Så snart ledningene er på plass, kan du bare
legge trekket over seteputen.

Beste montering og finish
Ikke noe annet passer like godt, ser like
bra ut og varer like lenge som Can-Am
fabrikkdesignet tilbehør.

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).

EKSPERTENS
VALG

Ta grep:
Here er den ultimate
komforten i kalde forhold.

OPPVARMET SETE

· 30W setevarmer sørger for komfortabel kjørekomfort.
· Hi/Low temperaturinnstillinger lar deg kontrollere
hvor varmt du ønsker det.
· Dette settet inneholder: en karbonfiber
setevarmer, skumteppe og bryter i dashbordet.
· Monteres direkte i den originale seteputen.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd
(710005757) (unntatt på Traxter 2020 & senere
med varmesett).
· Strømkabel (715003094) er påkrevet for
montering i baksetet på MAX-modeller.
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd
(715006036) for montering på Traxter 2020 og
senere med varmesett
· Tilbehøret ledningsnett for oppvarming er påkrevd
(715006004) for montering på baksetene på
Traxter 2020 og senere.

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.
· Hi/Low temperaturinnstillinger lar deg kontrollere hvor varmt
du ønsker det.
· Settet inkluderer setetrekk og varmebryter i dashbordet.
· Ledningsnett(tilbehør) for oppvarming er påkrevd (710005757) på alle modeller
unntatt XT Cab 2020, som krever ledningsnett for oppvarming (710006036).

WARN† VRX VINSJ

Traxter, Traxter MAX
715003836 · Fører

715004296 · Passasjer

· Ekstrem IP68-gradert vanntett forsegling beskytter mot vær og vind.
· Solid metall-konstruksjon.
· Svart pudderlakkert finish og fester i rustfritt stål for motstand mot korrosjon.
· Robust ny clutchdesign basert på 70+ års WARN 4WD kompetanse.
· Lastholder med fantastisk kontroll.
· Smidig og pålitelig tretrinns planetgir.
· Dashbordmontert vippebryter og fjernbetjent snor.
· Begrenset livstids†-garanti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· Vinsjkabel (715006032) er påkrevet for G2L.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715005112
Ny

WARN VRX 45 VINSJ

· 15 m 6,3 mm stålwire.
· Styrerull.

CAN-AM HD 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.
· Vinsjkabel (715006032) er påkrevet for G2L.
· 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.
Traxter, Traxter MAX
715006416

Traxter, Traxter MAX
715006110

Ny

OPPVARMET SETE FOR MAX-MODELL

(Ikke avbildet)
· For montering av oppvarmet sete bak på Max-modeller.
Traxter MAX (2020)
715006004

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
Traxter, Traxter MAX
(2010 XT Cab-modeller)

Traxter, Traxter MAX
(unntatt 2020 XT Cab)

715006036

710005757

Ny
Ny

WARN VRX 45-S VINSJ

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

RADIATOR FORAN
FOR VINTER

· Lar deg oppnå høyere temperaturer i
defrost-, varme- og ventilasjonssystemet
under svært kalde forhold.
Traxter (2019 og tidligere)
715005108
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VINSJ OG TILBEHØR

VARME VED Å TRYKKE PÅ EN
KNAPP: HOLD DEG VARM PÅ
HVER ENESTE KALDE TUR,
MED ELLER UTEN FØRERHUS:

Ny

TILBEHØR

VINSJ OG TILBEHØR

Elektrisk og elektronisk tilbehør

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.
Traxter, Traxter MAX
715001246

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715006111

CAN-AM HD 4500-S VINSJ

· Trekkapasitet på 2 041 kg.
· 15,2 m 6,35 mm syntetisk rep.
· Rustbeskyttet aluminium styrerull.
Traxter, Traxter MAX
715006417

TILBEHØR
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Vinsj og tilbehør

STYRERULL

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

TREKK TUNG
LAST OG STORT
JAKTBYTTE ENKELT
INN PÅ LASTEPLANET

Med Warn vinsj
715001119
Can-Am HD vinsj
715007082

KABLET FJERNKONTROLL

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

· Dette settet gjør vinsjeieren i stand til å tilføye den håndholdte
fjernbetjeningen til kjøretøy med standard supervinsj.
· Virker sammen med mini-vippebryter.
· Fjernkontroll (715007050) og koblingskontakt er inkludert
med Can-Am HD vinsj.
· EU-godkjent

· 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.

Can-Am HD vinsj

Med Warn vinsj

715006504

710001002

715002542
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Med Warn vinsj (Traxter 2019 & tidligere)

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)

AVTAKBAR MONTERINGSSETT
FOR VINSJ

715003268

SYNTETISK VINSJKABEL

· 15,2 m 6,35 mm syntetisk kabel for
Warn vinsj.
· Hawse styrerull er påkrevd ved
oppgradering til syntetisk kabel for
å forhindre tidlig slitasje på kabelen.
Med Warn vinsj
705015070

· 15,2 m, 6,35 mm syntetisk kabel for
Can-Am-vinsjer.
· Hawse styrerull (715006426) påkrevd
ved oppgradering til syntetisk kabel
for å forhindre tidlig slitasje og
skader.
Can-Am HD vinsj
715006430

SYNTETISK
KABELFORLENGER

· Lett 6,35 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

RESERVE WIREKABEL

· 16,8 m 6,35 mm wirerep for Warn vinsj-sett.
· 2 041 kg trekkapasitet.
Med Warn vinsj

· Lar deg fjerne vinsjen ved behov.
· Bruk i kombinasjon med multimount vinsj
ledningsnett for raskt og enkelt å plassere
en frontmontert vinsj bak på kjøretøyet.
· Ikke kompatibelt for bruk med lav mottakerkopling
foran.
· Krever høy mottakerkopling foran (715003109).

· Heavy-duty 1 500 lb (680 kg)
slepekapasitet 2" (5 cm) mottakerkopling.
· Utvid og forbedre funksjonaliteten ved å
bruke sammen med høy mottakerkopling
foran og avtakbar vinsj monteringssett
(må flytte vinsjen fra sin
standardmonterte posisjon).

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715001652

715002519

· Dobbelt pulverlakkert utforming.
· Bruk kun syntetisk vinsjkabel (705015070) på Warn-vinsjer.
· Må kun brukes med syntetiske kabler.
Med Warn vinsj
705208797

HØY MOTTAKERKOPLING DROP
FORAN
TILHENGERARM

· Heavy-duty 1 500 lb (680 kg)
slepekapasitet 2" (5 cm) mottakerkopling.
· Ikke noe behov for å omplassere vinsjen
fra standard monteringsposisjon.
· Passer ikke på Traxter CAB 2020.

· Solid 5 cm tilhengerarm uten kule.
· Bekvemt plassert i standard
slepehøyde.
· Krever høy mottakerkopling
foran (715003109).

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

715003109

715002521

715006699
· 13,1 m med 6,3 mm rep.
· 2 041 kg trekkapasitet.
Can-Am HD vinsj
705014978

ELEKTRISK
VINSJWIRE

WARN KLYSS

LAV MOTTAKERKOPLING
FORAN

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.
Can-Am HD vinsj
715006426

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MULTIMOUNT
VINSJWIRE

(Ikke avbildet)
· Påkrevd for å montere en vinsj
på en Traxter uten en
fabrikkmontert vinsj.

(Ikke avbildet)
· Konverter avtagbart vinsj
moneringssett til et praktisk
multimount vinsjsett.

Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)

Traxter

715003093

Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX (2020)
715006032

710004869
710005082

GUMMI
MOTTAKERPLUGG

· Gummikapsel for 5 cm
mottakerkopling.
705204503

TREKKANORDNING
FORAN OG BAK

· Standard på 5 cm mottakerkopling.
· 680 kg slepekapasitet.
· Koplingskule ikke inkludert.
Traxter, Traxter MAX
715000972

Europeisk versjon
· Trekkstang med 50 mm
tilhengerkule.
715001473
705206264 (T typegodkjent)

TILBEHØR

TILBEHØR

VINSJ FOR LASTEROMSGULV

· Lar deg enkelt trekke tung last inn på lasteboksen.
· Perfekt på jakt når byttet skal på plass.
· Inkluderer støttebase laget av kraftige 5 cm stålrør,
vinsj og vanntett fjernstyring med kabel
· 340 kg maks. trekkraft.
· Elektronisk sikkerhetsmodul for å hindre skade på
kjøretøyet som kunne oppstå ved trekking av for
tung last.
· Adaptersett (715004709) påkrevd for montering
med utstyrsramme-adapter.

SETER
Ny

MIDTPLASSERT NAKKESTØTTE

· Nakkestøtte for setet i midten foran på 3-seters modeller og for setet
i midtet bak på MAX-modeller.
· Nakkestøtte foran er tilgjengelig separat på forsetepassasjerer
på MAX-modeller.
· Nakkestøtter er påkrevet for alle passasjerer på visse regulerte veier.
· Ikke EU-godkjent.
Traxter, Traxter MAX

SETER

715005163

YTELSER
Ny

63

NAKKESTØTTER FORAN

· Ekstra nakkestøtte for alle tre seteposisjoner
foran på MAX-modeller.
· Nakkestøtte i midten er separat tilgjengelig
for midtsetene bak på MAX-modeller.
· Nakkestøtter er påkrevet for alle passasjerer
på visse regulerte veier.
· Ikke EU-godkjent.
Traxter MAX
715005164

NAKKESTØTTER ER
PÅKREVET FOR ALLE
PASSASJERER PÅ
VISSE REGULERTE
VEIER.

YTELSER
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TAKLE
KREVENDE TERRENG

S3 A-arm foran
med høy klaring

X MR / XT-P POLSTREDE SETER

· Oppgraderte polstrede seter gir ekstra støtte og komfort
for fritidskjøring.
· Ekstra polstring på siden og ny profil hjelper deg å
kontrollere og nyte ditt side-by-side-kjøretøy til fulle.
· Forsterket setetrekk.
· Kompatibel med bakre passasjerseter på MAX-modeller.
· Ikke sammen med oppvarmede setetrekk.
· Standard på Traxter X og XT-P modeller.
Traxter, Traxter MAX
715004363 · Svart / Can-Am Rød
715004678 · Svart / Brun

JUSTERBART FØRERSETE

· Oppgradert førersete med ekstra 8 cm justering forover/bakover
for økt komfort og enklere inn-/utgang.
· Standard på XT, XT Cab og Mossy Oak Hunting Edition-modeller.
Traxter, Traxter MAX
715005519

S3 A-ARM FORAN MED HØY KLARING

Øk komforten med 8 ekstra cm
justering forover og bakover

· Hindrer skade på A-arm i ulendt terreng.
· Opprettholder fabrikkinnstilt kjørekvalitet og snuradius uten å redusere ytelsene.
· Ikke sammen med Apache 360 LT beltesystem og A-arm-beskyttere bak.
· Merket ”S3 for Can-Am”.

Traxter (unntatt X mr-modeller & 2020 HD10),
Traxter MAX (unntatt XT Cab 2018 & senere, Lone Star Edition & 2020 HD10)

Traxter (unntatt X mr-modeller & 2020 HD10),
Traxter MAX (unntatt XT Cab 2018 & senere, Lone Star Edition & 2020 HD10)

715003784 · Svart
715005116 · Sunburst Gul

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

S3 A-ARM BAK MED HØY KLARING

· Hindrer skade på A-arm i ulendt terreng.
· Opprettholder fabrikkinnstilt kjørekvalitet og snuradius uten å redusere ytelsene.
· Ikke sammen med Apache 360 LT beltesystem og A-arm-beskyttere foran.
· Merket ”S3 for Can-Am”.

715003785 · Svart
715005118 · Sunburst Gul

TILBEHØR

TILBEHØR

Øk avstanden mellom
nedre A-armer for mer
bakkeklaring over
store hindringer.

YTELSER

Ytelser
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GREP SOM
ALDRI FØR
can-am exclusive: Takle off-road
forholdene som aldri før med 4WD-drevet
Smart-Lok Technology.

1

START MED
SMART-LOK
DIFFERENTIAL

SMART-LOK™ DIFFERENTIAL

· Can-Ams eksklusiveSmart-Lok™ teknologi er en fullt låsbart on-the-fly
framhjulsdifferensial med elektronisk kontrollerte, automatiske moduser.
· Velg dine differensialinnstillinger i henhold til dine kjørebehov: ”2x4” for kun
bakhjulsdrift, ”4x4 Front Diff Lock” for en låst 4-hjuls drift og ”4x4 Smart Modes”
som tilbyr forhåndsinnstilte, intelligente kalibreringer for din type kjøring.
· Med bruk av flere input-kilder vil ”Smart Modes” øyeblikkelig låse med rett belastning
på rett tidspunkt for å sikre maksimum grep og god manøvrering i lav hastighet, for
optimal plassering og en tillitsvekkende følelse.
· Smart-Lok-settet kommer som standard med Trail Mode.
· Mud, Rock og Trail Activ-moduser kan tilføyes ved å montere en ekstra Smart
Mode-modul (selges separat) for å finjustere kjøremiljøet.
· Krever Performance halvaksler (2x) og framhjuldifferensialsett for montering.
Traxter, Traxter MAX 2019 & tidligere
705402371

Lukket kurs for gjøring i gjørme

2

SKAFF DEG SMART-LOK
MONTERINGSSETT OG
PERFORMANCE HALVAKSEL

Begge er påkrevet for å installere Smart-Lok™
differensialsett.
SMART-LOK™ MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Inkluderer alt nødvendig utstyr og kabling for Smart-Lok differensialmontering.
Traxter, Traxter MAX 2018 & tidligere

Traxter, Traxter Max 2019

715005331

715005332

PERFORMANCE HALVAKSEL

· Ytelses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjuleffekt og akselerasjon for
racing, sanddyner og ørkenkjøring.
· Inkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.
Traxter og Traxter Max (2019 & tidligere - unntatt X mr,
XT-P og XT CAB 2018 & senere)
705402353

SMART-LOKSETTET KOMMER
SOM STANDARD
MED TRAIL MODE.

3

FINJUSTERING KJØRINGEN
MED EN SMART MODE-MODUL
(EKSTRAUTSTYR)

Disse modulene gjør at du kan 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

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

LA DE ANDRE
FØLGE
ETTER

· Leverer suverent grep i de dypeste
gjørmehullene.
· Hvis høyt motorturtall og/eller
sluring oppdages, vil Smart-Lok™
låse fronten helt.
· Systemet holder seg låst til
gassen slippes.

· Utformet for å hjelpe til å krysse krevende
terreng med mye 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 dessuten
enklere å styre og manøvrere kjøretøyet.

· Designet for aggressiv kjøring med perfekte
egenskaper for kjøring i svinger.
· Når høyt turtall og/eller en økning i kjøretøyets
hastighet registreres, vil Smart-Lok progressivt
kople inn den fremre delen og beholde den
innkopplet til gassen frigjøre s eller kjøretøyets
hastighet reduseres.
· Den progressive innkoplingen sørger
for smidig styringsanstrengelse.

