PRODUKTSPESIFIKASJONSBOK

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER • TILBEHØR

2022

2022 OUTLANDER • RENEGADE
KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

TILBEHØR

UTVALGTE PAKKER

Kompatibilitetsveiledning

16

Outlander MAX XU+ 570 T

6

LinQ®: Lett på, lett av Last

17

Outlander MAX XT-P 1000 T

8

Stativer og holdere

21

Last og oppbevaring

23

Can-Am vindskjermer

24

Styrer og speil

26

Seter

27

Plast beskyttelsesplater

28

HMWPE-beskyttelsesplater

30

Outlander MAX 6X6 XU+ 650 T

10

Beskyttelsesplater i aluminium

31

HMWPE og beskyttelsesplater i aluminium

33

Støtfangere og vern

34

Lys og elektrisk / vinsjer

37

Vinsjer

40

Tilhengerfester / multihenger

43

Sportsmodeller

44

Deksler, dekaler og tillegg

47

Apache sporingssystemer

49

Promote ploger

51

Dekk og felger

56

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for BRP eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Noen modeller
som avbildes her, kan inkludere ekstrautstyr. Priser, hvis vist, er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge til en annen pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig
av beliggenhet distribueres produktene av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. eller BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP
forbeholder seg retten til, når som helst og uten forpliktelser, å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjoner, egenskaper eller utstyr. Trykket i Canada.

CAN-AMOFFROAD.COM

KJØRETØYSPESIFIKASJONER

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER
UTVALGTE PAKKER
Outlander MAX XU+ 570 T

6

Outlander MAX XT-P 1000 T

8

Outlander MAX 6X6 XU+ 650 T

10

6
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OUTLANDER MAX XU+ 570 T
HØYDEPUNKTER
• Rotax® V-Twin motor
• Continuously Variable Transmission (CVT) med motorbrems
• Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
• Intelligent gasspjeldstyring (iTC™️) med kjøremoduser
• Fartsbegrenser
• 1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
• 26" (66 cm) Carlisle ACT HD- 6 lags dekk
• 12" (30,5 cm) aluminiumsfelger
• Buet dobbelt A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
• Torsjonsslepearm uavhengig (TTI) bakfjæring
• Opptil 750 kg slepekapasitet
• Kraftig frontstøtfanger
• Surrounding Spar Technology (SST) G2-ramme med geometrisk kontaktkontroll
• RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
• 650-W magneto
• Digital flerfunksjonsmåler
• 5,7 gal (21,4 L) vanntett rom akter

Tundra Green

MOTORER
Type
Drivstoffinnsprøytingssystem

DIMENSJONER / KAPASITETER
36 kW (48 hk) Rotax® V-twin,
væskekjølt
Intelligent Throttle Control (iTC™) med
elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)

Anslått tørrvekt*
LxBxH

59" (149,9 cm)

Bakkeklaring

12" (30,5 cm)

CVT, P / R / N / H / Extra low L,
standard motorbremsing

Drivverk

Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok†
QE autolåsende frontdifferensial

Bagasjestativkapasitet

Servostyring:

Tri-Mode Dynamic Power Steering
(DPS)

Lagringskapasitet

T3a: inntil 40 km/t / T3b: inntil 60 km/t

94 x 48 x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)

Akselavstand

Girkasse

Hastighetskategori

827 lb (375 kg)

Setehøyde

Slepekapasitet
Drivstoffkapasitet

34,5" (87,7 cm)
Foran: 100 lb (45 kg) /
Bak: 200 lb (90 kg)
Bak: 5,7 gal (21,4 L)
750 kg tilhenger med bremser og
335 kg tilhenger uten bremser
5,4 gal (20,5 L)

FJÆRING
Fjæring foran

Støtdempere foran
Fjæring bak

Støtdempere bak

Buet dobbelt A-arm fjæring med
stabilisatorstag foran
9,2" (23,3 cm) fjæringsvei

OVERSIKT
Instrument

Olje
Torsjonsslepearm uavhengig
bakfjæring (TTI)
9,9" (25,1 cm) fjæringsvei

instrumentering

Olje
Tyverisikringssystem

DEKK/FELGER
Dekk foran

Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12"
(66 x 20,3 x 30,5 cm)

Bakdekk

Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12"
(66 x 25,4 x 30,5 cm)

Felger

12" (30,5 cm) støpt aluminium

Bak

Vinsj
T-kategori-funksjoner
Sete
Beskyttelse

BREMSER
Foran

Belysning

Doble 214 mm skivebremser med
hydrauliske kalipere med doble stempler
Enkelt 214 mm skivebrems med
hydraulisk kaliper med doble stempler

4,5" digitalt d|isplay: Speedometer,
turteller, kilometerteller, tur- og
timetellere, girposisjon, 4 x 4 indikator,
temperatur, motorlys, elektronisk
drivstoffmåler og klokke
DC-lighteruttak i konsoll,
standardkontakt bak (15-A)
RF digitalt kodet sikkerhetssystem
(D.E.S.S.™)
230 W fra to 60-W-projektorer og to
55-W-reflektorer med baklys / bremselys
1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
Tilhengerfeste med hengerplugg,
blinklys, posisjonslamper, speil, horn
Forsterket setetrekk
Kraftig støtfanger foran, oppvarmede
håndtak, skjermer

GARANTI
Fabrikkgaranti

2 ÅRS BRP begrenset garanti
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ROTAX-MOTOR

1 588 KG WARN VINSJ

OPPVARMEDE HÅNDTAK

Hver Can-Am SUV har en pålitelig og effektiv
Rotax-motor som leverer klassens beste kraft og
dreiemoment.

Den fabrikkmonterte kraftige 1 588 kg vinsjen
hjelper til med selv de vanskeligste
utfordringene. Det er en nødvendig hjelp, for
eksempel på gårder, i skogbruk og jakt.

Gir ekstra komfort under kalde forhold. Fire
forskjellige temperaturinnstillinger med separate
innstillinger for tomlene og håndtakene.

2

4

TRI-MODE DYNAMIC POWER
STEERING (DPS)

26" CARLISLE† ACT HD DEKK OG 12"
STØPTE ALUMINUMSFELGER

For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer
kraft ved lavere hastigheter for å redusere
styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter
for maksimal styrefølelse for føreren. Tre
moduser tilpasser DPS enda mer.

Lett over hindringer. 12" lettmetallfelger
reduserer vekten og gir mer kraft. 26" Carlisle
dekk gir derimot bedre ytelse i vanskelig terreng
og under varierende forhold.

6
SOLID GIRKASSE
Velg gir, gi gass og kjør. Can-Am Outlander
CVT-girkassen (kontinuerlig variabel girkasse)
med det ekstra lave L-giret gir så mye kraft du
trenger. Nå med omkalibrert motorbremsing for
mer presis kontroll i kupert terreng.
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OUTLANDER MAX XT-P 1000 T
HØYDEPUNKTER
• Rotax® V-Twin motor
• FOX† 1.5 PODIUM† QS3 støtdempere foran og bak
• Intelligent gasspjeldstyring (iTC™️) med kjøremoduser
• Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
• Continuously Variable Transmission (CVT) med motorbrems
• Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
• 3500-lb (1588 kg) vinsj
• 14" (35,6 cm) støpt aluminium beadlock-felger
• 26" (66 cm) Terracross radialdekk
• Lakkert plast for førsteklasses utseende
• Heavy-duty støtfangere foran og bak
• Aluminium avsmalnende styre med full håndbeskyttelse
• Digital flerfunksjonsmåler
• Convertible Rack System (CRS) med LinQ™ system
• Dynamisk passasjerkomfortergonomi
• Flerposisjonshåndtak til passasjerer
• Hevede fotbrett
• RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Iron Gray, Black & Neo Yellow

MOTOR
Type
Drivstoffinnsprøytingssystem
Girkasse
Drivverk
Servostyring:
Hastighetskategori

DIMENSJONER / KAPASITETER
60 kW (80 hk), Rotax® 976 cc V-twin,
væskekjølt
Intelligent Throttle Control (iTC™) med
elektronisk drivstoffinnsprøyting (EFI)
CVT, P / R / N / H / L, standard
motorbremsing
Valgbare moduser 2WD / 4WD / Lock
4WD med Brake Traction Control (BTC)
Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
Mer enn 60 km/t

Støtdempere foran
Fjæring bak

Støtdempere bak

LxBxH
Akselavstand
Bakkeklaring
Setehøyde
Bagasjestativkapasitet
Lagringskapasitet
Slepekapasitet
Drivstoffkapasitet

FJÆRING
Fjæring foran

Anslått tørrvekt*

Buet dobbelt A-arm fjæring med
stabilisatorstag foran
9,2" (23,3 cm) fjæringsvei
FOX† 2,5 Podium† QS3

Instrument

instrumentering
Tyverisikringssystem

DEKK/FELGER
Dekk foran

ITP† Terracross 26 x 8 x 14 in.
(66 x 20,3 x 35,6 cm)

Belysning

Bakdekk

ITP† Terracross 26 x 10 x 14 in.
(66 x 25,4 x 35,6 cm)

Vinsj

Felger

14” (35,6 cm) støpt aluminium beadlock

BREMSER
Foran

Bak

T-kategori-funksjoner

27,9 cm
34,5" (87,7 cm)
Foran: 100 lb (45 kg) /
Bak: 200 lb (90 kg)
Bak: 5,7 gal (21,4 L)
750 kg henger med bremser og
335 kg tilhenger uten bremser
5,4 gal (20,5 L)

7,6" digitalt display: Speedometer,
turteller, kilometerteller, tur- og
timetellere, girposisjon, 4x4 indikator,
temperatur, motorlys, elektronisk
drivstoffmåler og klokke
DC-lighteruttak i konsoll,
standardkontakt bak (15-A)
RF digitalt kodet sikkerhetssystem
(D.E.S.S.™)
230 W fra to 60-W-projektorer og to
55-W-reflektorer med baklys / bremselys
1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
Tilhengerfeste med hengerplugg,
blinklys, posisjonslamper, speil, horn

Sete

Convertible Rack System (CRS)

Beskyttelse

Heavy-duty støtfangere foran
og bak Støtfanger i aluminium
med avsmalningsprofil med full
håndbeskyttelse, skvettlapper

Doble 214 mm skivebremser med
hydrauliske kalipere med doble
stempler
Enkelt 214 mm skivebrems med
hydraulisk kaliper med doble stempler

59" (149,9 cm)

OVERSIKT

Torsjonsslepearm uavhengig
bakfjæring (TTI)
9,9" (25,1 cm) fjæringsvei
FOX† 2,5 Podium† QS3

900 lb (408 kg)
94 x 48 x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)

GARANTI
Fabrikkgaranti

2 ÅRS BRP begrenset garanti
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FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

1
LEDENDE MOTORTEKNOLOGI
Klasseledende 80 hk Rotax 1000 V-Twin-motor
tilbyr responsiv kraft som er sterk, jevn og
effektiv.

2
JEVN KJØRING
Sett den i H og kjør: en kontinuerlig variabel
girkasse (CVT – Continuously Variable
Transmission) holder Can-Am Renegade innenfor
kraftområdet, for effektiv, dreiemomentrik
respons i alle hastigheter, og du trenger ikke
bekymre deg for valg av gir.

3
LÅS 4WD MED
BREMSETRAKSJONSKONTROLL
(BTC)
Når forholdene krever en låst differensial foran,
kan føreren manuelt LÅSE frontdifferansialen.

4
TRI-MODE DYNAMIC POWER
STEERING (DPS)
For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer
kraft ved lavere hastigheter for å redusere
styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter
for maksimal styrefølelse for føreren. Tre
moduser tilpasser DPS enda mer.

5
FOX RACING-STØTDEMPERE
Outlander er tilgjengelig med et stort utvalg av
førsteklasses FOX Racingstøtdempere, fra de
justerbare FOX 1.5 PODIUM QS3 -støtdemperne
til FOX 1.5 PODIUM RC2-enhetene, som gir fullt
justerbar håndtering for å passe til forholdene og
terrenget.

6
BLOKKERINGSFRIE BREMSER (ABS)
Verdens første ATVer utstyrt med ABS
(blokkeringsfrie bremser), utviklet spesielt til
off-road-førere. Og fordi bremsing ikke bare
handler om å bremse eller stoppe, får du også
bedre svingkontroll og et mer responsivt kjøretøy.
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OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T
HØYDEPUNKTER

• Rotax® V-Twin motor
• Buet dobbelt A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
• Continuously Variable Transmission (CVT) med ekstra lavt L-gir
• 1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
• Fartsbegrenser
• Bagasjeboks på 318 kg (700 lb) med to nivåer med modulært tilbehør
• Heavy-Duty frontstøtfanger
• 26" (66 cm) Carlisle ACT HD- 6 lags dekk
• 12" (30,5 cm) støpte aluminium-felger
• Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
• Oppvarmede håndtak& gass
• Dobbelt Torsional Trailing arm uavhengig (TTI) bakhjulsfjæring
• Hurtigutløsende stabilisatorstag
• Flyttede luftinntak
• RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
• Multifunksjonsstativ med høy styrke med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
• Convertible Rack System (CRS) med LinQ™ system
• Dynamisk passasjerkomfortergonomi
• Flerposisjonshåndtak til passasjerer
• Hevede fotbrett
Tundra Green

MOTOR
Type

Drivstoffinnsprøytingssystem

DIMENSJONER / KAPASITETER
44 kW (59 hk), Rotax® 649,6 cc
V-twin,
væskekjølt
Intelligent Throttle Control (iTC™)
med elektronisk drivstoffinnsprøyting
(EFI)

Girkasse

CVT, P / R / N / H / Ekstra Lav L,
standard motorbremsing

Drivverk

Valgbart 4WD/6WD med Visco-Lok†
QE autolåsende frontdifferensial

Servostyring:
Hastighetskategori

Tri-Mode Dynamic Power Steering
(DPS)
Inntil 60 km/t

FJÆRING
Fjæring foran

Støtdempere foran
Fjæring bak

Støtdempere bak

Buet dobbelt A-arm fjæring med
stabilisatorstag foran
9,2" (23,3 cm) fjæringsvei

Anslått tørrvekt*
LxBxH

Olje

228,5 cm

Bakkeklaring

27,9 cm

Setehøyde
Bagasjestativkapasitet
Lagringskapasitet

Slepekapasitet
Drivstoffkapasitet

Instrument

instrumentering
Tyverisikringssystem
Belysning

Bakdekk
Felger

Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12"
(66 x 20,3 x 30,5 cm)
Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12"
(66 x 25,4 x 30,5 cm)
12" (30,5 cm) støpt aluminium

Vinsj
T-kategori-funksjoner
Sete
Beskyttelse

BREMSER
Foran

Doble 214 mm skivebremser med
hydrauliske kalipere med doble stempler

Bak

Doble 214 mm skivebremser med
hydrauliske kalipere med doble stempler

87,7 cm
Foran: 45 kg / Bak: 318 kg
Bagasjeboks med to nivåer med
sidevegger og bakluke
Bak: 18,5 gal (70 L)
907 kg tilhenger med bremser
674 kg tilhenger uten bremser
20,5 L

OVERSIKT

DEKK/FELGER
Dekk foran

317 x 123 x 140 cm

Akselavstand

Olje
Double Torsional Trailing arm
uavhengig (TTI2) med hurtigutløsende
stabilisatorstag
9,9" (25,1 cm) fjæringsvei

595 kg

4,5" digitalt d|isplay:
Speedometer, turteller, kilometerteller,
tur- og timetellere, girposisjon, 4x4
indikator, temperatur, motorlys,
elektronisk drivstoffmåler og klokke
DC-lighteruttak i konsoll,
standardkontakt bak (15-A)
RF digitalt kodet sikkerhetssystem
(D.E.S.S.™)
230 W fra to 60-W-projektorer og
to 55-W-reflektorer med baklys /
bremselys
1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
Tilhengerfeste med hengerplugg,
blinklys, posisjonslamper, speil, horn
Forsterket seteskinn Convertible
Rack System (CRS)
Heavy-Duty støtfanger foran, sentral
beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

GARANTI
Fabrikkgaranti

2 ÅRS BRP begrenset garanti
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ROTAX-MOTOR

1 588 KG WARN VINSJ

STOR TRANSPORTKAPASITET

Denne modellen er utviklet for den selvsikre
oppdagelsesreisende og er drevet av den sterke
Rotax-motoren, og lar deg utforske alle typer
terreng takket være ekte 6-hjulsdrift. Når det er
nødvendig, kan førerne veksle fra 4WD til 6WD og
la motorens lavere gir fungere med den doble TTI
-bakfjæringen for å manøvrere over ethvert
hinder.

