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MAVERICK X rs TURBO RR  
MED SMART-SHOX

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

(Avansert forbrenningseffektivitet) 900 cc
Turboladet tresylindret motor, væskekjølt med 

integrert intercooler og høyeffektivt luftfilter
Drivstoffinnsprøytingssystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med 

elektronisk bensininnsprøyting (EFI)
Girkasse PDrive primær- og hurtigresponssystem X (QRS-X) 

CVT med høy luftstrøm, L / H / N / R / P
Drivverk Låsbar frontdifferensial med eksklusiv 

Smart-Lok**-teknologi. Ekte 4 moduser 
traksjonssystem: 2WD / 4WD med frontdiff. lås / 
4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL **Smart-Lok ble 

utviklet i samarbeid med TEAM Industries, en 
markedsleder innen drivlinjebransjen

 Servostyring: Høyt dreiemoment Tri-Mode dynamisk 
servostyring (DPS™)

FJÆRING
Fjæring foran Dobbeltbuet A-arm med stabilisatorstag /  

22" (55,9 cm) fjæringsvei / Trophy truck-
inspirerte armer 

Støtdempere foran FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass 
og Smart-Shox**-teknologi med DDA-ventil 

(justering dynamisk demping)
Fjæring bak 4-ledd Torsjonsional Trailing-arm X (TTX) med 

stabilisatorstag / 61 cm (24“) fjæringsvei
Støtdempere bak FOX† 3.0 PODIUM† eksternt reservoar med 

bypass og Smart-Shox***-teknologi med DDA-
ventil (Dynamic Damping Adjustment) Smart-
Shox*** ble utviklet i samarbeid med Tractive 

Industries, en markedsleder i fjæringsindustrien

DEKK/FELGER
Dekk foran Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 in.  

(81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Bakdekk Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 in.  

(81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Felger 14” (35,6 cm) støpt aluminium beadlock

BREMSER
Foran Doble 262 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler
Bak Doble 248 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler

DIMENSJONER / KAPASITETER
Anslått tørrvekt* 1 699 lb (770,7 kg)
Chassis / bur Tofaset 980 stål 
L x B x H 132 x 72,7 x 68,5” (335,3 x 184,7 x 174 cm)
Akselavstand 102" (259,1 cm)
Bakkeklaring 16" (40,6 cm)
Bagasjestativkapasitet 200 lb (91 kg) med LinQ™ hurtigfeste
Lagringskapasitet Totalt: 2,5 gal (9,4 L)  

Hanskerom: 1,6 gal (6,2 L)  
Midtkonsoll: 0,8 gal (2,8 L)  
Koppholdere: 0,1 gal (0,4 L)

Bensinkapasitet 10,5 gal (40 L)

OVERSIKT
Instrument 7,6” (19,3 cm) bredt digitalt display med tastatur: 

Speedometer, turteller, kilometerteller, tripteller 
og timetall, drivstoff, girposisjon, SPORT/

ECO™-moduser, setebelte og 4 x 4 indikator, 
diffsperrelåsindikatorer foran og bak, diagnostikk, 

klokke, batterispenning, motortemperatur,DPS-
modus, Smart-Shox** fjæringsmodus

instrumentering Lightertype DC-uttak i midtkonsoll
Magneto 850 W
Tyverisikringssystem RF digitalt kodet sikkerhetssystem 

(D.E.S.S.™) med Start/Stopp-knapp
Belysning LED-frontlys og baklys med unik Can-Am  

LED-signatur
Vinsj I/R
Beskyttelse Integrert støtfanger foran Kvartdører Fullt tak 

4-punktssele med skulderputer HMWPE hel 
beskyttelsesplate Hengerkrok bak

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 ÅRS BRP begrenset garanti

* 200 HK -basert USA MY22 EPA-sertifisering eller 195 HK basert på europeisk MY21 NRMM-
sertifisering, venter på MY22-sertifisering.  
** Smart-Lok ble utviklet i samarbeid med TEAM Industries, en markedsleder innen drivlinjeindustrien
*** Smart- Shox ble utviklet i samarbeid med Tractive Industries, en markedsleder innen 
fjæringsindustrien

HØYDEPUNKTER
BARSK •  Varemerke Can-Am DNA med neste generasjons design

•  Lav sitteposisjon
•  Ergo-Lok cockpit med fireveis justerbare seter

KRAFTIG •  Bransjeledende 200 hk turboladet og intercoolet 
Rotax® ACE-motor

•  Avansert luftstrømdynamikk
•  QRS-X-gir

PRESIS •  TTX-fjæring med bransjeledende fjærvei
•  Ultrastabilt og lett understell
•  Skarpeste håndteringsfunksjoner