SMART MODE-MODUL
FOR GJØRME

SMART MODE-MODUL
FOR STEINER

TRAIL ACTIV SMART
MODE-MODUL

Modeller med Smart-Lok™ Differensial

Modeller med Smart-Lok™ Differensial

Modeller med Smart-Lok™ Differensial

715005282

715005283

715005284

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019,
Lone Star Edition 2019 & tidligere
705402458

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.
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SNORKEL PRE-FILTER

· Pre-filter spesielt for snorkel.
· 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.
Traxter, Traxter MAX

YTELSER

YTELSER

715005597

Ny

HEAVY-DUTY FJÆRSETT

· Dette settet med heavy-duty fjærer vil gi deg stivere fjæring.
· Perfekt for å hindre at kjøretøyet ”siger” ved tunge jobber som
snørydding eller med tung last.
· Komplett sett (4 fjærer).
· Ikke kompatibelt med Traxter HD5,
XT CAB, Mossy Oak Edition &
X mr modeller og Traxter Max.
Traxter
715005084

SNORKELSETT

· 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 headache rammer, redskapsgrind, DragonFire rull til
lasteplan og frontrutevisker, bakre vinduer, bakre panel og spylersett.
· Snorkelforlenger er tilgjengelig for luftinntakt på tak og CVT eksos.
· Adapter for snorkelsett (715004414) og forseglet luftboks (707800714)
er påkrevd for montering på 2017 og tidligere modeller.
· Standard på Traxter X rs-modeller.
Traxter, Traxter MAX

SNORKELFORLENGER

· Forlenger snorkelsett for takmotor og CVT luftinntak.
· Tilfører et aggressivt utsende til kjøretøyet og holder inntakene frie for gjørme,
snø og støv i krevende kjøreforhold.
· Ikke kompatibelt med alle paneler og vinduer bak, lys i lasterommet bak
og takmontert ryggekamera.
· Snorkelsett (715003727) er påkrevet, unntatt for X mr-modeller.
Traxter, Traxter MAX
715004415

HEAVY-DUTY FJÆRER FORAN

TRO DET: DIN TRAXTER ER ET
PAR SKRITT UNNA Å VÆRE ET
VIRKELIG GJØRME-MONSTER

Traxter (kun 2018
& tidligere, Base, DPS
& XT modeller)
715002450

715003727

CVT LUFTINNTAKSFILTER

· Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
· Holder filteret renere.
· Filteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
· Enkel montering uten verktøy.
· Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien når
belter installeres.
· Påkrevet for montering av Apache og Backcountry
beltesystem.
Traxter (unntatt X mr-modeller), Traxter MAX
715003483

NØDHJELPSETT

ADAPTER FOR SNORKELSETT

· Dette settet med heavy-duty fjærer vil gi deg stivere
fjæring.
· Perfekt for å hindre at kjøretøyet ”siger” ved tunge
jobber som snørydding eller med tung last.
· Selges parvis.

FORSEGLET LUFTBOKS

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av snorkelsett (715003727) på Traxter 2017 og tidligere modeller.
· Inkluderer brannvegg for snorkelsett og utstyr.
· Standard på Traxter 2018 og senere modeller.

(Ikke avbildet)
· Påkrevet ved montering av snorkelsett (715003727) på Traxter
og Traxter MAX 2017 og tidligere modeller.
· Standard på Traxter 2018 og senere modeller.

Traxter og Traxter MAX 2017 og tidligere

Traxter, Traxter MAX 2017 & tidligere

715004414

707800714

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Komplett nødhjelpsett med alt viktig utstyr for å få det meste ut av
ugunstige situasjoner som powersport-entusiastene kan befinne seg i.
· Inkluderer: Startkabler, luftkompressos, dekkreparasjonssett, skralle
surrekroker, tape, slepetau (1 500 kg), Zip-ties, kluter.
715004359

Traxter MAX
(kun 2018 & tidligere,
Base, DPS & XT
modeller)
715004280

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.
Traxter, Traxter MAX
715003630

TILBEHØR

TILBEHØR

Lukket kurs for gjøring i gjørme

Beltesystem.
BELTESYSTEMER
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BELTESYSTEMER

Hvert belte har en spesifikk hensikt og er kompromissløst utformet
for arbeid og fritid. Apache beltesett kan kjøres i all slags terreng,
enten i dyp snø, i løypa eller når du skal trekke tung last.

STIL OG
VISJON

FÅ MEST MULIG UT AV
DITT CAN-AM-KJØRETØY
DENNE VINTEREN FOR
Å TAKLE ALLE DINE
UTFORDRINGER.

Utforsk uten kompromisser Kjør på uberørte veier, reis dypt inn i vinterens omfavnelser
og da vet du: Den samme teknologien bak våre verdensberørmte snøscootere står til
din disposisjon. Med større kontaktflate og mer aggressivt beltedesign kan du nå kjøre
lenger enn du trodde var mulig med de beste ytelsene i snøen.
DEKKET AV EN 1-ÅRS GARANTI

BELTER FOR VINTERFØRE

EFFEKTIV RAMMEOG BELTEDESIGN
SØRGER FOR AT
VEKTENE FORDELES
JEVNT PÅ SNØEN

STØRSTE KONTAKTFLATE OVERALT: 37 %
MER ENN APACHE 360 LT

HELÅRSBELTER
Ny

SNØ

BLANDED
FORHOLD

AGGRESSIV
BELTEUTFORMING
MED HELE 5 CM
KNASTEHØYDE FOR
MAKSIMAL TREKKRAFT

EKSTRA BAKKEKLARING
PÅ 16,2 CM

TILBEHØR

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

BELTER FOR VINTERFØRE APACHE BACKCOUNTRY LT

APACHE BACKCOUNTRY 360 LT MONTERINGSSETT

· Belter designet for å levere bransjens beste
ytelser på snøen med enestående flyt og
grep på overflaten av snøen.
· Stor kontaktflate, 37 % større enn på
Apache 360 LT.
· Imponerende ekstra bakkeklaring på 16 cm
bidrar til å holde kjøretøyet over snøen.
· Lett snøscooter-inspirert beltedesign.

· Aggressiv belteutforming med hele 5 cm
knastehøyde for maksimal trekkraft på snø.
· Apache Backcountry LT festesett, belte DPSmodul og motor & CVT Pre-Filter er påkrevet.
· Fin-innstill beltesystemet med bruk av ekstra
bakre mellomhjul, sliders med Vespel†innlegg og rail isskraper.
· Bare beregnet på vinterbruk.

Ny

APACHE BACKCOUNTRY MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av Apache Backcountry LT-beltesystemet.
· DPS-modul og forfilter er påkrevet og selges separat.
Se tabell nedenfor for monteringsplassering og krav.
715005888

715005493

715006196

Traxter, Traxter MAX
715005891

Hurtigreferanse monteringsveiledning

APACHE
BACKCOUNTRY LT

APACHE
360 LT

Utforsk vinteren uten begrensninger og ingen kompromisser,
takket være 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 beltesettene forbedrer kjøretøyets bakkeklaring og øker
kontaktflaten med terrenget. Tilpass belteoppsettet til de
forholdene du skal kjøre under og formålet med kjøringen din;
Apache 360 LT-system er et mesterverk for all slags terreng.

S.69

S.70

Beltesett

Kjøretøy

APACHE
BACKCOUNTRY LT

Traxter, Traxter MAX Base, DPS 2019 & tidligere, DPS (HD5 & HD8) 2020, XT 2019
& tidligere, XT (HD8) 2020, XT Cab 2017, Hunting Edition 2019 & tidligere & XT-P

62"

715005888

715005891

Traxter, Traxter MAX DPS (HD10) 2020, XT (HD10) 2020

64"

715005493

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018 & senere, Hunting Edition 2020, X mr,
Lonestar Edition

67"

715006196

Traxter, Traxter MAX Base, DPS 2019 & tidligere, DPS (HD5 & HD8) 2020, XT 2019 &
tidligere, XT (HD8) 2020, XT Cab 2017 & tidligere & Hunting Edition 2019 & tidligere

62"

715004831

Traxter, Traxter MAX DPS (HD10) 2020, XT (HD10) 2020

64"

715005492

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018 & senere, Hunting Edition 2020, X mr,
Lonestar Edition

62"

715004832

APACHE 360 LT
715005103

Se s. 70 for fullstendig
informasjon

*Selges ikke i Europa.