Den fabrikkmonterte kraftige 1 588 kg vinsjen
hjelper til med selv de vanskeligste
utfordringene. Det er en nødvendig hjelp, for
eksempel på gårder, i skogbruk og jakt.

Outlander 6x6 har flere lagringsalternativer for å
ta med alt nødvendig utstyr. Outlander 6X6 650
har en bagasjeboks med 318 kg kapasitet på to
nivåer med modulært tilbehør for de allsidige
bagasjebehovene.

2

4

TRI-MODE DYNAMIC POWER
STEERING (DPS)

26" CARLISLE† ACT HD DEKK OG 12"
STØPTE ALUMINUMSFELGER

For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer
kraft ved lavere hastigheter for å redusere
styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter
for maksimal styrefølelse for føreren. Tre
moduser tilpasser DPS enda mer.

Lett over hindringer. 12" lettmetallfelger
reduserer vekten og gir mer kraft. 26" Carlisle
dekk gir derimot bedre ytelse i vanskelig terreng
og under varierende forhold.

6
SOLID GIRKASSE
Velg gir, gi gass og kjør. Can-Am Outlander
CVT-girkassen (kontinuerlig variabel girkasse)
med det ekstra lave L-giret gir så mye kraft du
trenger. Nå med omkalibrert motorbremsing for
mer presis kontroll i kupert terreng.
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DU FINNER ALT
HER. GJØR DEG
KLAR
PASSFORM OG
KOMPATIBILITET
For oss er innovasjon et enkelt og naturlig valg. Alt tilbehøret
vårt fungerer sammen, rett ut av esken. Bare velg. Velg så litt
mer.

STIL OG VISJON
Vi overgår oss selv når det gjelder tilbehør. Det er ikke
bare designet for å se bra ut, men fungerer riktig for ekte
førere. Alt er funksjonelt, ikke bare pynt.

KVALITET OG PÅLITELIGHET
Can-Am-tilbehøret vårt er laget riktig første gang. Og på
toppen av det kastet vi inn ett års garanti. Værsågod. Installer
selv eller hos en autorisert forhandler.

BRP 2 ÅRS BEGRENSET GARANTI*

For nytt Can-Am-tilbehør, originaldeler og co-merkede
produkter som selges gjennom BRP. Inkluderer artikler
installert av deg eller en autorisert BRP-forhandler.

* Annen bruk enn det produktet er beregnet på, vil ugyldiggjøre produktets levetidsgaranti. Andre unntak kan gjelde, garantien er underlagt unntak, ansvarsbegrensninger og alle andre vilkår og betingelser
i BRPs standard begrensede garanti. Se fullstendig begrenset garanti eller kontakt en Can-Am Off-Road-forhandler. Gjelder bare BRP-produserte produkter eller co-merkede produkter laget av for tiden
akkrediterte BRP-partnere. Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller fra en autorisert BRP-nettbutikk. ** Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Denne begrensede garantien gjelder ikke
fabrikkinstallert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke på Evinrude-deler og -tilbehør. Denne begrensede garantien trer i kraft fra 1. mars 2016
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KOMPATIBILITETSGUIDE

ATV-TILBEHØR KOMPATIBILITETS GUIDE
Vi har gjort ting
superenkelt.

ÅRSMODELL

MODELL

MOTORKONFIGURASJON

2015

Outlander L

450, 500

Outlander

500, 650, 800, 1000

G2

Outlander L MAX

450, 500

G2L

Outlander MAX

500, 650, 800, 1000

G2

6x6

650, 1000

Renegade

500, 800, 1000

G2S
G2L

• Sjekk modellåret
• Velg motor og modell
• Lær PLATTFORMKODEN

2016

Denne PLATTFORMKODEN gir
deg beskjed om tilbehøret er
kompatibelt med kjøretøyet ditt.

2019
2020
2021
2022

G2L 6x6

G2

Outlander L

450, 570
570, 650, 850, 1000

G2

Outlander L MAX

450, 570

G2L

Outlander MAX

570, 650, 850, 1000

G2

6x6

650, 1000

G2

570, 850, 1000

G2S

Outlander

450, 570

G2L

Outlander

650, 850, 1000

G2

Outlander MAX

450, 570

G2L

Outlander MAX

650, 850, 1000

G2

6x6

650, 1000

G2

Renegade

570, 850, 1000

G2S

Outlander

450, 570

G2L

Outlander

650, 850, 1000R

G2

Outlander MAX

450, 570

G2L

Outlander MAX

650, 850, 1000R

G2

6x6

450

G2L

6x6

650, 1000

Renegade

570, 650, 850, 1000R

G2 6x6

G2L

G2L

Outlander

Renegade

2017
2018

PLATTFORMKODE

G2

G2

G2S

G2S

LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV
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LinQ®: ENKEL PÅ, ENKEL AV
LinQ TILBEHØR

· Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
· Utstyr Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid.
· Robust monteringssystem som holder til det tøffeste terrenget.

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

KOMPATIBILITET/KRAV
OUTLANDER
450/570

OUTLANDER

RENEGADE

· LinQ ankere montert 16" fra hverandre, senter til senter.
· Lavere lastekapasitet enn LinQ med 36" basistilbehør.
· Kan brukes på Can-Am ATV og SSV kjøretøyer, Can-Am Spyder og Ryker kjøretøyer,
Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

LinQ 4.2 Gal (16 L) Kjøler
295100698

LinQ verktøykasse
715008111

LinQ bagasjestativ
715001734

LinQ SR 5.5 Gal (21 L) Bag
860202449

LinQ 4.5 Gal (17 L) Sportsbag
860202447

LinQ Modulær boks
715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

LinQ adapterplate
715007273
&
LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ ankeradaptersett
715004960

ELLER
LinQ adapterplate
715007274
&
LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ verktøysett
715006829

LinQ Tørrbag
715008110

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL

· Monteres på LinQ stativer som ofte brukes av Can-Am ORV kjøretøyer.
· Høyere lastekapasitet enn LinQ med 16" basistilbehør.
· Bruken er begrenset til Can-Am ORV kjøretøyer.

LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks
715003879

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks

LinQ Base
715002350

715004923

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks
715001747 (2-opp) / 715001749 (MAX)

LinQ 11.5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks
715003018

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks

715004778 • Svart/ 715004698 • Grå

Ingen kompatibilitet
LinQ Base
715002350

Ingen andre krav

Ingen kompatibilitet

LinQ bagasjestativ
715001734

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO
715002923 • Svart / 715003248 • Camo

LinQ Heavy Duty kurv
715001215

LinQ Base
715002350

LinQ Lavprofilkurv
715004282

LinQ HOLDERE
LinQ 4" Stativ

715001711 • Sølv / 715001665 • Svart

LinQ 6" (15 cm) stativforlengelse
715001712 • Sølv / 715001671 • Svart

Ikke kompatibel
* Alternative 5" eller 8"
stativforlengelser
(715001913 eller 715001914)
er tilgjengelig for G2L

LinQ monterte girhåndtak
715005340

LinQ Verktøyholder

LinQ Base
715002350

LinQ bagasjestativ
715001734
Ingen andre krav

715007358

LinQ Våpenstativ
715002112
715002113

Ikke kompatibel
* Alternative våpenstativer
(715001918 eller 715001919)
er tilgjengelig for G2L

Ingen kompatibilitet
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LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL
715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)

LinQ Modulær boks

G2, G2L, G2S

715006830 • (30 L)

· Tillater stabling av andre modulbokser for alltid å ha riktig

· Kan installeres på en hvilken som helst LinQ-base med

· Ha alltid riktig boksstørrelse for å passe til alt.

· Se tabell for installasjonssted og -krav.

utstyr tilgjengelig.

Termoinnsats til LinQ Modulboks (10 L)

G2, G2L, G2S

16" bredde.

219401110

· Isolert fôr.
· Passer godt i LinQ modulær boks (10 L).
· Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml bokser.

LinQ verktøysett

G2, G2L, G2S

· Inkluderer:

- Knipetang.
- Nebbtang.
- Låsetang.
- Skrallenøkkel 3/8".
- 6" skralleforlengelse.
- Integrert CVT
belteoppbevaringsplass
(belte følger ikke med).

LinQ 4.2 Gal (16 L) Kjøler

- Lang sokkel 19 mm
3/8" – 6 stk
- Sokkel 18 mm 3/8".
- Lang sokkel 17 mm
3/8" – 6 stk
- Sokkel 15 mm 3/8".
- Sokkel 13 mm 3/8".
- Sokkel 10 mm 3/8".

715006829

- Sokkel 8 mm 3/8".
- Kombinøkkel 19 mm.
- Kombinøkkel 18 mm.
- Kombinøkkel 15 mm.
- Kombinøkkel 13 mm.
- Kombinøkkel 10 mm.
- Kombinøkkel 8 mm.
- Sokkel torx T40 3/8".
219400964 • Svart
295100698 • Grå

G2, G2L, G2S

· Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet
og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.

LinQ Verktøykasse

G2, G2L, G2S

- Sokkel torx T30 3/8".
- Sokkel torx T20 3/8".
- Brekkjern 3/8".
- Se tabell for
installasjonssted og -krav.

· Bruker LinQ monteringssystem

(patent US 8777531 og US 8875830).

· Enkelt på/av system uten verktøy.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

715008111

· Sprøytestøpt HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet.
· 5 gal (19 L) maks.kapasitet.
· Værbestandig, forseglet og låsbart deksel.
· Marinisert for saltvannsformål.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.
LinQ Tørrbag

G2, G2L, G2S

· Helt vanntett rulletoppbag vil lagre og begrense utstyret
ditt på en sikker måte.

· LinQ montert ved bruk av kraftig, stiv plastbase.
· Lagringsløsning med høy kapasitet 10,6 gal (40 L).
SR 5,5 Gal (21 L) LinQ Bag

G2, G2L, G2S

715008110

· Bunnskumforing for ekstra utstyrsbeskyttelse.
· Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
· Marinisert for saltvannsformål.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.
860202449

· Halvstiv utvidbar bag
· 5,5 gal (21 L) kapasitet.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 4.5 Gal (17 L) Sportsbag

G2, G2L, G2S

· 4,5 gal (17 L) kapasitet.
· Stiv bunn, halvstiv topp.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

860202447

LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV

TILBEHØR

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL
G2 (kun front for 6x6 og MAX
modeller 2013-2014), G2L, G2S

LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks

715003879

· LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
· Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

G2 (unntatt 6x6 modeller),
G2L, G2S

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks

715004923

· LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
· Låsbar og værbestandig.
· Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
· Komfortputer til passasjer.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks

G2 (unntatt MAX-modeller og
6x6), G2S

715001747

Europeisk versjon
(EU-kompatibel)

715001748 • Ingen baklys

· LinQ ettermontert adapterplate (715001334) er nødvendig for G1-modeller.
· Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks
til Outlander Max

G2 (bare MAX -modeller unntatt
6x6-modeller

715001749

Europeisk versjon
(EU-kompatibel)

715001750 • Ingen baklys

· Passasjerkomfort er sikret på aktive turer så vel som lengre fritidsturer takket være den ergonomisk utformede
passasjerpolstringen som er utstyrt med en del laget av skum med lukket celle som ikke absorberer vann.
· Veldig lett å gå ombord i, selv om føreren sitter.
· Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).

LinQ 32 Gal (121 L)
bagasjebokspaneler

G2 (unntatt 6x6 modeller), G2S

715001391 • Svart
715001392 • Yellow
715001395 • Viper Red
715002481 • White
715002480 • Light Grey

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

· Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.

LinQ 32 Gal (121 L)
bagasjebokspaneler
(Ikke vist)

EUROPEISK VERSJON
(EU-kompatibel)

715001397 • Svart
715001398 • Yellow
715006124 • Viper Red
715002483 • White

715002482 • Light Grey
715006122 • Manta Green
715006121 • Can-Am Red
715006123 • Orange Crush

· Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.
· Ingen baklys.
Camo-dekaler til svarte bagasjebokspaneler
(Ikke vist)

715002975 • Mossy Oak
Break-Up Country Camo

715001683 • Next G-1 Vista
Camo

· Camomønster passer perfekt til ditt camo-kjøretøy.
LinQ 11.5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks

G2 (kun front for 6x6 og MAX
modeller 2013-2014), G2L, G2S

715003018

· Monteres enkelt på/av for å holde/bære lasten trygt og sikkert.
· Bluetooth-mottakeren og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet.
· Automatisk avstengningsfunksjon beskytter batteriet ved å slå av systemet etter 10 minutters inaktivitet.
· Bakbelyst kontrollpanel perfekt til nattkjøring.
· Vanntette høyttalere.
· Leverer den beste lydkvaliteten på markedet for å gjøre turen din hyggeligere takket være en innebygd effektiv forsterker.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.
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715004778 • Svart

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks

G2 (unntatt 6x6 modeller), G2S

715004698 • Grå

· LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
· Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
· Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
· Integrert, fullt avtakbart rom beskytter matvarer.
· Robuste gummilspenner holder dekselet tett lukket.
· Værbestandig.
· Praktisk dreneringsplugg.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.
715002923 • Svart

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO

G2 (unntatt 6x6 modeller),
G2L, G2S

715003248 • Mossy Oak
Break-Up Country Camo

· LinQ montert for enkel på, enkel av-installasjon.
· Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ Lavprofilkurv

G2, G2L (kun front for MAX og 6x6
modeller), G2S

715004282

· Lav profil, åpen kurv øker lasterommet.
· Perfekt for enkel tilgang til verktøy, tau, vinsj og plogtilbehør.
· Flere elastiske stropper og festepunkter.
· Laget av slagfast, injisert polypropylen.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.
LinQ Heavy-Duty kurv

G2, G2L (kun front for MAX og 6x6
modeller), G2S

715001215

· Laget av høyfast, lavlegeret stål.
· LinQ montering for enkel på og enkel av-installasjon.
· Kan plasseres på både fremre og bakre stativer på kjøretøyet.
· Se tabell for installasjonssted og -krav.