Plattformfunksjoner • 72" (184,7 cm) bred • 102" (259,1 cm) akselavstand  
• 16" (40,6 cm) bakkeklaring
•  Høyt dreiemoment dynamisk servostyring (DPS™)
• 24" (61 cm) fjæringsvei
•  Bakre slepekrok

SPESIFIKK FOR X RS 
TURBO RR-PAKKE 
MED SMARTSHOX

•  Belteovervåkingssystem
• 200 hk Turbo RR-motor
•  Smart-Lok™* frontdifferensial 
•  Smart-Shox** teknologi med DDA-ventil 
•  FOX† 3.0 PODIUM† støtdempere med bypass
•  14" (35,6 cm) aluminum beadlock-felger 
•  32” (81,3 cm) Maxxis Carnivore† dekk
•  4-punkts belte med skulderputer 
• HMWPE full beskyttelsesplate
•  Fullt tak
•  X-pakke grafikk/seter
•  7,6” (19,3 cm) digitalt display med tastatur
•  850 W Magneto
•  Horn, summer, fordampningssystem
•  Can-Am LED signatur
•  Lakkert farge
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FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Ledende i krefter
Ett ord for å beskrive 200 
hestekrefter Rotax Turbo RR-
motoren: nådeløs. Hvor mange 
hestekrefter bør verdens ledende 
sports side-by-side ha? Vi sier flere. 
Den nylig økte effekten gir raskere 
akselerasjon og mer agilitet i alle 
kjøresituasjoner. 

Grip It and Rip It 
Smart-Lok er den mest avanserte 
offroad-differensialen, punktum. 
Den er fullt låsbar i bevegelse, og de 
fire automatiske modusene gir 
maksimal traksjon under alle 
forhold.

Lynrask fjæringsrespons
Før Smart-Shox måtte kundene 
velge mellom racinghåndtering og 
en komfortabel daglig kjøretur. Ikke 
nå lenger. Smart-Shox selvjusterer 
opptil 200 ganger i sekundet, og kan 
skryte av umiddelbar respons på 
førerkommandoer og terreng. Det er 
bransjens raskeste fjæringsrespons. 
Punktum. 

Sjokkerende allsidighet
Can-Am Maverick X rs er innstilt på 
å vinne. Dette kjøretøyet er utstyrt 
med Smart-Shox og trofetruck-
inspirert armoppheng og kan tåle å 
møte ethvert terreng i toppfart – og 
fortsatt komme ut på toppen. 

Høytytende felger og dekk 
Can-Am Maverick X rs får sitt 
imponerende utseende delvis fra 32 
tommers Maxxis Carnivore-dekk 
med 14 tommers beadlock-felger i 
støpt aluminium. Det er en dyrisk 
dekkonfigurasjon som er klart til å 
streife langt og vidt omkruing – rett 
fra utstillingslokalet. 

Utnytt hvert eventyr
Med 4-punktsseler som venter på 
hver passasjer, er en morsom og 
trygg tur bare noen få klikk unna. 
Standard skulderputer og 
Ergo-Lok-seter gir økt komfort og 
sikkerhet. 

Turinfo på fingertuppene
Alt som trengs for å styre denne 
perfekte Can-Am Maverick X rs, er et 
dashmontert digitalt display på 7,6" 
(19,3 cm)med tastatur. I den 
størrelsen er displayet lesbart under 
alle forhold og setter all informasjon 
om kjøretøyet og kontrollene rett i 
synsfeltet ditt.

Kjøring i mørket 
Sikker kjøring om natten har 
kommet for å bli. Can-Am 
LED-frontlykter og baklys med 
fjern- og nærlys gir kraftigere lys, 
bruker mindre strøm og varer lenger 
enn vanlige halogenpærer. I tillegg 
ser riggen ganske kul ut med 
frontlysene som lyser opp 
nattemørket.
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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.

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.

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.

* Annen bruk enn det produktet er beregnet på, vil gjøre produktets livstidsgaranti ugyldig. 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

LAST OPP OG SE DEG IKKE TILBAKE.



TAK

Sportstak 
Maverick
Maverick MAX

715002902
715003750

 · Slagfast, sprøytestøpt polypropylen.
 · Utmerket beskyttelse mot elementene.
 · Gir utmerket sikt nedoverbakke.
 · Vindskjermkompatibel.