BELTESYSTEMER
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TILBEHØR
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Kjøretøybredde Festesett Modul DPS*

715004707

715004707

Pre-filter
Uten snorkel
Luftinntak
forfilter
715003483
+
CVT luftinntak
flyttesett
715004183
Med snorkel
Snorkel forfilter
715005597

70
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ARBEID OG FRITID
ÅRET RUNDT I GJØRME,
SNØ OG I ALL SLAGS
TERRENG.

Med oppgraderte Apache 360 LT beltesett takler du all slags terreng og værforhold en oppgradering som tar Can-Am-opplevelsen til et nytt nivå. Den er bygget for
suverent grep og tung belastning i mykt terreng og kan brukes med din Traxter året
rundt for de tyngste oppgavene.
DEKKET AV EN 2-ÅRS GARANTI

EKSTRA BAKKEKLARING
PÅ 11,4 CM

Nye ProMount lineup er skapt for både profesjonelle operatører og entusiaster
som ønsker å ta utstyret sitt til neste nivå. Can-Am redesignet brøyteskjæret
fra rammen til bladet for å arbeide så effektivt som mulig.

ENKEL OG RASK
MONTERING

PASSFORM &
KVALITET OG
TILPASNINGSMULIGHETER PÅLITELIGHET

BRØYTESKJÆR

BELTESYSTEMER

HELÅRSBELTER APACHE 360 LT

STIL OG
VISJON

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

TOTAL
KONTAKTFLATE
MOT UNDERLAGET:
14 784 CM2

APACHE 360 LT MONTERINGSSETT

· 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.
· Kontaktflaten er 7 til 9 % større enn på Apache 360.
· Gjennomsnittlig bakkeklaring 11,44 cm.
· Knaster på 2,5 cm foran og 3,2 cm bak.
· Apache 360 LT monteringssett er påkrevet.

(Ikke avbildet)
· Påkrevet for montering av Apache 360 LT beltesystem (715003064).
· Belte DPS-modul og luftinntak forhåndsfilter ikke inkludert.
Se tabell på s.69 for passform, tilpasning og krav.
715004832

715004831

715005492

TILBEHØR

TILBEHØR

.

DET MEST
EFFEKTIVE
FESTESYSTEMET

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

Den forovermonterte
skyvrammen bidrar
til bransjeledende
løftehøyde.

Lavprofil festeplate
har liten påvirkning på
bakkeklaringen og kan
være påmontert året rundt.

Traxter, Traxter MAX

TILKOPLES MED ET KLIKK

715005103

BELTE DPS-MODUL CVT LUFTINNTAKSFILTER

(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 og Backcountry
beltesystem.
· Selges ikke i Europa.
715004707

Ny

SNORKEL PRE-FILTER

·E
 kstra beskyttelse for motoren under røffe
forhold.
·H
 older filteret renere.
·F
 ilteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
·E
 nkel montering uten verktøy.
·N
 ødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien
når belter installeres.
·P
 åkrevet for montering av Apache
og Backcountry beltesystem.

· Pre-filter spesielt for snorkel.
· 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.

Traxter (unntatt X mr-modeller), Traxter MAX

715005597

715003483

Traxter, Traxter MAX

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

SETT FOR NY PLASSERING
AV CVT LUFTINNTAKSFILTER

· Plasserer CVT luftinntak beskyttet
i cab-området.
· Holder CVT luftinntak
unna snø som spruter fra
hjul eller belter.
· Anbefales for kjøretøy
med belter.

Med utstyr som kan festes i FIRE ENKLE TRINN, er Can-Am ProMount brøyteskjærsystem den
raskeste og enkleste måten å få jobben gjort—minimal anstrengelse for maksimalt resultat.

1

2

3

4

Kjør rett mot
brøyteskjæret.

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

Løft brøyteskjæret
til det klikker seg
til festeplaten.

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

Traxter
(unntatt X mr-modeller),
Traxter MAX
715004183

PROMOUNT BRØYTESKJÆR

Brøyteskjær

Brøyteskjær

Ny

BRØYTESKJÆR

CAN-AM PROMOUNT
STÅL BRØYTESKJÆR
CAN-AM PROMOUNT
STÅL BRØYTESKJÆRSETT
Disse settene inneholder:
·C
 an-Am ProMount
brøyteskjærblad i stål
·S
 kyvramme med hurtigfesting
· Festeplate

72" BLAD
Traxter, Traxter MAX
715006302 · Svart
715006303 · Gul

Laget av 12-gauge stål og konstruert for effektiv brøyting, tilbys
ProMount stålblader i flere størrelser for både store og små oppdrag.

DIN JOBB,
DITT VALG

Få en løsning som passer godt til oppgaven du skal utføre - med kvalitetskomponenter
av høy standard. ProMount festeplate, skyvramme og skjærblader er et universelt system
som kan tilpasses din egen Can-Am og oppgaven som skal gjøres.

CAN-AM PROMOUNT SKYVRAMME MED HURTIGFESTESYSTEM

CAN-AM PROMOUNT SKJÆRBLADER
· Blader individuelt tilgjengelige
for å skape ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am
ProMount brøyteskjærtilbehør
for ytterligere fleksibilitet.
· Ikke kompatibelt med S3 høy
bakkeklaring foran og A-arm
(715003784 & 715005116).

72" BLAD*

66" BLAD*

ProMount skyvramme

ProMount skyvramme

715004474 · Svart
715006021 · Gul

715006337 · Svart
715006338 · Gul

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

· Rydder 152 cm når
brøyteskjæret er vinklet.
· Brøyteskjærhøyde 43 cm.
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· Meget kraftige skyvrør som tåler tøff behandling.
· Midtmontering gir kraftig skyvstyrke og grep.
· Designet for maksimum plog løft.
· Med selvjusterende system for hurtig festing, utløser peda og håndtak for vinkel justering.
· Styrerulle for vinsj vajer og Plog begrenser
for forlenget levetid av vajer.
· Can-Am ProMount Monteringsplate er påkrevet
for montering.
· Bladet svinger til venstre eller høyre i fem posisjoner.
· Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere
ansamling av søle og snø på dreiepunktet.

CAN-AM PROMOUNT
SKYVRAMMEFORLENGER*

· 30 cm skyvrammeforlenger.
Traxter, Traxter MAX
715006257

BRØYTESKJÆR
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Kompatibel
med alle
ProMount
brøyteskjær

Traxter, Traxter MAX
715003910

Påkrevet når
brøyteskjæret
er montert
med Apachebeltesystemer

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE

· Påkrevet for å montere Can-Am ProMount skyvramme med hurtigfesting.
· Presisjonsdesignet monteringsplate som sitter på året rundt uten at det går på
bekostning av bakkeklaringen.
· Ikke kompatibelt med S3 høy bakkeklaring foran og A-arm (715003784 & 715005116).
Traxter, Traxter MAX
715004484

CAN-AM PROMOUNT TILBEHØR TIL BRØYTESKJÆR
Ny

TILBEHØR

TILBEHØR

CAN-AM PROMOUNT KANTMARKØRER

· på brøyteskjæret ditt.
· Høyde: 60 cm.
· Selges parvis.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 skjærblader med eller
uten skjærbladforlengere (unntatt Can-Am ProMount stålblader 137 cm).
Traxter, Traxter MAX

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 BRØYTESKJÆR

HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene) teknologi sørger for at
Flex2 blir mer pålitelig, får bedre støtmotstand og ikke påvirkes av rust
eller deformering. Flex2-brøyteskjæret forenkler arbeidet, tåler krevende
oppgaver, men er fleksibel når den møter hindringer.