Stor lasteboks

G2, G2L (unntatt 6x6)

715007001

· Lasteplan bak til å bære store gjenstander.
· Ankerpunkter (D-ring), LinQ fester til verktøyholder, og merker for montering av et 16" tilbehør.
· Har også en matte for gulvet og spalte for å gjøre det mulig å installere en skillevegg og et spor for en skillevegg for å
lukke fordypningen på den bakre vertikale leppen.

· Den er installert på ATV-plattformer med LinQ-systemet og kroker for å gjøre det enkelt å installere og fjerne.

LinQ-HOLDERE
LinQ Verktøyholder

G2, G2S, G2L

715007358

· Svært allsidig verktøyholder.
· Praktisk svivellås gjør at verktøy kan lagres i en hver retning.
· Selges parvis.

LinQ girhåndtak

G2, G2S, G2L

715005340

· Slitesterke og fleksible håndtak gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter.
· Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer.
· Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr.
· Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.
· Gjør det enkelt å transportere verktøyene dine ved å kombinere girhåndtakene med LinQ-systemet.
· 360° orientering.
· Selges parvis.

LinQ: MONTERINGSVENNLIGE

STATIVER OG HOLDERE

LinQ MONTERING
LinQ ankeradaptersett

G2, G2S

715004960

· Tillater installasjon av tilbehør med LinQ-base på 16" på LinQ-stativer.
· Verktøyfri installasjon og fjerning.
· For G2S kreves LinQ bagasjestativ (715001734) for installasjon.
LinQ Base

G2L

715002350

G2, G2S, G2L,

860201968

· Laget av polypropylen-glassfiber.
· Lar deg installere LinQ-tilbehør.
· Selges i pakker på 4.
LinQ-lås

· Enkel måte å låse det meste av LinQ tilbehøret på plass.
· Ettermonteres til de fleste LinQ tilbehørene.
· Et deksel beskytter låsen mot elementene.
· Ikke kompatibel med verktøyholder eller arbeidslys.
· Pakke med 1 stk.
· Leveres med to nøkler.
LinQ Reservedeler

715001707

· Unikt monteringsfeste som kan brukes på ethvert LinQ System-tilbehør.
· Verktøyfri installasjon og fjerning.
· Selges parvis.

STATIVER OG HOLDERE
LinQ stativforlengelse – 4" (10 cm)

G2, G2S

715001711 • Sølv
715001665 • Svart

· Passer foran eller bak.
· Sterk og holdbar.
· Hjelper med å holde lasten på plass.
· Enkel og verktøyfri installasjon takket være LinQ-systemet.
· Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
· LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.
LinQ stativforlengelse – 6" (15 cm)

G2, G2S

715001712 • Sølv
715001671 • Svart

· Passer foran eller bak.
· Sterk og holdbar.
· Hjelper med å holde lasten på plass.
· Enkel og verktøyfri installasjon takket være LinQ-systemet.
· Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
· LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.
Stativforlenger – 5" (13 cm)

G2L

· Passer foran eller bak.
· Laget av karbonstål.
· Gir festepunkter for å sikre last på stativer.
· Enkel installasjon på rørstativ.
· Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.

715001913

TILBEHØR
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STATIVER OG HOLDERE

Stativforlenger – 8" (20 cm)

715001914

G2L

· Passer foran eller bak.
· Laget av karbonstål.
· Gir festepunkter for å sikre last på stativer.
· Enkel installasjon på rørstativ.
· Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
Aluminiumsstativ bak

715001360

G2S

· Kapasitet 30 lb (14 kg).
· Kompakt, lett aluminiumskonstruksjon.
· Gravert Can-Am-logo.
· Stemplet 5052 senterplate i aluminium.
· Enkel å montere.
LinQ bagasjestativ

G2S (unntatt X mr -modeller)

715001734

· Bolt-on stativ.
· Gjør det mulig å bruke LinQ -montert tilbehør på G2S.

LinQ Baseplate

715007273

G2L

· Gjør det mulig å bruke 16″ bredt LinQ basetilbehør på G2L for å utvide lastealternativer og turmuligheter.
· Inkluderer to LinQ-baser og festeutstyr

LinQ Baseplate

715007274

G2S

· Gjør det mulig å bruke 16" bredt LinQ-basetilbehør på G2S for å utvide lastealternativer og reisemuligheter.
· Inkluderer to LinQ-baser og festeutstyr

Våpenholderstativ

G2L (unntatt MAX modeller)

715001918

G2L (kun MAX modeller)

715001919

· Laget av stål.
· Designet for det rørformede stativet.

Våpenveske† 6.0 Impact† fra Kolpin†

· Til bruk med våpenveske 6.0 fra Kolpin.
· Kan monteres på hver side av kjøretøyet.

715001419

G2, G2L

· Ekstra rom for pistolgreptype våpen og små bipoder.
· Passer enkelt skytevåpen opptil 130 cm (51") i total lengde.
· Gir god plass til 2 3/8" (60 mm) kikkertsikter.
· Baklukedesign gir enkel tilgang.
· Ergonomisk utformet håndtak og støpte festepunkter for slynge.

LinQ Våpenstativ
(Ikke vist)

· Snapplåsdeksel med låseevne.
· Designet for å plassere venstre- og høyrehånds
bolt-action-rifler og hagler.
· Inkluderer avtakbart, støtdempende skum og
nylon støtforing som gir overlegen innvendig
beskyttelse.
· Krever egnet monteringssett for installasjon.

G2
(unntatt MAX, 6x6 og X mr 1000)

715002112

G2
(bare MAX & X mr 1000 modeller)

715002113

· Dette lette våpenstativet til båt kan monteres på hver side
av Outlander med LinQ-systemet uten verktøy.

· Til bruk med Våpenveske 6.0 Impact fra Kolpin.

STATIVER OG HOLDERE

LAST OG LAGRING

TILBEHØR

715002354 • Enkel

Universalholder

715001945 • Dobbel

G2, G2L

· Åpen U-formet brakett til å bære verktøy (spade, øks) og

jaktvåpen (rifle, bue) som er trygt festet, men lett
tilgjengelig.
· Enkel montering på rørstativ, forlengelsesstativ, kurv eller
støtfangere.

LinQ girhåndtak

· Til G2 kreves LinQ Stativforlengelse (715001711).
· Selges parvis.

715001421

G2L

· Slitesterke, fleksible håndtak demper og beskytter samtidig
som de gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra
1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter.
· Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker,
gårdsredskaper og mer.
· Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til
utstyr.

· Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.
· Enkel montering på rørstativer, forlengelsesstativer,
braketter eller støtfangere.
· Selges parvis.

LAST OG LAGRING
Tømmerbjelker

G2 (kun 6x6 modeller)

715001987

· Tømmerbjelker konverterer lasteplanet til en perfekt transportplattform for 4' (120 cm) tømmer.
· Førersikkerheten er garantert av den beskyttende frontskjermen.

Hardtop

G2 (kun 6x6 modeller)

715002394

· Hardtopen har en bagasjeboks på 116 gal (440 L).
· Låsing sikrer eiendelene dine.
· Dekselet heves assistert av gassylindere.

Bagasjebokspool

G2L (kun 6x6 modeller)

715005256

· Gjør lasteplanet om til en stor bagasjeboks som gir økte lastemuligheter.
· Laget av holdbart formet HDPE og utformet for å maksimere lasteplassen.
· Gir tilgang til kjøretøyets vanntette rom bak.
· Designet for perfekt passform og enkel installasjon.

Baklukeforlengelse/-skillevegg

G2 (kun 6x6 modeller)

715002017

· Den robuste baklukeforlengelsen gir en 10" (25 cm) forlengelse til lasteplassen.
· Takket være det lengre lasteplanet utgjør selv store laster ikke noe problem.
· Ved hjelp av LinQ hurtiglåser fungerer forlengelsen også som en solid romdeler for lasteplanet.

Presenning

G2 (kun 6x6 modeller)

715002416

· Utstyrt for å dekke til alle elementene i bagasjeboksen grundig.
· Hindrer at sprut kommer inn i bagasjeboksen.
· Lett å ta av for rask tilgang.

Sidevegger og bakluke

G2 (kun 6x6 modeller)

715005153

· Gir en rask og enkel konvertering av lasteplanet til et bagasjerom med god plass.
· Rotasjonsstøpte vegger gir ekstrem holdbarhet for hardt arbeid – under alle forhold.
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LAST OG LAGRING

CAN-AM VINDSKJERMER

18 Gal (70 L) Utstyrsboks

G2 (kun 6x6 modeller)

715001999

· Uansett hvor du drar og hva du gjør, er denne hendige 18 Gal (70 L) utstyrsboksen din mobile lagringsplass.
· Lokket holder utstyret ditt trygt for vær og vind under alle forhold.
· Glir under lasteplanet med håndtak for enkel tilgang.

Bagasjeboksnett

G2 (kun 6x6 modeller)

715001371

· Solid nett designet for å festes til bunnen av bagasjeboksen for sikker og kompakt innelukking av lasten.

Baklukebegrensningssett

G2 (kun 6x6 modeller)

715002080

· 2 L-formede braketter som holder bakluken åpen horisontalt.
· Holder bakluken i flukt med resten av lasteplanet for lengere overdimensjonert last.

Myk oppbevaringsbag

G2, G2L, G2S

715003759

· 3-delt bag.
· Transportutstyr i en værbestandig bag.
· 11,8 gal (45 L) kapasitet myk bagasjebag designet med kjøretøyets stativ i tankene for å maksimere mulig lagring.
· LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.

Oppbevaringsbag 2,6 Gal (10 L)

269502121

· Roll-top tørrbag som beskytter lasten fullt ut fra elementene.
· Passer i bakrommet på kjøretøyet.

CAN-AM VINDSKJERMER
Deluxe-skjermplate

G2 (unntatt X mr & 6x6), G2L

715001232 • Svart
715000935 • Yellow 2000
715001231 • Red Viper

· Innovativ, rikt utstyrt vindbeskyttelse.
· Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert på styret.
· To-koppholdere.
· Klar til GPS-monteringssett.

Camo-dekaler til Black Deluxe Fairing
(Ikke vist)

Deluxe-skjermplate

715002479 • Light Grey
715006125 • Squadron Green
715007073 • Tundra Green

· Speil og tilleggsbelysning som tilleggsutstyr.
· Krever lav, høy eller ekstra høy vindskjerm.
· Tilpasset håndtakadaptersett er nødvendig til
kjøretøyer med 28 mm (1⅛") koniske
aluminiumsstyrer.
· Passer ikke T3-enheter
715002976 • Mossy Oak
Break-Up Country Camo
715001684 • Next G-1 Vista
Camo

· Camomønster passer perfekt til ditt camo-kjøretøy.
Avsmalnende håndtaksadaptersett
(Ikke vist)

Deluxe-skjermplate

715002470

· Kreves for å installere Deluxe Fairing på en Outlander X-TP og på ethvert kjøretøy som er utstyrt med 28 mm (11/8")
avsmalnende aluminiumsstyre.

CAN-AM VINDSKJERMER

Ekstra høy vindskjerm

Deluxe-skjermplate

TILBEHØR

715000936

· 16" (41 cm) vindskjerm gir den ultimate beskyttelsen mot elementene mens du er på tur.
· Til vindbeskyttelse og bruk om vinteren.
· Verktøyfri installasjon og utskifting.

Høy vindskjerm

Deluxe-skjermplate

715001211

· 11" (28 cm) høy for vindbeskyttelse og bruk om vinteren.
· Verktøyfri installasjon og utskifting.

Lav vindskjerm

Deluxe-skjermplate

715001227

· 6" (15 cm) vindskjerm lar deg holde kjøretøyet ditt sporty og samtidig gi deg litt beskyttelse mot elementene og
muligheten til å nyte retningsbelysning.

· Verktøyfri installasjon og utskifting.

TILBEHØR
Hjelpelys for vindskjermen

Deluxe-skjermplate

715003115

· 2 premium LED-spots til Deluxe Fairing for både økt effekt og retningsbestemt belysning.
· 1800 lumen.
· 2 x 10W LED Cree lyssett.
· Langdistansbelysning opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.

Deluxe-speilsett

Deluxe-skjermplate

715002353

· Forbedret monteringssystem.
· Bredt utsyn bakover.
· Perfekt passform med Deluxe Fairing.

VINDSKJERMSETT
VINDSKJERM MED EKSTRA HØYDE

G2, G2L, G2S
(unntatt X mr modeller)

· Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å

redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter
for å gi deg en roligere og jevnere tur.
· Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert
på styret.
· Passer rett og konisk styre.

Høyt vindskjermsett

G2, G2L, G2S
(unntatt X mr modeller)

· Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å

redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter
for å gi deg en roligere og jevnere tur.
· Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert
på styret.
· Passer rett og konisk styre.

715003023

· Forbedret design for økt stivhet.
· Rattrekk (709400939) er nødvendig for XT- og
Mossy Oak-modeller.

· 16" (41 cm) vindskjerm.
· Gir ultimat vindbeskyttelse og vinterbruk.

715006382

· Forbedret design for økt stivhet.
· Rattrekk (709400939) er nødvendig for XT- og
Mossy Oak-modeller.

· 11" (28 cm) vindskjerm.
· Til vindbeskyttelse og bruk om vinteren.
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CAN-AM VINDSKJERMER

STYRER OG SPEIL

G2, G2L, G2S
(unntatt X mr modeller)

Lav vindskjerm-sett

· Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å

redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter
for å gi deg en roligere og jevnere tur.
· Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert
på styret.
· Passer rett og konisk styre.

715003021

· Forbedret design for økt stivhet.
· Rattrekk (709400939) er nødvendig for XT- og
Mossy Oak-modeller.