 · Standard på X rs-modellen.
 · Enkel, verktøyfri montering og demontering med 
hurtigutløser ⁄  dreiefester og borrelåsstropper.

 · Enkel montering.

ProVent takmodulsett Maverick, Maverick MAX 715005279

 · Gir frisk luft i førerhuset.
 · Optimal ytelse med lukket førerhus.
 · 4 ventiler gir uendelig justering av luftstrømmen for fører og 
passasjer.

 · Filter og forfilter begrenser støvinntrengning.
 · Enkel rengjøring av filter og forfilter.

 · Patentanmeldt vannhåndteringssystem for å holde vann ute 
av kabinen mens luftstrømmen opprettholdes.

 · Ytterplugg stenger luftinntaket helt om vinteren eller i  
dårlig vær.

 · Sportstak krever ProVent moduladaptersett.
 · Ikke kompatibel med takmonterte LED-bjelker, takstativer, 
takfôringer, Lonestar-tak og biminitopper.

ProVent takmoduladaptersett til Sportstak  
(Ikke illustrert)

Maverick
Maverick MAX

715006199
715006371

 · Adapter til montering av ProVent takmodulsett på 
Maverick.

 · Inkluderer takadapter og monteringsutstyr. 
 · Krever ProVent Takmodulsett (715005279).

Tonet solskjerm Maverick, Maverick MAX 715007098

 · Tonet polykarbonatkonstruksjon.
 · Ekstra beskyttelse for fører og passasjer mot solen.
 · Ikke kompatibel med aluminiumstak og hele vindskjermer.

Aluminumstak Maverick
715004224 • Black
715002900 • Sølv

 · Formet aluminiumtak 0,09" (2,3 mm) tykt.
 · Holdbart og lett.
 · Sporty utseende.
 · Vindskjermkompatibel.
 · Enkel installasjon uten verktøy.

Bimini†-tak med solskjerm
Maverick
Maverick MAX

715002901
715003749

 · Kraftig lerret laget av UV-bestandig løsemiddelfarget 
polyester.

 · Innovativ soft top leveres med et hardt visir som gjør det 
mulig å lagre sammenrullet soft top.

 · Enkel, verktøyfri montering og demontering med 
hurtigutløser ⁄  dreiefester og borrelåsstropper.

Lonestar Racing Aluminiumstak

Maverick-produsert etter  
1. januar 2017

Maverick MAX

715005508 • Hyper Silver
715005507 • Black
715004436 • Can-Am Red
715005516 • Hyper Silver
715005515 • Black
715004341 • Can-Am Red

 · 0,083 "(2,1 mm) tykt aluminiumstak.
 · Holdbart og lett.
 · Forbedrer kjøretøyets racingutseende takket være et 
autentisk sporty utseende kombinert med unik grafikk.

 · Gir deg beskyttelse mot elementene med et personlig preg.
 · Lavere profil enn andre tak.

 · Kompatibel med Lonestar Racing lysbjelkestativer.
 · Ikke kompatibel med LinQ svingb art stativ, Lysstøttebjelke 
og hele vindskjermer.

 · Merket "Lonestar Racing for Can-Am".
 · Inkluderer midtre inntrengningsbjelker for installasjon
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SOFT CAB TAK

VINDSKJERMER OG SPEIL

VINDSKJERMER

Myk førerhytte
Maverick
Maverick MAX

715003754
715003755

 · Beskyttelse for fører og passasjer mot elementene.
 · Gir ekstra komfort i kabinen, kompletter førerhuset med 
førerhusforseglingssett.

Inkluderer:
 - Bimini-tak med solskjerm
 - Full vindskjerm – med hardt belegg
 - Øvre Soft Door-paneler
 - Front nedre dørpaneler
 - Mykt bakvindu

Kabinforseglingssett
(Ikke vist)

Maverick
Maverick MAX

715004433
715004434

 · Forhindrer smuss, støv og vindinfiltrasjon i førerhuset.
 · Forbedrer kabinkomforten for fører og passasjer.
 · Anbefales med myke førerhustak.

PowerFlip Vindskjerm Maverick, Maverick MAX 715007097

 · PowerFlip-vindskjermen er utstyrt med elektriske sylindere som gjør at føreren kan justere vindusåpningen ved å trykke 
på en knapp.