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 BRØYTESKJÆRSETT

CAN-AM PROMOUNT
FLEX2 BRØYTESKJÆRBLAD

Disse settene inneholder:
·C
 an-Am ProMount Flex2
brøyteskjærblad
·S
 kyvramme med hurtigfesting
· Festeplate

· Blader individuelt tilgjengelige
for å skape ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am
ProMount brøyteskjærtilbehør
for ytterligere fleksibilitet.

72" BLAD
Traxter, Traxter MAX
715006301 · Svart

715004206

CAN-AM PROMOUNT SNØSTOPPERE*

· Holder snøen i brøyteskjæret.
· Dimensjoner: 43,2 cm x 33 cm.
· Selges parvis.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount skjærblader med eller uten
skjærbladforlengere (unntatt Can-Am ProMount stålblader 137 cm).
Traxter, Traxter MAX
715006258

CAN-AM PROMOUNT SKJÆRBLADFORLENGERE

72" BLAD*

· Rydder 168 cm når brøyteskjæret
er vinklet.
· Brøyteskjærhøyde 43 cm.
ProMount SKYVRAMME
715004485 · Svart

CAN-AM PROMOUNT SLITASJEBLAD AV PLAST*

· Hindrer oppskraping i oppkjørsler og overflater.
Traxter, Traxter MAX
168 cm

183 cm

715004482

715004483

· Ekstra 8 cm på hver side.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount skjærblader med eller uten skjærbladforlengere (unntatt
Can-Am ProMount stålblad 137 cm).
· Lenger slitasjeblad kan monteres for ytterligere å forlenge lengden som allerede er oppnådd
med forlengeren.
· Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 skjærblader (unntatt Can-Am ProMount
stålblader 137 cm).
Traxter, Traxter MAX
715004205 · Svart

VINKELSYSTEM FOR
BRØYTESKJÆR

SKAP
DITT EGET
SETT

Ved å velge enhver type/lengde
brøyteskjær som du ønsker til din
skyvramme. ProMount skyvrammer
kan tilpasses alle skjærblader.

· Forvandler brøyteskjæret til en enkelt kontrollerbar enhet
fra førersetet.
· Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser
opp/ned og høyre/venstre med joysticken.
· Enhånds betjening til å kontrollere alle
brøyteskjærbevegelsergjør det enkelt for deg
å konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.
· Skyvrammeforlenger (715006257) er påkrevet for
montering med Rancher støtfanger foran.
· Ikke kompatibelt med Apache Backcountry beltesystemer.
Alle ProMount skyvrammer og brøyteskjær
715006022

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

715005319 · Gul

STYRERULL FOR
BRØYTESKJÆR

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

BEGRENSNINGSBRYTER TIL
BRØYTESKJÆR*

(Ikke avbildet)
· For kontroll av
kabelstrammingen ved løfting
av ditt brøyteskjærsystem.
· Hindrer skade på vinsj,
skyvramme og kjøretøy.
Traxter, Traxter MAX
715006259
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TREKK OG TILBEHØR

Brøyteskjær

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.
· 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.

Traxter

Traxter MAX

715004453

715004454

TREKK OG TILBEHØR

BRØYTESKJÆR

SUPER-DUTY
BRØYTESKJÆRSYSTEM

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

75

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆRSETT
·K
 omplett brøyteskjærsystem med manuell løfting og vinkling.
·S
 vært solid 183 cm blad laget av 12-gauge stål med integrert
forsterkning og kraftige skyverør for å takle de mest krevende
oppgavene.
·K
 rever vinsj for løfting og senking.
·P
 raktisk koplingssystem for rask og enkel montering
og fjerning.
·F
 rontmontering gir minimum 28 cm løfteavstand.
Dette settet inneholder:
·1
 83 cm Super-Duty brøyteskjær
·S
 uper-Duty brøyteskjær skyvramme
·S
 uper-Duty brøyteskjær monteringssett

183 CM / 72"
Vist med følgende tilbehør:
Gummileppe til brøyteskjær (715001219)
Snøstopper for brøyteskjær (715001218)
Plogmarkører (715001216)

TILBEHØR

715003416

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆR HYDRAULISK
VINKELINNSTILLING

· Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser opp/ned og høyre/venstre.
· Forhåndsmontert og med alt du trenger for å omdanne ditt Super Duty brøyteskjær til
en enhet som raskt og enkelt kan kontrolleres fra førersetet.
· Enhånds betjening av joysticken til å kontrollere alle brøyteskjærbevegelsergjør det
enkelt for deg å konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.
· Med dette oppgraderingssettet kan du sende snøen nøyaktig dit du vil på en sikker
måte gjennom hele vinteren.
· Vinsj og brøyteskjær selges separat.

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.

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.
· 2 stk. per pakke.
860200447 · Black/Grey

295100737

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002840
Traxter, Traxter MAX (2020)

Sylindre hydraulisk

715006038

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆR
SKYVRAMMEFORLENGER

(Ikke avbildet)
· Forlenger for å bruke Super-Duty brøyteskjær med
Apache 360 LT beltesystem.
· Kommer med magnetbryter til
brøyteskjær(715001995) og talje til brøyteskjær
(715002042).
· Krever frontstøtfanger eller tilbehørsstang
foran for montering.

SKJÆRFORLENGERE

·S
 kjærforlengere forlenger skjærbladet med 15 cm
på hver side.
· I nkluderer gummilepper for forlengelsesdeler.
·S
 elges parvis.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001217

Elektrisk hydraulisk enhet

WARN† BRØYTESKJÆR
MED STYRERULL

· Nedre styrerull med større diameter reduserer
slitasje på wirekabelen med brøyteskjær.
· For bruk med Super-Duty brøyteskjær.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001223

Ekstra kraftig brøyteskjær
715001221 · Black

PLOGMARKØRER

(Ikke avbildet)
· For mer nøyaktig oversikt
over brøytebredden.
· Lar deg arbeide tett inntil
gjenstander.

SNØSTOPPER FOR
BRØYTESKJÆR

GUMMILEPPE TIL
BRØYTESKJÆR

Ekstra kraftig brøyteskjær

(Ikke avbildet)
·H
 older snøen trygt på plass
i brøyteskjæret.
·L
 ar deg brøyte et renere kutt.
·S
 elges enkeltvis.

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

715001216

Ekstra kraftig brøyteskjær

715001219

715001218

Ekstra kraftig brøyteskjær

TALJE TIL
BRØYTESKJÆR

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

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MAGNETBRYTER
TIL BRØYTESKJÆR

(Ikke avbildet)
· Magnetbryter som stopper
vinsjen for å hindre skade
på kabel, vinsj og ramme.
· For bruk med Super-Duty
brøyteskjær.
Ekstra kraftig brøyteskjær
715001995

SCS GRAFIKKSETT: MED
PERFEKT STØRRELSE OG
EKSKLUSIV DESIGN* SOM
VIL FORSTERKE UTSEENDET
PÅ DIN TRAXTER OG FRISKE
OPP UTSEENDET. DU ER
UNIK. DET BØR KJØRETØYET
DITT OGSÅ VÆRE.
Tilgjengelig hos samarbeidende
Cam-Am forhandlere og
scscanamgraphics.com
SCS dekorsett er av høyeste kvalitet laget av 0,1 mm ingeniørvinyl dekket med 0,008-beskyttende laminat. Dette betyr klare farger, enkel montering og dekor som tåler den tøffe behandlingen ved offroad-kjøring.
SCS kan til og med spesialtilpasse fargekombinasjoner; legge til navn og logoer i henhold til dine nøyaktige spesifikasjoner. Tilgjengelig både for 2-seter og 4-seter Traxter-modeller.