· 6" (15 cm) vindskjerm.
· Lar deg beholde et sporty utseende på kjøretøyet ditt,
samtidig som du beskyttes mot elementene.

STYRE OG SPEIL
Vindavvisere for styre

G2, G2L, G2S

715000525 • Black / Yellow
715000537 • White / Black
715001706 • Black / Black
715000733 • Yellow / Black
715003811 • Can-Am Red / Black

715003812 • Manta Green/Black
715003813 • Orange / Black
715003814 • Octane Blue / Black
715006117 • Squadron Green / Black
715006118 • Viper Red / Black

· Robust sprøytestøpt plastkonstruksjon med Can-Am-logo.
· Inkluder avtakbart lokk for justering av luftstrøm.
· Monteringssett selges separat.
Vindavvisere for passasjer

G2 og G2L (bare MAX-modeller)

715001669

· Disse vindavviserne passer på passasjerhåndtakene og gir større komfort mens du kjører.
· Enkel å montere og ta av.

Monteringssett for aluminium håndbeskyttelse

G2, G2L, G2S

715001378

· Lett konstruksjon i svart støpt aluminium.
· Inkluderer komplette beslag.
· Vindavvisere på styret selges separat.

Kort monteringssett i aluminium

G2, G2L, G2S

715001379

· Lett konstruksjon i svart støpt aluminium.
· Inkluderer komplette beslag.
· Vindavvisere på styret selges separat.

Speilsett for vindavvisere på styret

Vindavvisere for styre

860200080

· Passer ikke til monteringssett i aluminium med full håndbeskyttelse (715001378).
· Selges parvis.

Koniske håndtak i aluminium

G2, G2L, G2S

· 7/8" –1 1/8" (22 mm – 28 mm) konisk håndtak av 6061-T6 aluminium.
· Inkluderer alle monteringsbeslag, midtstyreskum og deksel.

715000550

SETER

XT håndtakbeskyttelsessett

STYRE OG SPEIL

TILBEHØR

703100352

G2, G2L

· Ikke kompatibelt med Mud Strap (715003053).

Speil venstre - 3/8" (10 mm)

709400406

G2, G2L, G2S

· Ekte synsflate 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
· Matt finish.
· Stang inkluderer 3/8" (10 mm) gjenger.
· Brakett (715000190) er nødvendig for installasjon på DS 450.
· Brakett ikke nødvendig for installasjon på Outlander og Renegade.
Speil høyre - 3/8" (10 mm)
(Ikke vist)

709400523

G2, G2L, G2S

· Ekte synsflate 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
· Matt finish.
Styrespeil

· Stang inkluderer 3/8" (10 mm) gjenger.
· Brakett (715000190) påkrevd bortsett fra kjøretøyer med
høyre håndbrems.

715005366

G2, G2L, G2S

· Justerbare styremonterte konvekse speil.
· Den konvekse overflaten gir forbedret sikt med et bredere

· Krever ikke at det monteres en vindskjerm eller kåpe.

synsfelt.

SETER
Førerryggstøtte

G2 2015 og nyere, G2L (bare MAX-modeller, unntatt 6x6-modeller)

715003942

G2L (unntatt MAX modeller)

715003941

G2 (unntatt 6x6 og MAX-modeller)

715003940

G2 (bare 6x6-modeller, unntatt Max)

715003611

· Gir førerens rygg den ekstra støtten som gjør det mer behagelig å kjøre den ekstra milen.
· Justeres horisontalt for å matche førerens høyde og preferanse.
· Monteres og låses godt fast på kjøretøyet.

Outlander Max
passasjersetesett

G2 2015 og nyere, G2L (kun MAX-modeller)

715002373

· Perfekt for å erstatte brukt eller ødelagt passasjersete.

Heavy Duty setetrekk

G2, G2S, G2L

· Heavy-Duty materialer for å dekke og beskytte setet.
· Slitesterkt og rivebestandig.
· Enkelt å installere ved å strekkes rundt det originale setet;
elastikken holder trekket godt på plass.

715007212
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PLASTBESKYTTELSESPLATER

PLAST
BESKYTTELSESPLATER

BUET FRONTENDE
MIDTSEKSJON I FULL
STØRRELSE, 10 MM TYKK

FORBOREDE HULL
FOTBRØNNPLATER,
8 MM TYKKE

RASK OG ENKEL
INSTALLASJON

PLAST BESKYTTELSESPLATER

TILBEHØR

PLAST BESKYTTELSESPLATER

1

2
3

715003046

Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer
og gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av
slitasjebestandig termoformet polyetylen med
høymolekylær vekt (HMWPE).
· Lettere enn aluminium.

Gi Outlander & Renegade et
fullt beskyttelsessett eller
skaff dem enkeltvis

OUTLANDER

OUTLANDER MAX

OUTLANDER 6X6

G2, G2S

715002924

715002924

715002925

715002925

G2L

G2L MAX

—

—

—

—

715006115

715006116

INDIVIDUELLE PLAST BESKYTTELSESPLATER
1

2

3

A
 -ARMBESKYTTERE G2

715002924

B
 AKAKSELARM
BESKYTTERE G2

715002925

P
 LAST BESKYTTELSES
PLATE G2

715002924

—

715005290
715006019

715006020
715005320 (MAX)

—
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HMWPE BESKYTTELSESPLATER

HMWPE-BESKYTTELSESPLATER

2
1

3

Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god
beskyttelse i ulendt terreng. Laget av 1/4" (6 mm) tykt slitebestandig
termoformet høymolekylærvekt polyetylen (HMWPE).
· Lettere enn aluminium.
· Overlegen bestandighet mot
belastningsprekker.

· Høy slagfasthet.

OUTLANDER, RENEGADE
G2
2016 OG TIDLIGERE
Unntatt
MAX &
X mr
1000R
modeller

MAX Kun
X mr
1000R
modeller

2017-2018
Bortsett fra
Max &
X mr
1000R
modeller

MAX Kun
X mr
1000R
modeller

G2L

G2S
2017-2018
MODELLER

2019 OG NYERE
Unntatt
MAX &
X mr
1000R
modeller

MAX Kun
X mr
1000R
modeller

Unntatt
MAKS
modeller

2019 OG
NYERE

KUN
MAX
modeller

HMWPE BESKYTTELSESPLATESETT
715004214 715004215 715004209 715004210 715004806 715004807 715004211 715004212 715004213 715004809

INDIVIDUELLE HMWPE BESKYTTELSESPLATER
1

A-armbeskyttere

2

Underkarosseriplater

3

715002924 715002924 715002924 715002924 715004822 715004822 715002924 715002924 715002924 715004822

Fotbrønndel ikke kompatibel med
Renegade X mr

715002926 715002927 715002926 715002927 715002926 715002927 715002928 715002929 715002974 715002974

Bakakselarmbeskyttere

715003466 715003466
modeller (Bare modeller
715002925 715002925 715003466 715003466 715004823 715004823 (Bare
715003466 715004823
fra 2015 til
fra 2015 til
2020)

2020)

ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

TILBEHØR
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ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

4
1

6

2

3

7

5

For maksimal holdbarhet og styrke er alle våre
beskyttelsesplater i aluminium laget med 5052 H32
aluminium med høy styrke 3/16" (4,5 mm) tykk.
· Ultimat holdbarhet.
· Høy styrke.

OUTLANDER
G2
2016 OG TIDLIGERE
Unntatt
MAX &
X mr 1000R
modeller

Bare
MAX &
X mr 1000R
modeller

2017-2018
Unntatt
MAX &
X mr 1000R
modeller

Bare
MAX &
X mr 1000R
modeller

G2L
2019 OG NYERE
Unntatt
MAX &
X mr 1000R
modeller

ALLE ÅR

Bare
MAX &
X mr 1000R
modeller

Unntatt MAX
modeller

Kun MAX
modeller

715002137 715002138 715004197 715004198 715004804 715004805

715004199

715004200

BESKYTTELSESPLATESETT I ALUMINIUM

INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER
A-arm

715001667 715001667 715001667 715001667 715004820 715004820

715001667

715001667

2

Beskyttelsesplate foran

715000926 715000926 715000926 715000926 715000926 715000926

715001906

715001906

3

Beskyttelsesplate på midten

715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078

715002078

715002078

4

Fotbrønn beskyttelsesplater

715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922

715000922

715000922

5

Bakaksel armbeskyttere

715003741

715003741

6

Bakre differensialbeskyttere

715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920

715000920

715000920

7

Beskyttelsesplate bak

715002028 715002029 715002028 715002029 715002028 715002029

715002028

715002029

1

beskyttere

—

—

715003741 715003741 715004821 715004821

(Bare modeller
(Bare modeller
fra 2015 til 2020) fra 2015 til 2020)
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ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

2

7

3

1

4

5

6

For maksimal holdbarhet og styrke er alle våre
beskyttelsesplater i aluminium laget med 5052 H32
aluminium med høy styrke 3/16" (4,5 mm) tykk.
· Ultimat holdbarhet.
· Høy styrke.

RENEGADE
G2S
2016 OG TIDLIGERE

2017-2018

2019 OG NYERE

715002139

715004201

715004808

715001667

715001667

715004820

715000925

715000925

715000925

715002078

715002078

715002078

715001359

715001359

715001359

715003741

715004821

715000920

715000920

715000920

715002028

715002028

715002028

BESKYTTELSESPLATESETT I ALUMINIUM
Ikke kompatibel med X mr modeller

INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER
2

A-armbeskyttere

2

Beskyttelsesplate foran

3

Beskyttelsesplate på midten

4

Fotbrønn beskyttelsesplater

Ikke kompatibel med X mr modeller
5

Bakaksel armbeskyttere

6

Bakre differensialbeskyttere

7

Beskyttelsesplate bak

HMWPE & ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

TILBEHØR
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HMWPE & ALUMINIUM
BESKYTTELSESPLATER

2
3

1

Våre plast- og aluminiumplater glir
jevnt og stille over hindringer og gir
god beskyttelse i ulendt terreng.

HMWPE

ALUMINUM

· Lettere enn aluminum.
· Overlegen bestandighet mot

· Ultimat holdbarhet.
· Høy styrke.

Laget av 1/4" (6 mm) tykt slitebestandig termoformet
høymolekylær polyetylen (HMWPE).

belastningsprekker.

Laget av 3/16" (4,5 mm) tykk 5052 H32 aluminium
med høy styrke.

· Høy styrke mot støt.

OUTLANDER 6X6
G2 6x6
2016 OG TIDLIGERE

G2L 6x6

2017- 2018

2019 OG NYERE

ALLE ÅR

715002924

715002924

715004822

715002924

715005290
(Unntatt MAX)

715005290

715005290
(Unntatt MAX)

715005320
(MAKS Kun)

715005320

715005320
(MAKS Kun)

715002925

715003466

715004823

715001667

715004820

715003741

715004821

INDIVIDUELLE HMWPE BESKYTTELSESPLATER
1

2

3

HMWPE A-armbeskyttere
HDPE Full beskyttelsesplate
under karosseriet

HMWPE Bakaksel armbeskyttere

715005259
(MAKS Kun)

715003466

(Kun 2020 og tidligere modeller)

INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER
1

2

3

Aluminium A-armbeskyttere

715001667

715001667

Aluminium Full beskyttelsesplate
under karosseriet
Aluminium Bakaksel
armbeskyttere

715003741

(Bare modeller fra 2015 til 2020)

34

TILBEHØR

STØTFANGERE OG VERN

STØTFANGERE OG VERN
STØTFANGERE
Ekspedisjonsstøtfanger foran

G2, G2L (unntatt X mr modeller)

715007233

· Laget av 1,5" profilerte stålrør som gir fullstendig beskyttelse av kjøretøyets front.
· Beskytter og hindrer ikke kjøretøyets frontlykter.
· Integrerte monteringspunkter for lys.
· Innvendig og utvendig antikorrosjonsbelegg med en slitesterk pulverlakk.

Ekspedisjonsstøtfanger bak

G2, G2L (unntatt X mr modeller)

715007234

· Laget av 1,5" profilerte stålrør som gir fullstendig beskyttelse av kjøretøyets bakside.
· Beskytter og hindrer ikke kjøretøyets baklys.
· Innvendig og utvendig antikorrosjonsbelegg med en slitesterk pulverlakk.
· G2-base og DPS bakstøtfangerinstallasjon krever 705008164 og 705008165.

XT-støtfanger foran

G2

715004837

· Gir ekstra beskyttelse mot hindringer.
· Tøff og holdbar, kan legges til på Outlander-basismodellen for å konvertere kjøretøyet til XT-modell.
· Standard på XT, XT-P, Mossy Oak og Limited modeller.
· Stor rørkonstruksjon med teksturert svart overflate og metallhjørner.

XT-støtfanger bak

G2

715004920

· Gir ekstra beskyttelse mot hindringer.
· Tøff og holdbar, kan legges til på Outlander-basismodellen for å konvertere kjøretøyet til XT-modell.
· Standard på XT, XT-P, Mossy Oak og Limited modeller.
· Stor rørkonstruksjon med teksturert svart overflate og metallhjørner.

XT-støtfanger foran

G2L

715001910

G2L

715001911

G2

715001286*

G2L

715004279

· Vinsjkompatibel.
· Stor rørkonstruksjon.
· Beskytter kjøretøyet mot hindringer.
· Standard på XT-modeller.

XT-støtfanger bak

· Stor rørkonstruksjon.
· Beskytter kjøretøyet mot hindringer.
· Standard på XT-modeller.

Extreme-støtfanger foran

· Svært robust konstruksjon.
· Forbedrer kjøretøybeskyttelsen foran.
· Kompatibel med XT støtfanger foran.
· Passer til ApacheTM 360 beltesystemet (når sidepanelene fjernes).
· Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.
* Ikke kompatibel med frontkrok.

STØTFANGERE OG VERN TILBEHØR

Komplett Rancher beskyttelsessett

G2, G2L (unntatt X mr & 6x6
modeller)
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715003463

· Disse kraftige støtfangerne og skjermbeskytterne er designet for å tjene to formål: Beskytt ATVen og alt den kommer
i kontakt med, samtidig som den forbedrer utseendet på ATVen.

· Laget robust og konstruert for å gi et robust utseende og gir full sidebeskyttelse til bruk for bønder, ranchere og
skogbrukere.