 · Vindskjermen er laget av hardbelagt polykarbonat med kontur av gummipakning og tonet toppdel.
 · Den lar deg raskt tilpasse deg til skiftende forhold ved å justere vindskjermen mens du kjører.
 · Kan åpnes helt for optimal sikt og ventilasjon, helt lukket for maksimal beskyttelse mot elementene, og i mellom har  
du et uendelig antall åpningsmuligheter avhengig av beskyttelse, sikt og luftstrømspreferanser.

 · Kompatibel med Can-Am tak.

Vindusvisker til PowerFlip vindskjerm Maverick, Maverick MAX 715006310

 · En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann.
 · Vindusvisker fra toppen gjør det mulig å svinge vindskjermen. Inkluderer visker med én hastighet og 
spylevæskedispenser.

 · Viskermekanisme og spylevæskedispenser perfekt skjult inne i kjøretøyet.
 · Må installeres med PowerFlip-frontruten (selges separat).

Vindskjerm i glass Maverick, Maverick MAX 715003281

 · Buet og laminert glass full vindskjerm.
 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Gir den beste optiske klarheten og slitestyrken.
 · Må brukes sammen med vindusvisker- og spylersett for å opprettholde tydelig sikt under tøffe kjøreforhold,  
slik som gjørme.

 · Det anbefales å bruke vindbeskyttelse bak.
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ProVent vindskjerm Maverick, Maverick MAX 715005277

 · Slagfast Quantum polykarbonat med hardt belegg full 
vindskjerm.

 · Kontrollerbare ventiler for å styre luftstrømmen.
 · Optimal ytelse med lukket førerhus.
 · Kanaler luft inn i kabinen, doggfjerning på vindskjermen, 
lukkes helt for å eliminere luftstrøm.

 · En øvre ventilasjon og en nedre ventilasjon med forfiltre.
 · Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet.
 · Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.

 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
 · Ikke kompatibel med viskersett og Wet Sounds Stealth 6 
Ultra HD Can-Am Edition Sound Bar.

 · Øvre ventilasjon kanaliserer luft inn i kabinen.
 · Nedre ventilasjonsåpninger fjerner dogg fra vindskjermen.

Vindskjerm i glass med viskere og vindusspylere Maverick, Maverick MAX 715003283

 · Komplett sett som inkluderer en frontrute med buet og laminert glass med en visker med én hastighet og 
spylevæskedispenser.

 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann.
 · Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak.

Hel vindskjerm Maverick, Maverick MAX 715002907

 · Høy slagfast, slitesterk polykarbonat full vindskjerm.
 · Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet.
 · Formulert for ikke å gulne, ikke-sprø, ikke-sprekker med utmerket UV-motstand og optisk klarhet.
 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
 · Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak.

Full vindskjerm – med hardt belegg Maverick, Maverick MAX 715004417

 · Slagfast Quantum polykarbonat med hardt belegg full vindskjerm.
 · Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet.
 · Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.
 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
 · Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak.
 · Kan brukes med vindusvisker- og spylersett (715004762).

Vindusvisker og spylersett

Maverick, Maverick MAX Fit med 
full frontrute hardt belegg 
(715004417)
Maverick, Maverick MAX Fit med 
Glass vindskjerm (715003281)

715004762
 
715003282

 · En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann.
 · Inkluderer visker med én hastighet og spylevæskedispenser.
 · Viskermekanisme og spylervæskedispenser perfekt skjult inne i kjøretøyet.

Halv-vindskjerm Maverick, Maverick MAX
715002909 • Klar
715004291 • Tonet

 · Slagfast, slitesterk polykarbonat halv vindskjerm.
 · Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet.
 · Formulert for ikke å gulne, ikke-sprø, ikke-sprekker med utmerket UV-motstand og optisk klarhet.
 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Har leppe i omvendt vinkel for å avlede luftstrømmen.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
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SPEIL

DØRER

Bakspeil og kameramonitor Maverick, Maverick MAX 715004905

 · Helt vanntett ryggekamera og monitormonteringssett.
 · Du kan se flere kamerafeeds med ryggekameraet for å se hva du trenger.
 · Enheten erstatter standard bakspeil (skjermen er integrert i enhetens nye bakspeil).
 · Kamera bruker infrarødt lys for å gi mulighet til nattsyn.