TILBEHØR

Traxter, Traxter MAX
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DEKK

FELGER
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OEM FELGER & BEADLOCKS
· Svart med clear coat aluminiumsfelg.
· Utvalg av beadlockfarger (ikke
inkludert).
· 16 bolter (250000435) er påkrevet for
montering av beadlock-skive.

DEKK

UTEN GREP ER DET
NYTTELØST - SETT
DE BESTE DEKK OG
FELGER PÅ DIN
TRAXTER OG SE ALT
DE KAN GJØRE

12" FELGER

· Svart med clear coat aluminiumsfelg.
· Utvalg av beadlockfarger (ikke
inkludert).
· 16 bolter (250000435) er påkrevet for
montering av beadlock-skive.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

Foran - 14" x 6,5" offset = 41 mm

Foran - 12" x 6" offset = 41 mm
705401678 · Sort

705401594

Bak - 12" x 7,5" offset = 51 mm

Bak - 14" x 8"
offset = 51 mm

705502244 · Sort

705502146

OUTLANDER X MROG TRAXTER-FELG

LIMITED 14" FELG

· Premium støpt aluminiumsfelg.
· Svart med børstet overflate.
· Selges enkeltvis.

· Støpt aluminiumsfelg med trendy
og eksplosiv stil slik at du kan kjøre og se ut - som en mester.

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX (framhjul)

Foran - 14" x 7" offset = 41 mm

Foran - 14" x 6,5" offset = 10 mm

705401380 · Sølv/Svart

705401848 · Svart og maskinert
705401849 · Svart

Bak - 14" x 8,5" offset = 51 mm
705501813 · Sølv/Svart

Traxter, Traxter MAX (bakhjul)
Bak - 14" x 8,5" offset = 23 mm
705502397 · Svart og maskinert
705502398 · Svart

FELGER

14" FELGER

TILBEHØRSDEKK
ZILLA DEKK
FRA MAXXIS*

KJETTINGER BAK

· Selges enkeltvis.

· Forbedrer grepet i gjørme og snø.
· Selges parvis.

Foran
27" x 10" x 14"

27" x 11" x 14"

29" x 9" x 14"

715003839

715000225

705401302

705501703

ITP CRYPTID

Traxter X mr
Foran
705402096 · 30" x 9" x 14"

12" BEADLOCK

Traxter, Traxter MAX

Traxter, Traxter MAX

· Støpt beadlock-aluminium.
· Må monteres på felg foran (70541594)
og felg bak (705502146).
705401586 · Manta Grønn
705401702 · Octane Blå
705401837 · Can-Am Rød
705401840 · Svart

ORIGINALDEKK
· Gradert knastehøyde og
skovleformet skulderutforming gir
maksimal sidegrep for å klatre inn
og ut av gjørme uten at det går
på bekostning av kjørekomforten
i løyper og hardt underlag.
· 6-lags.

14" BEADLOCK

· Støpt beadlock-aluminium.
· Må monteres på felg foran (70541706)
og felg bak (705502244).
705401445 · Can-Am Rød
705401543 · Orange Crush
705401329 · Gul
705401695 · Octane Blå

MAXXIS BIGHORN 2.0 DEKK
Traxter

Foran - 27" x 9" x 14"

Foran - 27" x 9" x 12"

Foran - 28" x 9" x 14"

705401377

705401385

705401592

705400961 ∙

705401386 ∙

Bak - 28" x 11" x 14"

Bak - 27" x 11" x 14"

Bak - 27" x 11" x 12"

705502144

705502019

705501817

705501295 ∙

705501818 ∙

MERK : Matchende muttere 250100100 / Matchende kapsel 705400928

MERK : Matchende muttere 250100100 / Matchende kapsel 705400928

Traxter Convenience & PRO
Foran
27" x 9" x 14"
705402058

MAXXIS M923J / M924J
Traxter (kun Base & XTmodeller)
Foran - 25" x 8" x 12"
705401658

TILBEHØRSFELGER

Traxter, Traxter MAX

LOCKOUT 393 14" FELG FRA
VISION*

Foran - 14" x 7"
offset = 41 mm

Bak - 14" x 8,5"
offset = 51 mm

705401379 · Sort

705501814 · Sort

705401378 Silver
med clear coat

705501812 Silver
med clear coat

Foran - 14" x 7"
Boltens sirkelmønster: 4/136 mm
hjuloffset: 4 + 3
Bak - 14" x 8"
Boltens sirkelmønster: 4/136 mm
hjuloffset: 4 + 4

Bak
27" x 11" x 14"

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Selges enkeltvis.
· Matchende kapsel (705401362),
matchende muttere (250100100).

705401363

705502215

*Slå opp i bruksveiledningen/instruksjonsboken for riktige størrelser på dekk og felg. Valg av feil dekktype og felg kan påvirke kjøretøyets kjøreegenskaper. Sjekk med lokale myndigheter hvilke regler som gjelder.

705502103 · Svart
705502101 · Sølv og børstet
705502102 · Svart og børstet

XT 14" FELG

Bak - 25" x 10" x 12"

705502576

Bak - 14" x 8,5" offset = 51 mm

705401564 · Svart
705401559 · Sølv og børstet
705401563 · Svart og børstet

MERK : Matchende muttere - 250100100 Black, 250100082 Krom
Matchende kapsel - 70541541

· Premium støpt aluminiumsfelg.
· Selges enkeltvis.

· Kompatibel med kjøretøy
i T-kategorien.

TRAXTER FELG

(Ikke avbildet)

Foran - 14" x 7" offset = 41 mm

Traxter (XT, XT Cab)

Bak
705502621 · 30" x 11" x 14"

MAXXIS CORONADO

MERK :
Matchende muttere - 250100100
Black, 250100082 Krom /
Matchende kapsel - 705401541

TILBEHØR

TILBEHØR

Bak
27" x 12" x 14"

MERK : Matchende muttere - 250100100 svart og
250100082 krom Matchende kapsel - 705400680 svart

705501787

*Slå opp i bruksveiledningen/instruksjonsboken for riktige størrelser på dekk og felg. Valg av feil dekktype og felg kan påvirke kjøretøyets kjøreegenskaper. Sjekk med lokale myndigheter hvilke regler som gjelder.
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KJØREUTSTYR
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CAN-AM OFF-ROAD
KJØREUTSTYR
BEGRENSET GARANTI*
1-ÅRS BEGRENSET GARANTI PÅ
SPORTSUTSTYR 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
FULL FRES OVERALT

CAN-AM FRITIDSUTSTYR

Can-Am sportsutstyr

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

100 % Bomull
286707 · En størrelse · Khaki (05), Svart (90)

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

Ny

CAN-AM SPORTSUTSTYR

ORIGINAL CAP

· Justeringsstropp av plast bak.

CLASSIC CAP

· Justeringsstropp av plast bak.

CAN-AM SKJORTE
60 % Bomull,
40 % Polyester
454074 · S-3XL
Blå (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,
antibakteriell og
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 bak.
· Justeringsstropp av plast 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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55 % Bomull, 45 % Polyester

CAN-AM SPORTSUTSTYR / GJØRMEUTSTYR
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286705 · En størrelse · Orange (12), Marineblå (70), Svart (90)
Ny

TEAM JERSEY 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
T-SKJORTE

INTRUSION FLAT CAP

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

100 % Bomull
286716 · XS-3XL
Heather Grå (27),
Grønn (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)

Ny

· Netting bak.
· Justeringsstropp av plast bak.

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

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

REGNBUKSE

· 100 % vanntett PVC.
· Elektronisk sveisede sømmer.
· Ventilasjonspanel under
armen og bak.
· 2 lommer.
· Elastiske mansjetter.
· Hette og kant med snor.