· Krever forlengelser på sidebeskyttere (715003460) for installasjon på MAX-modeller.
· Dette monteringssettet inkluderer:
– Rancher Støtfanger foran (715003461).
– Rancher Støtfanger bak (715003462).
– Karosserisidebeskytter (715003459).
Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.
Rancher frontstøtfanger

G2, G2L (unntatt X mr modeller)

715003461

· Den lave frontendebeskyttelsen og platene lar deg bruke ATVen i storfeflokker og ivareta sikkerheten til både kjøretøyet
og dyrene.
· Den flate frontdelen gjør det lettere å skyve lette gjenstander, f.eks. stenge et gjerde.
· Hele frontdekselet strekker seg ut og gir ekstra beskyttelse av frontlysene og radiatoren.
· Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
· Ikke kompatibel med beltesystemer, ploger og frontfeste.
· Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.
Rancher frontstøtfanger

G2, G2L (unntatt 6x6 modeller)

715003462

· Ideell til å bruke terrengkjøretøyet til storfehold og ivareta sikkerheten til både kjøretøyet og dyrene.
· Dekningen strekker seg ut og gir ekstra beskyttelse baklysene.
· Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
· Ikke kompatibel med beltesystemer.
· Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

Renegade Extreme-støtfanger foran

G2S

715002469

· Forbedret beskyttelse av kjøretøyet foran.
· Påkrevd som et monteringspunkt for Radiator flyttesett (715001929).

VERN

Karosserisidebeskyttelse

G2, G2L,
med Rancher støtfangere
(unntatt X mr & 6x6 modeller)

715003459

G2 med XT støtfangere
(unntatt 6x6 modeller)

715004940*

G2L med XT støtfangere
(unntatt X mr & 6x6 modeller)

715003614

· Den kraftige fenderbeskytteren er konstruert for å gi dobbel funksjon: Beskytte ATVen og forbedre ATV-utseendet.
· Laget robust og konstruert for å gi et robust utseende og gir full sidebeskyttelse til bruk av bønder, ranchere og
skogbrukere.

· Bygget av slitesterk tøff stålrørkonstruksjon med 1,25" (3 cm) diameter, med innvendig og utvendig anti-korrosjonsbelegg
med slitesterk pulverlakk.

· Ikke kompatibel med selvrensende fotbrønn.
· XT støtfangere foran og bak eller Rancher støtfangere foran og bak kreves for installasjon.
· Krever forlengelser på sidebeskyttere (715003460) for installasjon på MAX-modeller.
Ikke kompatibel med Rancher-støtfangere foran og bak.

Karosseri sidebeskytter forlengelser
(Ikke vist)

G2, G2L (bare MAX modeller)

715003460

· Denne spesialdesignede forlengelsen for Karosseri sidebeskytteren er laget spesielt for å passe og sømløst integreres i
utseendet på Outlander MAX modeller.

Skvettlapper

G2 (med skjermbreddere)

715007089

· Holder gjørme, snø og rusk utenfor lastområdet og beskytter tilhenger og kjøretøy bak deg.
· Tilfører kjøretøyet et estetisk utseende.
· Krever skjermbreddere.
· Selges parvis.
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STØTFANGERE OG VERN

SKJERMBREDDERE

G2 2012-2018 (unntatt med 30" dekk) (unntatt 6x6 modeller)

715001764*

G2 2019 og nyere (med 30" dekk) (unntatt 6x6 modeller)

715004250**

G2L

715001909***

G2L Kun europeiske kjøretøyer 2015 og nyere

715004487

· Settet er konstruert for å gi ekstra beskyttelse mot smuss og rusk, derfor viktig å ha hvis du liker å kjøre i gjørme.
· Laget av sprøytestøpt plast som passer kjøretøyets skjermer perfekt.
· Gi kjøretøyet ekstra stil til det robuste kule utseendet.
· Settet inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.
* Leveres som standard på G2 modeller 2019 og nyere (unntatt X mr modeller).
** Standard på G2 X mr 1000R.
*** Ikke kompatibel med europeiske kjøretøyer.

Skjermbreddere forlengelser

G2 (unntatt 6x6 modeller)

715005111*

G2L

715003615**

· Blokker terrengrester fra å slynges opp på deg mens du kjører eller skade kjøretøyet ditt takket være disse ekstra store

skjermbredderne med forlengelse, som også inkluderer skvettlapper for ekstra beskyttelse mot gjørme/snø, spesielt når
du kjører med beltesett.
· Laget av polyetylen med høy molekylvekt (HMWPE) for avansert slitestyrke.
· Inkluder forlengelser foran og bak.
* Må brukes med skjermbreddere for G2 (715001764).
** Må brukes med skjermbreddere for G2L (715001909).

SKJERMBREDDERE

G2S (unntatt X mr -modeller)

705012695

· Integrerte forlengede skjermbreddere gir sporty utseende og full karosseribeskyttelse mot smuss og vann.
· Settet inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.

Beskyttelsesrør til lasteplan

G2 (kun 6x6 modeller)

715002030

· Støtfangere som skrus på sidene av 6x6 lasteplan.
· Beskytt de utvendige plastkomponentene på lasteplanet mot stein, trær og andre hindringer når du krysser lukkede
områder eller laster last på planet.

Beskyttelsesrør til lasteplan

G2L (kun 6x6 modeller)

715005266

· Støtfangere som skrus på sidene av 6x6 lasteplan.
· Beskytt de utvendige plastkomponentene på lasteplanet mot stein, trær og andre hindringer når du krysser lukkede
områder eller laster last på planet.
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Oppvarmede håndtak og
tommelgasskombinasjon

G2, G2L, G2S
(unntatt 2020 og oppover modeller utstyrt med 850 motorer og 2019 og
nyere modeller med 1000R motor, T-kategorimodeller)

715003250 Ikke kompatibel med
intelligent gasskontroll (iTC)

G2, G2L, G2S (2020 og oppover modeller utstyrt med 850 motorer og
2019 og nyere modeller med 1000R motor, T-kategorimodeller)

715008739* Kompatibel med
intelligent gasskontroll (iTC)

· LED-demper letter avlesning av temperaturinnstillingene.
· 4 temperaturinnstillinger med individuell betjening for
tommel og grep.

· Avstengning med en bevegelse.
· Kabling kreves kun for installasjon på G2L modeller.

· Går tilbake til forrige varmeinnstilling.

Kabling
(Ikke vist)

G2L

*

Flyttebrakett (715007619) nødvendig for
installasjon på T-kategorimodeller og G2L XU
(INTL-modeller).

710004567

· Nødvendig for installasjon av oppvarmede håndtak og gasskombo.
Oppvarmet visiruttak

G2, G2L

715001246

· Strategisk plassert på kjøretøyet for å opprettholde
smidigheten.

· Valgfritt visiruttak som gir tåkefri kjøring.
· Rask og enkel installasjon.
· Selges enkeltvis.
· Oppvarmet visir ikke inkludert.
Oppvarmede passasjerhåndtak og visiruttak

G2, G2L (bare MAX modeller)

715001926

· Bytt ut dine passasjerhåndtak.
· Dobbel temperaturbryter integrert i setearmen for
oppvarmede håndtak og håndtak i 3 soner.

· Oppvarmet visiruttak integrert i setearmen.

USB-strømuttaksett

G2, G2L, G2S

219400510

· Lad opp elektroniske enheter mens du kjører*
(smarttelefon, MP3, varmeutstyr etc.).

· USB-kontakter med dobbelt port.
· * Strømuttaket kan ikke lade alle enhetstyper når du kjører.

Setevarmer

G2, G2S, G2L

715007211

· 25 W setevarme gir kuldefri kjørekomfort.
· Bare én temperatur.
· Kun varmepute og elektrisk kabelnett.
· Holdbart setetrekk (715007212) er nødvendig for
installasjonen.

605154278

Motorvarmer

715002043

· Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
· Outlander 1000 (G2)
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G2, G2L
(unntatt 6x6 & X mr -modeller)

Elektronisk enhetsholder

· Robust konstruert polypropylen-konstruksjon gir riktig

passform og enkel installasjon.
· Justerbar enhet holder trygt smarttelefoner eller små
nettbrett med en lengde eller bredde på mellom 7,5 cm
og 13,0 cm med eller uten beskyttelsesetui.
· Integrert lagring (0,6 gal / 2,1 L).

3,5" (9 cm) LED-lys (2x14 W) LED-kjørelys

G2, G2L

· 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
· Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt
aluminiumshus.

· Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av

en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset
på nytt.

3,5" (9 cm) LED-lamper (2 x 14 W) LE -flomlys

G2, G2L

· 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
· Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt
aluminiumshus.

· Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av

en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset
på nytt.

10" (25 cm) dobbeltstablet LED-belysningsstang (60 WATT)

G2, G2L

· Utstyrt med 12 5W Cree-LEDer.
· 5400 lumen.
· Robust og vanntett.
· Stor effekt for størrelsen.

Lett strømkabel
(Ikke vist)

715004919

· Ledevaierspor for å føre ladekabelen gjennom lokket.
· Mulighet for å flytte 12V strømuttak eller installere USB

uttak i oppbevaringsrom (USB strømuttak selges separat).

· Ikke kompatibel med vindskjermr og snorkelsett.

715003666

· Selges parvis.
· EU-kompatibel.
· Spotobjektiv for et smalt og langt lysstrålespredning, ideelt
når du kjører i høyere hastigheter.

· Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett
strømkabel (715007275) kreves for installasjon.
715003665

· Selges parvis.
· EU-kompatibel.
· Flomlinse for et bredt lysstrålespredning, ideelt til

arbeidsoppgaver som pløying eller svinger, støvete eller
tåkete kjøreforhold.
· Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett
strømkabel (715007275) kreves for installasjon.
715002933

· EU-kompatibel.
· Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett
strømkabel (715007275) kreves for installasjon.

G2, G2L

715007275

· Kreves for installasjon av 10″ (25 cm), 15″ (38 cm) enkelt- og dobbeltstablede LED-lysbjelker og 4″ (10 cm) runde LED-lys.
Bluetooth håndtak Soundbar fra Mtx

G2, G2L, G2S

219400840

· Bluetooth-høyttaler med enestående bekvemmelighet med · Inkluderer inngangs-, jord- og tenningskabler, pluss
fingertuppstyring.

· Robust IP66-klassifisert værbestandig høyttaler designet
for utendørs bruk.

· Drevet av 150 watt lydkvalitet av høy kvalitet.
· Sømløs integrasjon og drift fra Bluetooth-aktiverte enheter.
Multiposisjons lysmonteringssett

G2, G2L, G2S

tilleggsport og 3,5" (8,89 cm) kontaktkabel.

· Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett.
· EU-kompatibel.
Merknad: Vi anbefaler at du bruker 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps
AAC- eller AIFF, WAV -formater for å matche potensialet til
høyttaleren. Flere komprimerte formater vil sannsynligvis ha
forringet lydkvalitet.

715004274

· Flerposisjons plastklemmer som passer på forskjellige slangestørrelser: 0,75" til 1,5" (19 mm til 38 mm).
· Kreves for installasjon av de 2" (5 cm) firkantede LED-lysene (2 x 10W).
· Settet inneholder rørklemmefester og strømkabler.

Baja Designs fjernlyssett

G2

715004284

· Takket være deres enkle montering og plug-and-play-installasjon helt inn i det opprinnelige fjernlyset, blir oppgradering
fra ditt standard fjernlys til disse kraftige Baja Designs Squadron Pro LED-lysene helt utrolig.

· Hver spot er utstyrt med 4 Cree KEDer som produserer 4.900 lumen ved 40 watt.
· Kjøre-/Combo lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og fjernlys.
· Ikke EU-kompatibel.

LYS & ELEKTRISK

2" (5 cm) rektangulært LED-lys

G2, G2L, G2S
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715004293

· 2 x 900 lumen 10W LED Cree -lyssett.
· Langdistansbelysning opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.
· Multiposisjonslys monteringssett er nødvendig for installasjon.
· Ikke EC-kompatibel.

Hjelpelys for vindskjermen

Deluxe-skjermplate

715003115

· 2 premium LED-spots til Deluxe Fairing for både økt effekt og retningsbestemt belysning.
· 1800 lumen.
· 2 x 10W LED Cree lyssett.
· Langdistansbelysning opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.

RAM† LED Spotlight

G2, G2L, G2S

710005423

· 540 lumen LED-lys (9W) kraftig spotlight standard utstyrt med 1" (2,5 cm) diameter, gummibelagt dobbeltkule- og
sokkelsystem.

· Ikke EC-kompatibel.

Senterkonsoll dagslys

G2S (unntatt X mr)

715000691

· Kan monteres på toppenden av midtkonsollen.
· Forbedrer kjøretøyets utseende.

Batterilader/vedlikeholdslader

715005061

· Holder lagrede blysyrebatterier ladet.
· Lader og vedlikeholder små batterier.
· Mikroprosessorstyrt flertrinnslading for økt presisjon, sikkerhet og batterilevetid.
· Detekterer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
· Omvendt tilkoblingsbeskyttelse beskytter batteri og lader mot skader.
· Autospenningsdeteksjon.
· Trykk på skjermknappen for å vise ladeprosessen.
· Innhold: 3 ampere batterilader, klemmeadapter, DC adapter, 24” sikret ringlederkabler med vanntett deksel,
brukerhåndbok.

· Amerikansk plugg (110V).
· Selges ikke i Europa.
JUMPSTARTER

715005062

· IPX3 vannbestandige og lukkede utgangsporter.
· 4 LED-batteriindikatorer for enkel avlesning på batteriladenivå.
· Kompakt design: Passer lett inn i ryggsekken, hanskerommet eller andre oppbevaringsrom.
· 2,4 A + 1 A / 5 V USB-porter gir rask lading av alle USB-enheter,.
· Smartkabel gir beskyttelse mot feil polaritet, kortslutning, lavspenning, høy temperatur og omvendt lading.
· Innebygd LED-lampe (3 moduser).
· Innhold: 300CA jumpstarter, SA858 smart kabelklemme, MC-USB til USB-ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.
· Selges ikke i Europa.
C-TEK lader

860200997

· CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i verden, har produsert en spesifikk BRP-lader for alle BRP-produkter.
· Laderen er bygget for å tåle de krevende arktiske forholdene.
· Spør forhandleren om mer informasjon.

40

TILBEHØR

LYS & ELEKTRISK / VINSJER

Quick Connect batterikabel

715005408

· Koble og lad forskjellige ting raskt og enkelt med laderen.
· Inkludert i batterilader/vedlikeholder (715005061).
· Selges enkeltvis.
· Selges ikke i Europa.

Hurtigkoblingskabel med batteriindikator

715006055

· Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen.
· 3-farget LED-indikator gir konstant indikasjon på batteriets helse.
· Selges enkeltvis.
· Selges ikke i Europa.

Garmin† Montana† 680t GPS

715002830 • US
715003456* • Europeisk versjon

G2, G2L, G2S

· Robust og vanntett, Montana 680T er elementtett.
· 4,2 tommer (10,2 cm) berøringsskjerm i to retninger, lesbar i sollys og hanskevennlig berøringsskjerm, for å gi deg
levende farger og høyoppløselige bilder.