Sidespeil Maverick, Maverick MAX
715004236 • Til standard kvartdører
715005315 • Til aluminiumsdører

 · Robust støpt aluminiumsfeste med svart nylonbelegg.
 · Justerbare kuleleddmonterte speil.
 · Konveks optikk gir en bred synsvinkel.
 · Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
 · Dørmontert.
 · Kompatible med øvre myke dørpaneler.
 · Selges parvis.

Racing-sidespeil Maverick, Maverick MAX 715002898

 · Racing-inspirert design har robust svart nylon 6⁄6 konstruksjon med belagt støpt aluminiumsfeste.
 · Dobbel justering gir optimalt synsfelt (FOV).
 · Justerbare kuleleddmonterte speil.
 · Flat optikk gir forbedret avstandsoppfatning.
 · Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
 · Ikke kompatibel med Lonestar Racing Light Racks og øvre myke dørpaneler.
 · Selges parvis.

Rally sidespeil Maverick, Maverick MAX 715005262

 · Slank design med unik racingstil. 
 · Høykvalitets svartstøpt aluminium gir ekstrem holdbarhet.
 · 4″ (10 cm) konveks overflate gir et bredere synsfelt og bedre synlighet rundt enheten.
 · Kan installeres i hvilken som helst høyde på burets A-stolpe for optimert utsyn for fører.
 · Justerbare kuleleddmonterte speil.
 · Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med Glass vindskjermer.

Aluminium-halvdører
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715007971 • Front
715007972 • Bak

 · Lette halvdører av formet 5⁄64″ (2 mm) tykt aluminium.
 · Glatt finish.
 · Konstruert for maksimal stivhet og holdbarhet.
 · Designet for en perfekt passform og sømløs integrasjon 
med kjøretøyets linjer.

 · Formet med en tykk tetning for bedre beskyttelse mot 
elementene.

 · Enkel installasjon med standard dørramme.
 · Inkluderer de brukervennlige Deluxe-dørhåndtakene.
 · Kompatibel med øvre soft door-paneler, vindusnett og 
oppbevaringsposer for øvre dør.

 · Ikke kompatibel med de nedre 
dørpaneloppbevaringsposene.

 · Selges parvis.
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DØRER OG BAKVINDUBESKYTTELSE

Nedre dørpaneler Maverick, Maverick MAX
715002903 • Front
715003751 • Bak

 · Robust sprøytestøpt polypropylenkonstruksjon designet for å matche kjøretøy.
 · Forleng standarddører nederst for å beskytte og forsegle førerhuset.
 · Et flott tillegg.
 · Enkel og rask installasjon.
 · Selges parvis.
 · Bakre nedre dørpaneler selges separat.

Vindusnett

Maverick
Maverick MAX
Maverick MAX

715006693 • Front
715004694 • Front
715006700 • Bak

 · Vindusnettinggitter for ekstra beskyttelse mot vind 
 · Kan lett senkes i løpet av sekunder.
 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med Can-Am Audio-tak.

Øvre Soft Door-paneler
Maverick
Maverick MAX

715008091 • 2 dører
715008092 • 4 dører

 · Værbestandige paneler forsterket med aluramme gir god beskyttelse mot elementene.
 · Forleng standarddørene på toppen.
 · Laget av kraftig UV-bestandig løsemiddelfarget polyesterlerret for utmerket motstand mot riving og slitasje.
 · Glidelåsvinduer laget av laminert polert vinylmateriale for ekstra ventilasjon.
 · Kombineres med de nedre dørpanelene for å få komplette dørsett til kjøretøyet.
 · Ikke kompatibel med Racing sidespeil og Can-Am lAudio-tak.

Vindskjerm bak
Maverick, Maverick MAX  
(Bortsett fra X mr-modeller) 715006701

 · Full mesh-skjerm bak reduserer bakruten i vindskjermen for ekstra komfort i hytta.
 · Monteres raskt og enkelt på rullebur.
 · Stor hvit Can-Am-logo på svart nett.

Bakre polykarbonatvindu
Maverick, Maverick MAX  
(Bortsett fra X mr-modeller) 715006387

 · Vindu i slagfast polykarbonat.
 · Blokkerer trekk bak fra vindskjermen eller støv og regn fra å komme inn, for ekstra komfort i hytta.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
 · Klar for MTX Audio System bakhøyttalere.

Mykt bakvindu
Maverick, Maverick MAX  
(Bortsett fra X mr-modeller) 715006702

 · Klart, fleksibelt vindu laget av gjennomsiktig vinyl.
 · Motstår kaldsprekkdannelse ned til -4 °F (-20 °C).
 · Ideell for å hindre trekk fra baksiden med støv og eller regn i barske miljøer.
 · Rask verktøyfri installasjon.