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

Polyvinyl Chloride (PVC)

286128 · S-2XL
Klar (00), Matt Svart (93)

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

Polyvinyl Chloride (PVC)

KJØREUTSTYR

KJØREUTSTYR

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

Hjelmer/støvmasker/kommunikasjonssystemer
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XC-4



· 4 års begrenset garanti.
· Vekt: ±1 420 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.
· Valgbar pustespreder for vinterbruk
(selges separat).
· Lett, dobbelt-O hakestropp.

XC-4 CROSS TEAM HJELM

HJELMER

· Solid med grafikk i flere farger.
· Can-Am merket.
Skall: Polykarbonatkompositt
448608 · XS-2XL
Charcoal Grå (07),
Rød (30)

ECE22.05

ENDURO

·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 hakelapp med ventilasjon.
· J usterbare ventilasjonsdyser og utslipp.

STØVMASKER

EX-2 ENDURO
HJELM
Skall: Polykarbonatkompositt
448466 · XS-2XL · Black 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: ±1 380 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.
·T
 akbar, vaskbar og utskiftbar CoolMaxUTM
fuktighetsabsorberende fôring.
·L
 ett, dobbelt-O hakestropp.
·T
 rippel-sertifisert: DOT,
ECE og SNELL M2015.

· Utskiftbare filtre fjerner 99,9 % av svevestøv,
partikler, pollen og lukt.
· 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

Konstruert for lange kjøreturer og store opplevelser.
EGENSKAPER OG FORDELER

HJELMER/STØVMASKER/KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Motocross-stil som kombinerer lett konstruksjon, komfort og
egenskaper man vanligvis finner på dyrere modeller. Verdi du
ikke kan gå glipp av.
EGENSKAPER OG FORDELER

Ny XP-3 PRO
CROSS X-RACE
HJELM

Skall: Glassfiber
448612 · XS-2XL
Charcoal Grå (07),
Svart (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 føreren hvis vedkommende 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 MeshNetworking -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 hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

VESKER
CAN-AM CARRIER TØRR
RYGGSEKK FRA OGIO

· Vanntett tørrsekk med rulletopp.
· Reflekterende skjerm trykk.
· Pustende panel bak avkjøler kjøreren.
· 2-veis justerbar bryststropp.
· Doble skulderstropper for maksimal komfort.
· Uttakbar inner linner for økt lagring.
· Lommer til laptop og nettbrett.
· Organiseringspanel med 2 lommer på innsiden med glidelås.
· Dimensjoner: 52 cm x 27 cm x 17 cm.

BRILLER / HANSKER / JUNIOR

100 % Polyester

· 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.
1

2

ARMLENGDE

BRILLER
CAN-AM RACE SAND-BRILLER FRA SCOTT

· Støvfanger ventilasjonsskum.
· Lakkert ramme og grafikk på stropp.
· UV-beskyttet Lexan® linse, No FogTM
antiduggbehandlet.
· 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-kompatibel
(selges separat).

CAN-AM KJØREBRILLER FRA SCOTT

· UV-beskyttet Lexan® linse.
· Antiskli, holdbart stroppefeste.
· Allergivennlig og svært mykt ansiktsskum. · T
 ear-off og roll-off kompatibelt - selges
separat.
· Speed Strap festesystem er kompatibelt selges separat.
448616 · En størrelse · Hvit (01), Rød (30), Svart (90)

2
3

La armene henge ned på siden
i en noe bøyd stilling. Mål fra
midten av nakken bak, langs hele
lengden av armen til håndleddet.

4
5

3

 RYSTKASSE/ Mål under armene og rundt den
B
bredeste delen av brystet ditt.
BYSTE

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 til 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 SPORTSUTSTYR

HANSKER
Ny

87

1

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

HODE

469544 · En størrelse · Svart (90)

448638 · En størrelse · Svart (90)

KJØREUTSTYR

HVORDAN 				
		
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 ADVENTURE-BRILLER 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.
· Holder for vannflasker eller annet tilbehør på begges sider.
· 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 hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

S

86-91
71-76
86-91
76-79
79-80

FOR 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

FÅ DIN
CAM-AM TIL Å YTE
SITT BESTE

HOLD ET ØYE MED DISSE KOMPONENTENE*
OLJEFILTER 420256188
MOTOROLJE SE S.95
DRIVSTOFFILTER
CVT LUFTFILTER 706600156 (UNNTATT XMR)
DRIVREIM 422280654/422280280
BREMSEKLOSSER SE S.90

R A N TI

HJULLAGRE 293350118
A-ARM-LAGERE 703500875
KULELEDD 706202044/706202045

1 ÅR
GJØR DET SELV
MED STOLTHET
Du elsker å skru på din Traxter - så vi har
laget en liste over de mest populære
utskiftingsdelene (s.89)

BATTERI 410301203

R*

OR

TENNPLUGG

IGIN A LD EL

E

*For nye originaldeler som
selges via BRP. Inkludert
artikler montert av deg eller en
autorisert 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 VEDLIKEHOLDSDELER

LUFTFILTER 715900394

BOOT-SETT SE S.90

GA

89

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
SØRGER FOR AT DIN TRAXTER
YTER SLIK DU FORVENTER

Husker du hva som gjorde at du falt for et Can-Am-kjøretøy? Presis konstruksjon.
Grundig testet. Fabrikkgodkjent. Den ultimate offroad-opplevelsen fortsetter
med originale Can-Am-deler, enten de monteres av vårt godkjente nettverk av
kompetente forhandlere - eller du gjør det selv hjemme i din egen garasje.

PÅ

ORIGINALE CAN-AM-DELER
OLJEFILTER

PREMIUM LUFTFILTER

· Det beste filteret på markedet, hindrer
at forurensning i luften kommer inn
i motoren.
· Beskytter innvendige komponenter mot for
tidlig slitasje.
· Originale BRP luftfiltere sørger for absolutt
kompatibilitet og passer perfekt.

Alle motortyper
420256188

Alle motortyper

O-RING
(TAPPEPLUGG)

O-RING
(OLJEFILTERDEKSEL)

Alle motortyper

420230920 · HD8, HD10
420230921 · HD5

(Ikke avbildet)
420552280

OLJESKIFTPAKKE

Alt-i-ett-løsning som sparer
tid og penger. s.95

(Ikke avbildet)

Komplett oljeskiftpakke også tilgjengelig—Se side 95.

TENNPLUGG
707000246 · HD8, HD10
715900352 · HD5

DRIVSTOFFILTER

CVT LUFTFILTER

(Ikke avbildet)

(Ikke avbildet)

Traxter, Traxter MAX

706600156 (unntatt XMR)

709000330 · HD5, HD8, HD10
Traxter (EVAP-modeller)
513033719 · HD8, HD10

Besøk can-amoffroad.com deler & vedlikehold for å se hele tilbudet av originale Can-Am-deler.

715900394

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på originale Can-Am-deler.

DELER OG VEDLIKEHOLD

DELER OG VEDLIKEHOLD

88

ORIGINALE CAN-AM RESERVEDELER
KVALITETSDRIVBELTE

METALLISK BREMSEKLOSS-SETT

· Høyytelses-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 · HD8, HD10
422280280 · kun HD5

Traxter, Traxter MAX

Traxter HD5

715900379 · Foran høyre
715900380 · Foran venstre

Traxter MAX HD8, HD10

715900387 · Bak høyre

Traxter HD8, HD10

715900386 · Bak venstre
715900387 · Bak høyre

715900381 · Bak venstre
715900382 · Bak høyre

YUASA† BATTERIER

·D
 e aller beste modellene fra den ledende og foretrukne
batterileverandøren i Nord-Amerika.
410301203 · 18 Amps. Våt · (YTX20L-BS)

CVT-PAKNINGSDEKSEL

(Ikke avbildet)

30 AH
BATTERIOPPGRADERING

”JEG HAR TESTET ALLE
REIMENE DER UTE, OG
CAN-AMS DRIVREIMER ER
DET JEG STØTTER MEG PÅ
FOR Å VINNE LØP.”