· 8 megapiksler autofokus kamera geotagger automatisk bilder.
· Sporer både GPS- og GLONASS -satellitter for forbedret posisjonering og vanligvis raskere reparasjoner.
· Forhåndslastede TOPO-kart, pluss 1-årig BirdsEye Satellite Imagery-abonnement.
· 3-akset kompass med barometrisk høydemåler.
· Spesifikk GPS-vugge inkludert (monteringssett for kjøretøy nødvendig).
· Inkluderer et forhåndslastet kart for USA.
* EU-kompatibel.
* Inkluderer forhåndslastede europeiske rekreasjonskart.

GPS RAM† Montering for styret

715001985

G2, G2L, G2S

· Praktisk brakett for å installere Garmin Montana GPS (ikke inkludert) på enhetens styre.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Green Key

710005232

G2, G2S (2018 og oppover)

· Anti-tyveri, Digitalt kodet sikkerhetssystem-tast (D.E.S.S.)

klikker enkelt på kjøretøyet og gir førere enkel og rask start
hver gang.
· Antityveriteknologi, nøkkelen kommuniserer trådløst med
kjøretøyet, så det først starter når nøkkelkoden samsvarer
med kjøretøyet, for sikkerhets skyld.

· Den programmerbare D.E.S.S. Nøkkelen kan også

programmeres til 3 moduser:
- Arbeidsmodus: Begrenser kjøretøyets hastighet til
40 km/t, men begrenser ikke motorens dreiemoment.
- Normal modus: Begrenser kjøretøyets hastighet til
70 km/t og 50 % dreiemomentreduksjon.
- Effektmodus: Ingen restriksjoner.

VINSJER
CAN-AM HD VINSJER

Can-Am HD 2500 vinsj

G2, G2L

715006414

G2, G2L (kun T-kategori
2022-modeller) og G2L XU (kun
INTL 2022-modell).

715008140

· Kraftig fire-veis vaierføringsrull.
· Ergonomisk clutchhåndtak.
· Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer
dreiemoment og lengre levetid.

· Automatisk 100 % lastholdende brems.
· Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.
· Kablet fjernkontroll selges separat.

· Plug-and-play ledninger og festebraketter.
· Værforseglet bryter på styret.
· Trekkstyrke 1134 kg.
· 50 fot 3/16" (15,2 m på 4,8 mm) wirestålkabel.
· EU-kompatibel.
· Ledningsnett (715002453) kreves for G2L.

VINSJER

Can-Am HD 3500 vinsj

G2, G2L

715006415

G2, G2L (kun T-kategori
2022-modeller) og G2L XU
(kun INTL 2022-modell)

715008137

· Kraftig fire-veis vaierføringsrull.
· Ergonomisk clutchhåndtak.
· Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer
dreiemoment og lengre levetid.

· Automatisk 100 % lastholdende brems.
· Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.
· Kablet fjernkontroll selges separat.

TILBEHØR
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· Plug-and-play ledninger og festebraketter.
· Værforseglet bryter på styret.
· Trekkstyrke 1588 kg.
· 50 fot 3/16" (15,2 m på 4,8 mm) wirestålkabel.
· EU-kompatibel.
· Ledningsnett (715002453) kreves for G2L.

WARN† VRX VINSJER
715006107

G2, G2L, G2S
G2, G2L, G2S (kun T-kategori
2022-modeller) og G2L XU (kun
INTL 2022-modellen)

WARN VRX 25 vinsj

· Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti

· Slitesterk metallkonstruksjon.
· Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for

· Trekkstyrke 1134 kg.
· 50 fot 3/16″ (15 m på 4,8 mm) wirestålkabel.
· Styrerull.
· Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
· Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
· EU-kompatibel.

elementene ute.

korrosjonsbestandighet.

· Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års
knowhow med WARN 4WD-navlås.

· Dashbordmontert vippebryterkontroll.
· Lastebrems for god kontroll.
· Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.

WARN VRX 35 vinsj

(elektrisk).

G2, G2L, G2S

715006108

G2, G2L, G2S (kun T-kategori
2022-modeller) og G2L XU (kun
INTL 2022-modellen)

715008138

· Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder

elementene ute.
· Slitesterk metallkonstruksjon.
· Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for
korrosjonsbestandighet.
· Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års
knowhow med WARN 4WD-navlås.
· Dashbordmontert vippebryterkontroll.
· Lastebrems for god kontroll.
· Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.

· Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti
(elektrisk).

· Trekkstyrke 1361 kg.
· 50 fot 7/32″ (15 m på 5,5 mm) wirestålkabel.
· Styrerull.
· Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
· Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
· EU-kompatibel.

715006109

G2, G2L, G2S
G2, G2L, G2S (kun T-kategori
2022-modeller) og G2L XU
(kun INTL 2022-modellen)

WARN VRX 35-S vinsj

715008139

· Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder

· Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti

· Slitesterk metallkonstruksjon.
· Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for

· Trekkstyrke 1361 kg.
· 50 fot 3/16″ (15 m på 4,8 mm) syntetisk tau.
· Støpt aluminium styrerull.
· Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
· Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
· EU-kompatibel.

elementene ute.

korrosjonsbestandighet.

· Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års
knowhow med WARN 4WD-navlås.

· Dashbordmontert vippebryterkontroll.
· Lastebrems for god kontroll.
· Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.

Bakmontert vinsjsett

715008141

· Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder

(elektrisk).

G2 (unntatt 6x6 modeller)

715007100

G2 (kun 6x6 modeller)

715006503

G2L (kun 6x6 modeller)

715007099

· Den fjernstyrte vinsjen bak er en gave når du
· ønsker å trekke deg ut av et tøft sted eller flytte tunge laster.
· Inkluderer en helt forseglet Warn-vinsj og alle ledninger og monteringsutstyr som trengs for en enkel og rask installasjon.
· Trekkstyrke 1361 kg.
· 15,2 m på 5,5 mm (50 fot) wirestålkabel.

42

TILBEHØR

VINSJER

VINSJER TILBEHØR
Trådløs fjernkontroll

715002542

Warn vinsjer

· Systemet er raskt og enkelt å installere, takket være en ledningsnett med integrert antenne og all nødvendig
monteringsutstyr.

· Systemet lar deg betjene vinsjen din hvor som helst innenfor en radius på 15,2 m, noe som øker
gjenopprettingsalternativene.

· Alle komponenter er værbestandige.

Trådløs fjernkontroll

Can-Am WARN vinsjer 2020 og tidligere

715006378

Can-Am HD vinsjer 2021 og tidligere (715006414 og 715006415)

715006555

Can-Am HD vinsjer 2021 og nyere (715008140 og 715008141)

715008121

· Med dette settet kan eiere av vinsjen montere en
håndholdt fjernkontroll på vinsjen.

· Dette settet lar vinsjeiere legge til en håndholdt

· Kablet fjernkontroll og fjernkontakt inkludert.
· EU-kompatibel.

fjernkontroll til kjøretøyer med en standardvinsj.

· Fungerer sammen med minispakbryteren.

Vinsjtilbehørsett

715002409

· Utnytt vinsjen best mulig.
· Øk trekkraften til det dobbelte, endre trekkretningen og hold vinsjen i god stand.
· Inneholder tre stropper, kasteblokk, og bøyle.

ADVARSEL Hawse Fairlead

Warn vinsjer

715007698

· Dobbelt pulverlakkert konstruksjon.
· Nødvendig for å bruke den syntetiske vinsjen.
· Kabel (715004254) på WARN vinsjer.
· Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.

Styrevalser

Warn vinsjer

715007699

Can-Am HD vinsj

710007459

· Har over-, under- og sidevalser som reduserer slitasjen og gir bedre trekkbetingelser fra alle retninger og dermed enklere
vinsjing.

Krok med sikkerhetslås og stroppesett

Can-Am HD vinsjer

705014949

· Heavy duty vinsjwirekrok med lås i rustfritt stål.
· Inkluderer en sikkerhetsstropp av nylon.

705014983

Reservewire Can-Am HD

705014984

· Vær sikker, ha alltid med reservewire.
· 2500 lb (1134 kg) trekkstyrke med 50 ft 3/16" (15,2 m 4,8 mm) stålwire for 705014983.
· 3500 lb (1588 kg) trekkstyrke med 50 ft 7/32" (15,2 m 5,5 mm) stålwire for 705014984.

Reservewire - ATV WARN vinsjer

715006256

· Vær sikker, ha alltid med reservewire.
· 3588 kg (1588 kg) trekkstyrke.
· 50 ft. 7/32" (15,2 m med 5,5 mm) stålwire i flykvalitet.

VINSJER

Syntetisk vinsjkabel

ATV WARN Vinsjer

TILBEHØR

715004254

· Lettere å manipulere enn stålkabel.
· Erstatter den originale kabelen på alle fabrikkinstallerte WARN-vinsjer eller selges som tilbehør av BRP.
· Settet inneholder syntetisk tau og steinbeskyttelseshylse.
· Bruk alltid med den nye Hawse Fairlead (715007698).
· 50 fot (15,2 m) 3/16" (15,2 m på 4,8 mm) syntetisk tau.
· 3588 kg (1588 kg) trekkstyrke.
Vinsjmonteringsplate

G2S

715000927

· Legger til funksjonalitet til Renegade.
· Passer til Can-Am vinsjer fra WARN.

Motorledningsnett
(Ikke vist)

G2 2021, G2S 2021,
G2L 2020 og tidligere

715002453

· Nødvendige plug-and-go ledninger for kun å installere WARN vinsj.
· Ikke nødvendig for Can-Am HD-vinsjer.
Adapterkit til maskinvare
(Ikke vist)

Deluxe-skjermplate

715003477

· Nødvendig for å installere WARN vinsjsett (715008137, 715008138, 715008139) på 2016 og nyere modeller.
· Nødvendig for å installere Can-Am HD 2500 vinsj (715008140) og Can-Am HD 3500 vinsj (715008141) på G2L 2017
og nyere modeller.
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Multitrailer

619590024

· Boggihjul er oppdatert for å være mer lydløse enn før og er nå utstyrt med smørenipler.
· Produkt utviklet for heavy-duty bruk.
· 100 % galvanisert stål.
· Spesifikasjoner: 12 mm polywood base, sterkt stativ, bevegelige festepunkter (4 stk),
· tippplan, avtakbare sider og 4 stk tømmerholder.
· Undersiden av boggien og rammen designet for å bevege seg over steiner og tømmerstokker (ingen skarpe kanter).
· Planlengde: 182 cm
· Planbredde: 66 cm bunn / 95 cm topp
· Planhøyde: 60 cm
· Vekt: 200 kg med tømmerholdere og sider

HENGERFESTER

Tømmerlåsefjær

619600007

Tømmervegg

619590026

Tømmerpinner (2 stk)

619590025

Reservehjul + felg (Deestone)
Standard Fra 7 / 2016

619590398

HENGERFESTER
HENGERFESTER
G2, G2L
(unntatt 6x6 modeller), G2S

Hengerfeste bak

715001925

· E-beleggfinish.
· Fast hengerfeste kulemonteringsbrakett.
· Gir et fast monteringspunkt for hengerfestekule for å gi kjøretøyet slepemuligheter.
· Dette hengerfestet gir en trekkapasitet på 590 kg.
· Hengerkule ikke inkludert.

Frontkoblingsenhet

T3

705205025

G2S 2012 med 800R eller 1000
motorer G2S 2013 og nyere,
G2L og G2

715005186

· Kreves til T3-modeller.

HENGERFESTETILBEHØR
Hengerfeste (receiver hitch) bak

· E-beleggfinish.
· Påvirker ikke bakkeklaring.
· Hengerkule ikke inkludert.
· På 4x4 gir dette hengerfestet en trekkapasitet på 680 kg.
· På 4x4 gir dette hengerfestet en trekkapasitet på 750 kg.
· I samsvar med europeiske T-forskrifter.
· Ikke kompatibel med G2L-modeller med bakre beskyttelsesplater.
Hengerfeste foran

G2

715000921

· Hengerfeste foran for Outlander med eller uten vinsj.
· Dette hengerfestet gir en trekkapasitet på 590 kg.
· Lar deg enkelt manøvrere tilhengeren din i trange, lukkede områder.
· Hengerstang selges separat.
· Ikke kompatibel med Extreme Frontstøtfanger, Rancher-støtfange og ProMount-ploger.
Gummimottakerplugg

705204503

· Gummilokk til 2" (5 cm) hengerfeste.

TILBEHØR
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YTELSER
YTELSER
Renegade Snorkelsett

G2S (2020 og tidligere)

715006000

G2S (2021 og nyere)

715007083

· Omfattende sett.
· Forlengede luftinntak og CVT-eksos.
· CVT-uttak integreres i podtrekket.
· Ideell til gjørmete forhold.

Renegade Radiatorflyttesett

715001929

G2S

· Flytter radiatoren til toppmontert posisjon.
· Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold.
· Bruker eksisterende radiator.
· Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger.
· Konstruert for enkel lufting og vedlikehold av kjølesystemet.
· Radiator ikke inkludert.
· Renegade Extreme Frontstøtfanger (715002469) kreves for installasjon (unntatt X mr).
Mud Strap

715003053

G2, G2L, G2S

· Praktisk solid håndtak.
· Lar førere omfordele vekten for bedre trekkraft under krevende forhold.
· Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett(703100352).

G2, G2S
(unntatt G2S med 500 motor)

Radiatorbeskytter

715001744

· Metallskjold som monteres over radiatorfronten og gir beskyttelse mot steiner og greiner.

Outlander Snorkelsett

G2 2015 og nyere, G2L
(unntatt X mr & 6x6 -modeller)

715005999

G2 (bare 2012-2014)

715001730

· Omfattende sett.
· Forlengede luftinntak og CVT-eksos.
· CVT-uttak integreres i podtrekket.
· Må installeres på et kjøretøy uten XT håndtakbeskyttelsessett.
· Ideell til gjørmete forhold.
· Ikke kompatibel med vindskjermer.
G2 (bare X mr modeller),
G2L (bare X mr modeller)

Outlander Snorkelsett

· Omfattende sett.
· Forlengede luftinntak og CVT-eksos.
· CVT-uttak integreres i podtrekket.
· Må installeres på et kjøretøy uten XT
håndtakbeskyttelsessett.
· Ideell til gjørmete forhold.
· Ikke kompatibel med vindskjermer.

715002518

· Bare hevet horn.
· Gir høyere inntak.
· For best passform og finish kreves passende
instrumentstøtte.

YTELSE

Outlander Radiatorflyttesett

G2, G2L (unntatt 6x6 modeller)

715001930

· Flytter radiatoren til toppmontert posisjon.
· Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold.
· Bruker eksisterende radiator.
· Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger.
· Konstruert for enkel lufting og vedlikehold av kjølesystemet.
· Radiator ikke inkludert.
X mr traksjonsplater

G2 (bare MAX modeller), G2L

715001752

· Gir ekstra fotgrep for føreren ved kjøring i ekstrem gjørme.
· Hjelper føreren med å opprettholde den ideelle kjørestillingen for å maksimere kjøretøyets traksjon.
· Laget av aluminium.
· Ikke beregnet for passasjer.