Deluxe dørhåndtak
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715004758 • Front
715004860 • Bak

 · Konverter standard dørstropper til lett tilgjengelige dørhåndtak.
 · Inkluder innvendige og utvendige håndtak for hver dør.
 · Veldig lett å åpne døren.
 · Standard på tilbehør Aluminium halvdører.
 · Selges parvis.
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1

HMWPE-BESKYTTELSESPLATER

MAVERICK 
64" 

MODELLER

MAVERICK 
MAX
64" 

MODELLER

MAVERICK,
MAVERICK 

MAX
72" MODELLER

(UNNTATT 
BASISMODELLER) 

MAVERICK
BASE 72" 

MODELLER

MAVERICK 
MAX

BASE 72" 
MODELLER

HMWPE BESKYTTELSESPLATER 
ER STANDARD PÅ MAVERICK X RC 
MODELLER.

HMWPE beskyttelsesplate
Beskyttelsessett 715003713 71500374 715003718 715006767 715006769

1 HMWPE Front A-arm og 
slepearmbeskyttere 715002905 715002905 715003552 715003552 715003552

2 HMWPE beskyttelsesplate foran 715003933 715003933 715003933 715003933 715003933

3 HMWPE-beskyttelsesplate på 
midten — 715003731 Standard kun på X 

rc-modellene — 715003731

4
HMWPE-plater under 
understellet 715004904 715004904 Standard kun på X 

rc-modellene 715004904 715004904

Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av 3/8" (10 mm) tykt 
slitebestandig termoformet høymolekylær polyetylen (HMWPE).
 · Lettere enn aluminium.
 · Overlegen bestandighet mot belastningsprekker.
 · Høy slagfasthet.
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STØTFANGERE OG VERN
STØTFANGERE

Prerunner-støtfanger foran Maverick, Maverick MAX
715002878 • Black 
715003433 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med en 1⁄8" (3 mm) aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold.
 · Integrert vinsjmonteringsplate og monteringspunkter for lys.

Prerunner-støtfanger Bak Maverick, Maverick MAX
715002880 • Black 
715003436 • Can-Am Red

 · Ekstra holdbart stålrør på 1,5" (3,8 cm) med en aluminiumsplate på 1⁄8" (3 mm).
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Beskytter karosseriet og eksosanlegget.
 · Kompatibelt med hengerfeste bak
 · Nødvendig for installasjon av bakre burforlengelse.

X rc/X mr Frontstøtfanger Maverick, Maverick MAX

715004741 • Sunburst Yellow
715004742 • Octane Blue
715004788 • Black 

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumrør med en 1⁄8" (3 mm) aluminiumplate.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk på stålrør.
 · Tilbyr alle de viktige funksjonene som kreves for teknisk kjøring: Lav front-endebeskyttelse, støttefeste for 
vinsjinstallasjon og integrert slepekrok.

 · Standard på Maverick X rc X mr-modeller.
 · Ikke kompatibel med vinsjer med stålwire.

Dune-støtfanger foran Maverick, Maverick MAX
715002961 • Black 
715003432 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumsrør med en 1⁄8" (3 mm) aluminiumsplate.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Gir ekstra beskyttelse uten å ofre smidighet og ytelsesfordelene med en lavere vekt.
 · Har en mer uttalt angrepsvinkel og integrerte monteringspunkter for lys.
 · Ikke vinsjkompatibel.

Dune støtfanger bak Maverick, Maverick MAX
715002962 • Black 
715003437 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumsrør med en 1⁄8" (3 mm) aluminiumsplate.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Gir ekstra beskyttelse uten å ofre smidighet og ytelsesfordelene med en lavere vekt.
 · Beskytter karosseriet og eksosanlegget.
 · Kompatibelt med hengerfeste bak
 · Ikke kompatibel med Burforlengelse bak og Lonestar Racing Reservedekkholder.

Lonestar Racing Frontstøtfanger

Maverick, Maverick MAX  
(ikke kompatible X mr og X rc-modeller, og 
modeller utstyrt med Smart-Shox)

Maverick, Maverick MAX

715005510 • Hyper Silver
715005509 • Black
715004161 • Can-Am Red

 · Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm med slitesterk pulverlakk og en 3 mm tykk aluminiumsplate for ekstra 
beskyttelse foran kjøretøyet under ekstreme kjøreforhold.