· Traxter og Traxter MAX (kun Base og
DPS-modeller) krever 30 Ah batteriholder
(715004431).
· Se brukerhåndboken for fjerning
og montering.
· Kun Base og DPS-modeller.
515176151

420450400 · HD8, HD10
420630292 · HD5

PHIL BLURTON
2017-2018-2019 UTV World Championship Winner
2017-2018 BITD UTV Pro Production Turbo Champion

DREVEN REIMSKIVE-UTTREKKER

(Ikke avbildet)
· Sprer sekundærclutchen åpen for enkelt skifte av drivreim.
· Låser motoren i TDC for vedlikeholdsoppgaver.

PREMIUM HALVAKSEL

(Ikke avbildet)
· Sprer sekundærclutchen åpen for enkelt skifte av belte.

·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.

529036098 · HD5

Traxter HD5

Traxter (XT-P-modeller)

705502478 · Bak venstre
705502479 · Bak høyre

705402353 · Foran

CV BOOT-SETT

· Kommer med klemmer og smøring.
· Originale BRP CV akselmansjettsett sørger for absolutt
kompatibilitet og passer perfekt.

Traxter, Traxter MAX

PERFORMANCE HALVAKSEL

Traxter X mr
705402420 · Foran

HJULLAGER

(Ikke avbildet)
·F
 orseglede lagere for ekstra
beskyttelse mot vann og smuss.
293350118

KULELEDD

· Robust design for offroadbruk
og forseglet for lang holdbarhet.
706202044 · Øvre
706202045 · Nedre

703500875
Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på originale Can-Am-deler.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Konsistent kvalitet

Ytelser som er testet

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 holdbarhet

Tilpasset kalibrering

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

705502451 · Bak

705401937 · Foran venstre
705401936 · Høyre foran

·Y
 telses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjuleffekt og akselerasjon for racing,
sanddyner og ørkenkjøring.
· I nkluderer CV-er, aksel og mansjetter med geometri som passer til ditt Can-Am-kjøretøy.

· Dette lagersettet inneholder 2
lagere, 1 hylse og en slitasjeplate
som vist.
· Alt du trenger for å fornye dine
opphengs-A-armer.

MODULUS & STREKKSTYRKE
Basert på Dynamometer-testing, PBO overskrider
Kevlar og karbonfiber-materialer på alle måter.

Traxter HD8, HD10 (Inkludert X-TP-modeller)

705401345 · Foran på hjulside
705401355 · Foran på differensialside
705501864 · Bak

FRONT A-ARM-LAGERSETT

CAN-AM
REIMKONSRUKSJON
VS. KONKURRENTENE
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529036352 · HD8, HD10
708200686 · HD8, HD10

TREKKE-/LÅSEVERKTØY

DELER OG VEDLIKEHOLD

HVA ER DET
SOM FÅR EN
CAN-AM REIM TIL
Å SKILLE SEG UT?

Strekkstyrke (g/d)

ORIGINALE CAN-AM RESERVEDELER
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SAMMENLIGNING
AV HOLDBARHET
Sammenlignet med Can-Ams Performance drivreim.
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Livssyklus-forhold
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Merke A C12

Merke B
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Hunter Miller

2018 GNCC XC1 PRO TURBO UTV CHAMPION
Flere ganger kortbane-champion Hunter Miller
har vunnet med XPS under alle forhold.

HVORFOR XPSOLJEN ER
PERFEKT FOR DIN
ROTAX-MOTOR?
Akkurat som du stoler på Can-Am for å hjelpe
deg å få størst mulig utbytte av all slags 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-champion
Kyle Chaney stoler på at XPS tåler ekstreme
racingforhold.

Phil Blurton

2017-2018-2019 UTV WORLD CHAMPIONSHIP WINNER
2017-2018 BITD UTV PRO PRODUCTION TURBO CHAMPION
XPS-oljen er det som får den talentfulle føreren 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-oljen gjennomgår strenge
og worst-case-scenario-testing
og er derfor den foretrukne
oljen for mange Can-Amracingkjørere.

can-amoffroad.com
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OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Oljer og vedlikeholdsprodukter
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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 · 946 ml · USA
779240 · 946 ml · Europa
779235 · 3,785 L · USA

+50˚ C
+122˚ F

DELER OG VEDLIKEHOLD

EKSPERTENS
VALG

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 powersportkjøretøy med 4-taktsmotor som brukes i kaldt vær.
779139 · 946 ml · USA
779286 · 946 ml · Europa
779140 · 3,785 L · USA
779287 · 3,785 L · Europa

+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.
· Kombinert med syntetisk basis av fineste kvalitet og
ekstrem-testet syntetiske tilsetningsstoffer sørger den
for suveren beskyttelse av motor og transmisjon mot
rust, sammenlignet med konvensjonelle motoroljer.
779133 · 946 ml · USA
779290 · 946 ml · Europa
779134 · 3,785 L · USA
779291 · 3,785 L · Europa

+40˚ C
+104˚ F

779257 · Helsyntetisk
(0W-40 450 cc eller mindre (unntatt Rally og DS ATV-er)
779259 · Helsyntetisk (0W-40 500 cc eller mer V-twin motor)
779252 · Helsyntetisk (10W-50 500 cc eller mer V-twin motor)
779260 · Syntetisk blanding (5W-40 900 CC ACE)
779261 · Syntetisk blanding (10W-50 900 CC 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 · 946 ml · USA
779212 · 946 ml · Europa

-45˚ C
-49˚ F

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS-produkter.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig 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.
779163 · 400 g · USA
619590193 · 400 g · Scandinavia

75W-140
779160 · 946 ml · USA
779215 · 946 ml · Europa

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.
779168 · 340 g · USA
619590093 · 340 g · Skandinavia
293600016 · 340 g · rest of Europa

-25˚ C
-13˚ F

Liker du å gjøre
ting selv?
Spar tid, penger og
anstrengelser: Alt du
trenger for oljeskift
er i denne boksen.

779258 · Syntetisk blanding (5W-40 500 cc eller mer V-twin motor)

OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

OLJESKIFTPAKKE

· Praktisk ”alt-i-ett” oljeskiftsett sparer tid og penger.
· Inkluderer XPS syntetisk eller syntetisk blandet olje,
oljefilter og o-ringer og skive.

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 · 946 ml · USA
619590204 · 946 ml · Skandinavia

-35˚ C
-31˚ F

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS-produkter.

DELER OG VEDLIKEHOLD

OLJER OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

can-amoffroad.com
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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 · 355 ml · USA
779207 · 355 ml · Europa

UTFORSK
EN EVENTYRLI
M ED WITH
ALLE ALL
VÅRE
ER . B R P.BRP.COM
COM
EXPLORE
AN ENTIRE
WORLD G
OFVERDEN
ADVENTURE
OFBRPOURPRODUKT
BRP PRODUCTS.

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 · 355 ml · USA

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 shock oil.
· Spesialutviklet viskositet for optimal ytelse med†
støtdemperventiler.
779153 · 946 ml · USA
779210 · 946 ml · Europa

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 · 355 ml · USA

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 · 236 ml · USA
779183 · 236 ml · Europa

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 · 355 ml · USA
779184 · 355 ml · Europa

SPRAY-RENGJØRING OG POLISH

· 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.
219702844 · 1 340 g

RENGJØRINGSMIDDEL FOR
OFFROAD-KJØRETØY

· 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
offroad-kjøretøyet til å skinne igjen.
· Så lenge XPS-rengjøringsmiddelet brukes på anvist
måte, kan det trygt brukes på alle type offroadfinisher.
219701702 · 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.
· 2 stk. per pakke.
219701759

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på XPS-produkter.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