Selvrensende fotbrønner

G2 2015 og nyere, G2L

715004759

· Laget av aluminium.
· Bytt ut originale fotbrønner.
· Har store evakueringsporter for å unngå oppsamling av gjørme og snø i fotbrønner.
· Aggressiv design gir bedre stabilitet
· Ikke kompatibel med karosserisidebeskyttere.
· Selges parvis.
Fotstøttesett

G2, G2L

· Gir maksimalt integrert grep og mer stabilitet under livlig kjøring.
· Kick-up ende gir ekstra grep i harde svinger.
· Laget av aluminium.
· Selges parvis.

715001131

TILBEHØR
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Skumluftfilter fra Twinair†

715001333

G2, G2S, G2L

· Maksimerer ytelsen ved å øke luftstrømmen gjennom turtallsområdet.
· Vedlikeholdsvennlig, det vil si bare å vaske, olje på nytt og bruke igjen etter å ha kjørt i svært støvete/gjørmete miljøer.

Heavy-Duty fjærer

G2 2012-2018 (basismodell, DPS, XT, X mr med bare 650 motorer og
begrenset – unntatt 6x6) G2S (basismodell med 500 og 570 motorer)

715003199 • Front

G2L (Bortsett fra Mossy Oak, PRO, 6x6 og X mr -modeller)

715007203 • Front

G2 2012-2018 (basismodell, DPS, XT & X mr. Med 650 motorer - unntatt
6x6) G2S (basismodell med 500 og 570 motorer)

715003200 • Bak

G2 2019 (base, DPS & XT modeller - unntatt 6x6)

715005159 • Foran og bak

· Kraftige fjærer gir forbedret stivhet.
· Perfekt til snørydding og tung last.
· Forbedrer håndteringen og forhindrer utilsiktet velting.
· Selges parvis.
· Standard på Outlander Pro og Mossy Oak modeller.
Deksler for støtdempere foran

715500301

G2, G2L, G2S

· Med ventilasjonshull.
· Tilbyr ekstra beskyttelse i ulendt terreng og værforhold.
· Selges parvis.

Heavy-Duty støtdempere foran og bak

G2L (4x4 og 6x6 modeller)

715007841

G2L (4x4 og 6x6 modeller)

715008136

· Stivere støtdempere enn standard, til Heavy-Duty bruk.
· Forbedret lastekapasitet, bakkeklaring og komfort (foran og bak).
· Selges parvis.
Ekstremt Heavy-Duty fjærsett bak

715001998 • Montering i G2

· F.eks. til bruk med Forest Pro Log Trailer.

YOSHIMURA
Yoshimura Slip-On Exhaust – Outlander

G2 (unntatt 6x6 modeller)

· Laget av 304-grade rustfritt stål.
· Bedre lyd, bedre utseende og lettere enn standard
lyddempere.

· USDF/USDA-godkjent gnistfanger.
· Ikke EPA-kompatibel (kun til racingbruk).

Yoshimura Slip-On Exhaust – Renegade

· Ikke EC-kompatibel.
· Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig.
· Ikke kompatibel med CARB & T kategorimodeller 2018 og
nyere.

· Selges ikke i Europa

G2S 2012 og nyere (unntatt 570
motor- og X mr modeller)

· Laget av 304-grade rustfritt stål.
· Bedre lyd, bedre utseende og lettere enn standard
lyddempere.

· USDF/USDA-godkjent gnistfanger.
· Ikke EPA-kompatibel (kun til racingbruk).

715005480

715005481

· Ikke EC-kompatibel.
· Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig.
· Ikke kompatibel med CARB & T kategorimodeller 2018 og
nyere.

· Selges ikke i Europa

NØDTILBEHØR
Nødsett

715006102

· Komplett nødsett inneholder alt nødvendig utstyr og forsyninger for å komme deg ut av de mest ugunstige situasjonene
som motorsportentusiaster kan befinne seg i.

· Inkluderer startkabler, luftkompressor, dekkreparasjonssett, førstehjelpssett, skrallefestestropper, gaffatape, 1500 kg
slepestropp, glidelåser og filler.

DEKSLER, DEKALER OG TILLEGG
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DEKSLER, DEKALER OG TILLEGG

Transporttrekk

G2 (unntatt MAX modeller)

715001737

G2 (bare MAX og X mr 1000R -modeller)

715001736

G2L (unntatt MAX modeller)

715002026

G2L (kun MAX modeller)

715002025

G2S (unntatt X mr -modeller)

715000683

· Kraftig lerret laget av UV-bestandig løsemiddelfarget polyester.
· Beskytt vindskjerm og fargede paneler mot slitasje.
· Alle områder med høy slitestyrke er forsterket med et dobbelt lerretslag.
· Åpning for tilgang til drivstofflokk.
· Værbestandig tilhengertrekk beskytter kjøretøyet under transport.
· Rask og enkel installasjon.
· Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.

Oppbevaringstrekk

G2, G2L, G2 X mr (unntatt 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

715001720

G2, G2L (kun MAX- og Xmr 1000R -modeller)

715001668

G2 (kun 6x6 modeller)

715002492, 715005095- Europa

G2 MAX (kun 6x6 modeller)

715004488

G2L (kun 6x6 modeller)

715005261

G2L MAX (kun 6x6 modeller)

715006024

G2, G2L (unntatt MAX -modeller)

715001597 • Mossy Oak Break-Up Country Camo

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

715001735 • Mossy Oak Break-Up Country Camo

· Værbestandige oppbevaringstrekk.
· Kun for oppbevaring av kjøretøy.
· UV-bestandig løsemiddelfarget polyesterkonstruksjon.
· Rask og enkel installasjon.
· Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.
Flagg

715000277 • Yellow

· Sørg for at alle ser hva du kjører.
· Perfekt for sanddyner og nye kjørere.
· 8 fot. (2,4 m) lengde.
· Inkluderer flaggfeste (715000127).

Flaggfeste
(Ikke vist)

715000127

Bolt-On† uttrekkbare skrallestropper

295101072

· Perfekt til transport av kjøretøy eller sikring av laster.
· Monteres enkelt: skrus på hvilken som helst flat overflate (f.eks. lasteplan eller ramme).
· 1" x 6' (2,5 cm x 1,8 m) festestropp med kraftige sømmer som tåler 500 lb (226 kg) og har en bruddstyrke på
1500 ib (680 kg).

· Praktisk uttrekkbar trykknapp slakker automatisk, spoler og lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer
stroppen og sikre kjøretøyet eller lasten på plass.

· Gummiskrallehåndtak gir fast håndtak, og kroken er vinylbelagt for å beskytte uansett overflate.
· Selges parvis.
Skrallefester

715008309 • Black/Grey

· 400 lb (181 kg) sikker arbeidslast.
· 1" x 10' (2,5 cm x 3 m) stropp med CAN-Doo-, Sea-Doo- , og Ski-Doo-logoer.
· Luksusskralle med gummihåndtak.
· Belagte S-kroker.
· Pakker med 2.
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Kraftige skrallestropper

715008308

· 1 000 lb (454 kg) sikker arbeidslast.
· 1,5" x 6' (38 mm x 1,8 m) stropp med BRP-merker.
· Luksusskralle med gummihåndtak.
· Svartbelagte klipskroker.
· 12" (300 mm) bånd inkludert.
· Pakke med to.
Shifter Lock

G2, G2L

715007337

· Fester kjøretøyets girspak ved å låse den på plass.
· Forhindrer at kjøretøyet går i nøytral uten låsenøkkelen.

Låsbart bensintanklokk

G2, G2L, G2S

860200387
619590085 - Skandinavia

G2L

715002498

G2S

715001401

· Beskytter drivstoffet ditt.
· Oppfyller EPA-krav.

Nummerskiltbrakett

· Tilbyr et bestemt område for å installere skiltet.
· Monteres bak på kjøretøyet.

Dekal

704901483

· 6" x 12 3/4" (15 cm x 32 cm).

APACHE BELTESYSTEMER

TILBEHØR

APACHE SPORINGSSYSTEMER
APACHE SPORINGSSYSTEMER
Apache Backcountry beltesystem

G2 (unntatt 6x6 modeller),
G2S, G2L

715003042

· Designet for å levere det beste flotasjonsnivået og dypsnøytelsen på markedet.
· Kontaktflaten er 23 % større enn Apache 360 LT.
· Imponerende bakkeklaring på 18 cm, holder kjøretøyet unna dyp snø.
· Aggressiv beltedesign med 2" (5 cm) knasthøyde for maksimal trekkraft på snø.
· Apache Backcountry monteringssett og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd.
· Bare til vinterbruk.
Tomgangshjulsett

Apache Backcountry Track
System (bare belter bak)

860201230 • 141 mm

· Reduserer drag- og rullemotstand.
· Inkluderer 2 hjul, braketter og festeutstyr
· Legg til opptil 2 sett per belte bak.
· Kan forlenge gliderlevetiden under harde snøforhold.

Glidere med Vespel† innlegg

Apache Backcountry beltesystem

503194815

· Bruk DuPont Vespel-innlegg for mindre friksjon.
· Lengre levetid.
· Kan kuttes til ønsket lengde.
· 8 nødvendig per kjøretøy.
· Selges enkeltvis.
Skinneisskraper

Apache Backcountry beltesystem

860201728

· Gir ekstra smøring under harde og isete forhold.
· Skinnemontert, liten, lett.
· Designet utvider spolekonseptet for å tillate reversering uten skader.
· Lagres enkelt når den ikke er i bruk.

APACHE 360 & 360 LT
Apache 360 beltesystem

G2 (unntatt 6x6 modeller),
G2L, G2S

715006323

· Multifunksjonelle belter perfekt til alle Can-Am ATV.
· Gjennomsnittlig bakkeklaring på 16" (41 cm).
· 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak.
· Apache 360 & 360 LT monteringssett og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd.

Apache 360 LT beltesystem

G2, G2L, G2S

715005103

· Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.
· Justering av forhjulets høyde gir forbedret angrepsvinkel og bedre ytelse over ulendt terreng når den er hevet eller
økt kontaktflate for forbedret flotasjon når den senkes.

· Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 4.5" (11,4 cm).
· 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak.
· Pålitelig kraftig konstruksjon.
· EU-kompatibel.
· Kontaktflaten er 7 til 9 % større enn Apache 360.
· Apache 360 og 360 LT monteringssett, belte DPS.
· Modul og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd.
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APACHE 360 LT 6X6
Apache 360 LT (6x6) beltesystem

715005104

G2, G2L (bare 6x6)

4,99

· Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.
· Justering av forhjulets høyde gir forbedret angrepsvinkel og bedre ytelse over ulendt terreng når den er hevet eller økt
kontaktflate for forbedret flotasjon når den senkes.

· Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 4.5" (11.4 cm).
· 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak.
· Apache 360 LT-monteringssett, belte-DPS-modul og motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd.
· Pålitelig kraftig konstruksjon.
· EU-kompatibel.
· Eksklusivt for Outlander 6x6.
· Anbefales kun til bruk på snø.

ATV BELTESYSTEM MONTERINGSVEILEDNING
BELTESETT

KJØRETØY

Apache Backcountry

G2, G2S 2018 & tidligere & G2L

715004830

G2, G2S 2019 og nyere

715004796

G2, G2S 2018 & tidligere & G2L

715007207

G2, G2S 2019 og nyere

715007206

G2, G2S 2018 & tidligere & G2L

715007207

G2, G2S 2019 og nyere

715007206

G2 2018 og tidligere, G2L (6x6 modeller)

715004991

G2 6x6 modeller 2019 og nyere

715005105

715003042

Apache 360
715006323

Apache 360 LT
715005103

APACHE 360 LT 6x6
715005104

MONTERINGSSETT

DPS-MODUL
(2021 og nyere)

Forfilter

Luftinntak forfilter
715004729
+
715007338

CVT luftinntak
forfilter
715003483
Standard på
G2-modeller og
G2L PRO-modeller

APACHE TILBEHØR
Apache Backcountry monteringssett
(Ikke vist)

G2 2018 og tidligere,
G2S 2018 og tidligere, G2L

715004830

G2 2019, G2S 2019

715004796

· Nødvendig for installasjon av Apache Backcountry beltesystem.
· DPS-modul og forfilter er påkrevd og selges separat.

DPS-beltemodul
(Ikke vist)

G2, G2L, G2S (modeller uten
Intelligent Throttle Control (iTC))

715005243

G2, G2L, G2S (modeller med
Intelligent Throttle Control (iTC))

715007338

· En innovativ DPS-modul som sikrer speedometerets nøyaktighet og optimert styrehjelp, noe som gir perfekt sporkontroll
og lett kjøring.

· Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.

APACHE 360 og 360 LT Monteringssett
(Ikke vist)

G2 2018 og tidligere
(unntatt 6x6 modeller) G2S 2018
og tidligere, G2L

715007207

G2 2019 og nyere (unntatt 6x6
modeller), G2S 2019 og nyere

715007206

G2 2018 og tidligere,
G2L (6x6 modeller)

715004991

G2 (6x6 modeller 2019 og nyere)

715005105

· Kreves for å installere APACHE 360 og 360 LT beltesystemer.
· DPS-modul og forfilter ikke inkludert.
Motor luftinntak forfilter

G2, G2L, G2S

715004729

· Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
· Filter blokkerer partikler som er større enn 0,005" (0,13 mm).
· Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.

APACHE-BELTESYSTEMER

PROMOTE PLOGER

TILBEHØR

53

APACHE BELTESYSTEM
Cvt luftinntak forfilter

715003483

· Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
· Filter blokkerer partikler som er større enn 0,007" (0,19 mm).
· Enkel installasjon uten verktøy.
· Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.
· Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.
· Standard på Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R motorer og G2L PRO.
· Ikke kompatibel med snorkelsett
Selvrensende fotbrønner

G2 2015 og nyere, G2L

715004759

· Laget av aluminium.
· Bytt ut originale fotbrønner.
· Har store evakueringsporter for å unngå oppsamling av gjørme og snø i fotbrønner.
· Aggressiv design gir bedre stabilitet
· Ikke kompatibel med karosserisidebeskyttere.
· Selges parvis.

ProMount-PLOGER
STÅLPLOGER
Can-Am ProMount Stålplogsett – 54" (137 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

715007753 • Svart
715008178 • Yellow

· Disse monteringssettene inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær.
- Skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålplogsett – 60" (152 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

715007754 • Svart
715008179 • Yellow

· Disse monteringssettene inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær.
- Skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålplogsett – 66" (168 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

715007755 • Svart
715008180 • Yellow

· Disse monteringssettene inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær.
- Skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålskjær – 54" (137 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004472 • Black
715005316 • Yellow

· Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær tilbehør for å forbedre plogens allsidighet (noe plogtilbehør er ikke kompatible
med 54" (137 cm) ploger).