 · Slank styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende.
 · Ikke vinsjkompatibel.
 · Ikke kompatibel med 10" (25 cm) Baja Designs OnX6 LED lysbjelke.
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STEINBESKYTTELSER

Steinbeskyttelser

Maverick (unntatt X rc)

Maverick MAX

715002963 • Black 
715003438 • Can-Am Red
715003730 • Black 
715003888 • Can-Am Red

 · Laget av heavy-duty 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer.
 · Støtteplate legger til stivhet og stil.
 · Selges parvis.

X rc UHMWPE Steinbeskyttelse Maverick 715004730

 · Robust 1⁄4 "(6 mm) UHMWPE -konstruksjon.
 · Inkluder paneler og braketter i underdelen for montering.
 · Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer'
 · Ligg tett opp mot karosseriet for bedre klaring fra hindringer.
 · Gli jevnt over hindringer.
 · Selges parvis.

Lonestar Racing bakstøtfanger Maverick, Maverick MAX

715005512 • Hyper Silver
715005511 • Black
715004162 • Can-Am Red

 · Laget av 1.5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
 · Gir ekstra beskyttelse av karosseriet bak og eksosanlegget under ekstreme kjøreforhold.
 · Slank styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende.
 · Kompatibel med Lonestar Racing reservedekkholder.
 · Ikke kompatibel med hengerfeste.

S3† Frontstøtfanger Maverick, Maverick MAX
715004867 • Black
715005231 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med en 1⁄8" (3 mm) aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold.
 · Integrert vinsjstøtteplate og monteringspunkter for lys.
 · Krokstøtteanker lar deg holde vinsjkroken innen rekkevidde når du kjører i dyp gjørme.
 · "S3 for Can-Am" merket.
 · Vinsj ikke inkludert.

S3† Støtfanger bak Maverick, Maverick MAX
715004869 • Black
715005232 • Can-Am Red

 · Bygget med ekstra slitesterke 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold – beskytter karosseriet og eksosanlegget.
 · Tillater installasjon av en vinsj på et høyere sted for å forbedre tilgjengeligheten under gjørmekjøreforhold.
 · "S3 for Can-Am" merket.
 · Konstruert for å opprettholde tunge vinsjbelastninger uten å skade kjøretøyets ramme.
 · Kompatibel med Can-Am HD og WARN VRX vinsjer – Bakvinsj 715006007 er nødvendig for å installere en vinsj på 
støtfangeren.

 · Inkluderer en robust redningskrok for å lette redning av kjøretøy.
 · Vinsj ikke inkludert.
 · Ikke EU-kompatibel.
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INTRENGERBJELKER

Lonestar Racing Frontinntrengerbjelke Maverick, Maverick MAX

715006342 • Hyper Silver
715003916 • Black
715004163 • Can-Am Red

 · Laget av 1.5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
 · Forbedrer racingutseendet på kjøretøyet.
 · Kompatibel kun med Lonestar Racing aluminiumtak.
 · Ikke kompatibel med vindskjermer.

Lonestar Racing Bakinntrengerbjelke
Maverick (unntatt X mr -modeller), 
Maverick MAX

715006343 • Hyper Silver
715003918 • Black
715004164 • Can-Am Red

 · Laget av 1.5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
 · Slank styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende.
 · Nødvendig for installasjon av Lonestar Racing Reservedekkholder.
 · Ikke kompatibel med LinQ-montert tilbehør og forfilter i lasteplanet.

Intrengerbjelker foran Maverick, Maverick MAX
715002889 • Black 
715003435 • Can-Am Red

 · Passer til kjøretøyets styling.
 · Innvendig og utvendig anti-korrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakkert stålinntrengningsbjelke.
 · Rørdesign reduserer hindrede siktlinjer og blinde flekker for bedre synlighet.
 · Ikke kompatibel med frontruter og Lonestar Racing aluminiumstak.

Lonestar Racing steinbeskyttelsesplater

Maverick

Maverick MAX

715005514 • Hyper Silver
715005513 • Black
715004165 • Can-Am Red
715005518 • Hyper Silver
715005517 • Black
715004343 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med slitesterk pulverlakkfinish med 1⁄8" (3 mm) tykk aluplate.
 · Beskytter kjøretøyets sider mot store hindringer.
 · Slank styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende.
 · Merket "Lonestar Racing for Can-Am".
 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med X rc modeller.