· Ikke kompatibel med ProMount Snøstoppere, Skjærforlengelser og Kantmarkører.
· Rydder 50" (127 cm) når plogen er helt vinklet.
· Skjærhøyde på 14,75" (37 cm).
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Can-Am ProMount Stålskjær – 60" (152 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004202 • Svart
715005317 • Yellow

· Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
· Rydder 54" (137 cm) når plogen er helt vinklet.
· Skjærhøyde på 17" (43 cm).

Can-Am ProMount Stålskjær – 66" (168 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715006337 • Svart
715006338 • Yellow

· Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
· Rydder 60" (152 cm) når plogen er helt vinklet.
· Skjærhøyde på 17" (43 cm).

Can-Am ProMount Stålskjær – 72" (183 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004474 • Svart
715006021 • Yellow

· Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
· Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
· Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet
· Skjærhøyde på 17" (43 cm)

VINKELPLOGER
Can-Am ProMount vinkelskjær – 152 cm (60")
Stålskjær i enveisversjon

G2, G2L, G2S

715007261

· Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut
av veien.

· Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
· Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
· Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
· Can-Am merket.
Can-Am ProMount vinkelskjær – 168 cm (66")
Stålskjær i enveisversjon

G2, G2L, G2S

715007263

· Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen
lenger ut av veien.

· Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
· Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
· Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
· Can-Am merket.
Can-Am ProMount vinkelskjær – 183 cm (72")
Stålskjær i enveisversjon

G2, G2L, G2S

715007264

· Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut
av veien.

· Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
· Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
· Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
· Can-Am merket.
ProMount enveisversjon skjær gummiklaff
(Ikke vist)

· Muliggjør mer effektive snøfjerning i forskjellige snøforhold.

715007299

PROMOUNT PLOGER

TILBEHØR
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CAN-AM ProMount FLEX2 PLOGER
Can-Am ProMount Flex2 Ploger – 60" (152 cm) Sett

715008181

G2, G2L, G2S

· Disse monteringssettene inkluderer:

- Can-Am ProMount Flex2 Skjær.
- Skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplate.

Can-Am ProMount Skjær – 60" (152 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

· Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og

støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen
ved støt.
· Utskiftbart sliteskjær.
· Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer
at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.

Can-Am ProMount Skjær – 72" (183 cm) Skjær

· Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av
snø/skitt i alle vinkler.

· Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for
å forbedre allsidigheten enda mer.

· Rydder 54" (137 cm) når plogen er helt vinklet.

Passer til ProMount Skyveramme

· Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og

støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved
støt.
· Utskiftbart sliteskjær.
· Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer
at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.

715004203

715004485

· Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/
skitt i alle vinkler.

· Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å
forbedre allsidigheten enda mer.

· Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet.

CAN-AM ProMount PLOGTILBEHØR
Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem

G2, G2L, G2S

· Heavy-duty stålrør som tåler tøff behandling.
· Midtmontert vogn gir ultimat skyvestyrke og trekkraft.
· Designet for maksimal løftehøyde på plogen.
· Har et selvjusterende hurtigfestesystem, en enkel
fotfrigjøringspedal og et ergonomisk håndtak til
plogvinkeljustering.

Can-Am ProMount monteringsplate

G2, G2L, G2S

715007752

· Plogstyrerull og ploggrensebryter anbefales for å forlenge
vinsjkabelens levetid.

· Can-Am ProMount-monteringsplate kreves for installasjon.
· Skjærene kan dreies til venstre eller høyre i fem posisjoner.
· Stor bolt utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at
smuss og snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
715007751

· Kreves for å installere Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem.
· Monteringsplaten er presisjonskonstruert til å være montert hele året uten at det går utover bakkeklaringen.
· Passer på ATV-modeller med eller uten Can-Am beskyttelsesplater.
· Plogstyrerull inkludert.

Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse

G2, G2L, G2S

715006257

· 12" (30 cm) skyverammeforlengelse.
· Nødvendig når plog er installert med Apache beltesystem.

Can-Am ProMount Kantmarkører

G2, G2L, G2S

715004206

· Hjelp til å finne kantene på plogen
· Høyde: 24" (60 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount
Steel 54" (137 cm) stålskjær).
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ProMount PLOGER

Can-Am ProMount Snøstoppere

715004207

G2, G2L, G2S

· Holder snøen i snøskjæret.
· Dimensjoner: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
· Selges parvis.
· Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser
(unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

715007791 • 60" (152 cm)

Can-Am ProMount Buet sliteskjær

715007792 • 66'' (168 cm)

G2, G2L G2S

· Slitasjeskjær designet med en nedbrettet bunnleppe.
· Den økte overflaten gir mindre graving når du brøyter ujevne overflater.
· Ideell til snødekket grus, gress, belegningstein og andre myke overflater.

715004480 • 54" (137 cm)
715004481 • 60" (152 cm)
715004482 • 66" (168 cm)

Can-Am ProMount Plast sliteskjær

715004483 • 72" (183 cm)

G2, G2L, G2S

· For å hindre riper på glatte innkjørsler og merkbare overflater.

Can-Am ProMount Skjærforlengelser

715004205 • Svart
715005319 • Yellow

G2, G2L, G2S

· Legg til 3" (8 cm) på hver side.
· Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær (unntatt Can-Am ProMount 54" (137 cm) stålskjær).
· Lengere sliteskjær kan installeres for å forlenge ytterligere den ekstra lengden som forlengelsene allerede har gitt.
· Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 skjær (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Tilbakedragskjær

ProMount Ploger (60'' og mer)

715007794

· 1/4 tykk stålsvivelskrape.
· Løfter seg når kjøretøyet beveger seg fremover for ikke å

· Løfter Skjæret fra bakken slik at det skraper jevnt.
· Justerbar i lengde for kompatibilitet med 60", 66"

· Økt kapasitet til å trekke snø.
· Mer aggressiv skraping i omvendt modus.

· Kompatibel med ProMount skjær (Flex og Steel).

påvirke skrapingen.

Plogstyrerull

and 72" skjær.

G2, G2L, G2S

705009222

· Større diameter nedre rull reduserer slitasje på stålwire ved bruk til plog.
· Kan brukes med alle ProMount ploger.

Trinsesett for Alpine Super-Duty Plough

G2, G2L, G2S

· Taljesett til bruk sammen med vinsjen ved bruk av snøskjær.
· Anbefales for å øke vinsjeffektiviteten.
· Brukes sammen med XT frontstøtfangeren.

715000279

PROMOUNT PLOGER

Syntetisk vinsjkabel til brøyting

TILBEHØR

715000540

· Spesielt designet til brøyting.
· 8' (2,4 m) seksjon av slitesterkt, ekstra sterkt syntetisk tau.
· Står opp til gjentatte, skarpe vinkeltrekk som brukes til å løfte tunge plogskjær.
· Bytt vinsjtauet midlertidig til plogsesongen for å spare slitasje på wiren.

Ploggrensebryter
(Ikke vist)

715004775

G2, G2L, G2S

· For å kontrollere kabelstrammingen når du løfter plogsystemet for mye.
· Hindrer skader på vinsj, plogskyveramme og kjøretøy.
Can-Am ProMount Plogvinklingssystem

G2, G2L, G2S

· Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra
førersetet.

· Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser
kan du enkelt konsentrere deg og håndtere
brøyteoppgavene.
· Kompatibel med ProMount Skjær.

715007801

· Skyveramme 715007752 er nødvendig.
· Skyverammeforlengelse 715006257 er nødvendig for
installasjon med Rancher frontstøtfanger.

· Vinsj og plog selges separat.
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DEKK OG FELGER

DEKK OG FELGER
DEKK
705401333 • Front
705401334 •

Carlisle ACT Dekk

G2 (bare 500-1000 XT-modeller)

705501769 • Bak
705501770 •

· Front - 26" x 8" x 12".
· Bak - 26" x 10" x 12".

705400606 • Front
705400326 •

Carlisle ACT Dekk

G2 (bare 400 XT-modeller)

705500933 • Bak
705500598 •

· Front - 25" x 8" x 12".
· Bak - 25" x 11" x 12".

705402562 • Front

Carlisle ACT HD Dekk

705502940 • Bak

· Front - 26" x 8" x 12".
· Bak - 26" x 10" x 12".

705401331 • Front
705401332 •

Carlisle Badlands A/R Dekk

G2 (bare 500-1000 basismodeller)

705501767 • Bak
705501768 •

· Front - 26" x 8" x 12".
· Bak - 26" x 10" x 12".

705402433 • Front
705400607 •
G2 (kun 400 basismodeller)
G2L (450/570)

Carlisle Trail Wolf Dekk

705502856 • Bak
705502165 •

· Front - 25" x 8" x 12".
· Bak - 25" x 11" x 12".

705402435 • Front

ITP TerraCross Dekk

G2 XTP, G2 Limited

705502858 • Bak

· Dette dekket vil styre hver bit av trekkraft fra bakken mens det fortsatt klarer å flyte over løs snø, sand og gjørme.
· Har ekstremt solid konstruksjon som gir forbedret punkteringsbeskyttelse og ekstra tøff gummiblanding som gir økt

levetid. Det sammenlåsende mønsteret og det brede fotavtrykket gjør det til en av de tøffeste og mest gripende radialene
som finnes.
· Ikke EC-kompatibel.
· Front - 26" x 8" x 14".
· Bak - 26" x 10" x 14".

DEKK OG FELGER

TILBEHØR 59

705400600 • Front
705400475 •

ITP Holeshot ATR Dekk

705500926 • Bak
705500820 •

G2S

· Front - 205 / 80R12 - 25" x 8" x 12".
· Bak - 270 / 60R12 - 25" x 10" x 12".

G2 X mr 570 & 650 2018 og nyere
G2S X mr 570 2018 og nyere

ITP Mega Mayhem

705402131 • Front
705502645 • Bak

· 1,5" mønsterdybde slamkasterdekk.
· Overraskende jevn kjøring på hardpakkede overflater.
· 6-lags rangering.
· Front - 28" x 9" x 12".
· Bak - 28" x 11" x 12".
G2 X mr 850 &
1000R 2018 og nyere
G2S X mr 1000R 2018 og nyere

ITP Cryptid Dekk

705402671

· Gradert knasthøyde og skovl-lignende skulderkonfigurasjon gir maksimal sidegrep for å klatre inn og ut av gjørme uten å
gå på akkord med kjørekomforten på stier og hardpakket underlag.

· 6-lags rangering.
· 30" x 9" x 14".

Gorilla Silverback Dekk

G2 (bare 850 og 1000 modeller)

705400962

· AT30X9-14 Gorilla Silverback gjørmedekk.
· Selges enkeltvis.
· Ikke EC-kompatibel.
· 30" x 9" x 14".

G2
(kun X mr 570 og 650 modeller)

Maxxis Mudzilla Dekk

705401391 • Front
705501836 • Bak

· Ikke EC-kompatibel.
· Front - 28" x 8" x 12".
· Bak - 28" x 10" x 12".

V42711DGF01HLL • Front

Kenda Klaw MXR Dekk

DS 90 X

V42712DGF01HLL • Bak

· Front - 20" x 6" x 10".
· Bak - 18" x 10,5" x 8".

FELGER

14" Felg

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650,
G2 MAX XT, G2 MAX Limited

705401853 • Front

Svart og maskinert

705401852 • Front

Svart med klarlakk

705401851 • Front

Sølv med klarlakk

705502402 • Bak

Svart og maskinert

705502401 • Bak

Svart med klarlakk

705502400 • Bak

· Premium støpt aluminium svartlakkert med maskinering
og klarlakk.

· Senterhull: 72 cm
· Boltsirkelmønster: 4/136 mm.

Sølv med klarlakk

· Front - 14" x 6,5" offset = 40 mm.
· Bak - 14" x 8,5" offset = 50 mm.
Merknad: Matchende muttere - 250100100 svart, 250100082 krom/
matchende lokk - 705400928
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DEKK OG FELGER

14" Felg

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited,
G2 North Edition,
G2 MAX North Edition

705402309 • Front

Svart og maskinert

705402222 • Front

Svart med klarlakk

705402307 • Front

Sølv med klarlakk

705502770 • Bak

Svart og maskinert

705502702 • Bak

Svart med klarlakk

705502768 • Bak

Sølv med klarlakk

705401848 • Front

Svart og maskinert

705401849 • Front

Svart

· Front - 14" x 6,5" offset = 40 mm.
· Bak - 14" x 8,5" offset = 50 mm.

Outlander X mr og Defender
Felg

X MR -modeller for- og bakhjul

· Støpt aluminiumsfelg med trendgivende eksplosiv styling, slik at du kan sykle - og se ut - som en banebryter.
· Front - 14" x 6,5" offset = 10 mm.
Merknad: Matchende muttere - 250100100 svart, 250100082 krom/matchende lokk - 705401541

Outlander Felg (Camomodell)

G2, G2L, G2S

705401127 • Front

Svart med klarlakk

705501493 • Bak

Svart med klarlakk

· Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
· Front - 12" x 6" offset = 41 mm.
· Bak - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

12" Beadlock Felg

G2, G2L, G2S

705401678 • Front

Svart

705502244 • Bak

Svart

· Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
· Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
· Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
· Front - 12" x 6" offset = 41 mm.
· Bak - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

12" Beadlock-ring

G2, G2L, G2S

705401763 •
705401810 •

Can-Am Red
Yellow

705401811 •
705401812 •

Orange Crush
Manta Green

· Beadlock i støpt aluminium.
· Må installeres på Frontfelgen (705401678) og Bakfelg (705502244).
Merknad: Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom/matchende lokk - 705400928

14" Beadlock Felg

G2

705401594 • Front

Svart

705502146 • Bak

Svart

· Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
· Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
· Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
· Front - 14" x 6,5" offset = 41 mm.
· Bak - 14" x 8" offset = 51 mm.

14" Beadlock-ring

G2

705401586 •
705401702 •

Manta Green
Octane Blue

705401811 •
705401812 •

· Beadlock i støpt aluminium.
· Må installeres på Frontfelgen (705401594) og Bakfelg (705502146).
Merknad: Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom/matchende lokk - 705400928

Can-Am Red
Black

UTFORSK
VERDEN
AV OPPLEVELSER
MED ALLE
BRP-PRODUKTER.
BRP.COM BRP.COM
EXPLORE EN
ANHEL
ENTIRE
WORLD
OF ADVENTURE
WITHVÅRE
ALL OF
OUR BRP PRODUCTS.
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MERKNADER

CAN-AMOFFROAD.COM

716001843