18  TILBEHØR  STØTFANGERE OG VERN



ANDRE TILBEHØR

Lonestar Racing Reservehjulholder
Maverick, Maverick MAX  
(Bortsett fra X mr-modeller)

715006344 • Hyper Silver
715003922 • Black
715004166 • Can-Am Red

 · Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
 · Justerbar høyde for Can-Am dekk opptil 30 tommer.
 · Krever Lonestar Racing bakstøtfanger og Lonestar Racing bakinntrengningsbjelke for installasjon.
 · Kan ikke holde Pro Armor Quickshot Wheel Jack og Off-Road Screw Jack.
 · Felg ikke inkludert.
 · Ikke kompatibel med S&B Partikkelseparator og LinQ tilbehør beregnet på baksiden av kjøretøyet.

Lonestar Racing skiltholder Maverick, Maverick MAX 715003943

 · Inkluderer et par robuste aluminiumsplater som monteres på hver side av kjøretøyets bakside.
 · Ikke kompatibel med LinQ svingstativ.
 · Nummererte dekaler er tilgjengelig gjennom SCS Unlimited.
 · Styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende samtidig som den gir et personlig preg.
 · Svart bakgrunn.

S3 Trekkplate bak Maverick, Maverick MAX
715004870 • Black
715005233 • Can-Am Red

 · Tilbyr et solid sted å hekte seg på hvis sleping er nødvendig.
 · Lar deg feste de fleste stropper og kroker.
 · "S3 for Can-Am" merket.

Burforlangelse bak
Maverick (unntatt X mr -modeller), 
Maverick MAX

715008298 • Black 
715008299 • Can-Am Red

 · Holdbare 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Tillater å holde et reservedekk på plass (felg er ikke inkludert).
 · Tilpasset festestropp for rask dekkinstallasjon eller fjerning.
 · Bakre støtfanger kreves for installasjon.
 · Ikke kompatibel med LinQ Pivoting Rack, lastebokser (unntatt LinQ 20 gal (73 L)).
 · Deluxe Modular Bag) og Lonestar Racing -tak.

SKJERMBREDDERE Maverick, Maverick MAX 715002973

 · Forlengede skjermbreddere laget av sprøytestøpt polypropylen.
 · Holder gjørme og rusk utenfor kjøretøyet.
 · Designet for rask og enkel installasjon.
 · Settet inkluderer forlengelser foran og bak og monteringsutstyr.
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SETETILBEHØR

4-punkts sikkerhetssele Maverick, Maverick MAX
715008033 • Fører
715008034 • Passasjer

 · Eksklusiv kontrollert retardasjonsteknologi (patentsøkt) absorberer ekstra energi i tilfelle uhell.
 · Designet for å tilby maksimal kjørekomfort.
 · Enkel låsing og utløsning med ett klikk.
 · Patentsøkt.
 · Ikke EU-kompatibel.

Sikkerhetsbelte skulderputer Maverick, Maverick MAX 715002894

 · Gir ekstra kjørekomfort ved å forhindre at sikkerhetsbeltet gnir på nakke og skulder.
 · Passer til 3-punkts setebelter og 4-punktssele.
 · Enkel borrelåsmontering.
 · Can-Am merket.
 · Selges parvis for fører og passasjer.

Sammenleggbar 4-punkts sikkerhetssele Maverick, Maverick MAX
715005021 • Fører
715005022 • Passasjer

 · Praktisk sele lar deg bevege deg fritt i setet ditt, og samtidig dra full nytte av den ekstra støtten fra 4-punkts festene.
 · Gjør det lettere å spenne og krever færre justeringer når du bytter passasjer eller sjåfør.
 · Beskyttelse (707900653) er nødvendig for installasjon på front MAX-modeller.
 · Kompatibel med passasjerseter bak på MAX -modeller.
 · Standard på utvalgte Maverick-modeller.

Tilbaketrekkingsbeskyttelse
(Ikke vist) Maverick MAX 707900653

 · Beskyttelsesputen kreves for installasjon av den uttrekkbare 4-punktsselen på MAX-modellens forsete.
 · Beskytter passasjerene mot tilbaketrekkingsmekanismen.
 · Selges enkeltvis.
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LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV

MAVERICK
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.

MONTERINGSSTED OG KRAV

Standard
LinQ Stativ

LinQ™ Svingstativ
715008295/715008296

Adventure-takstativ
715003868/715006225

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL
 · 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 Kjøler
295100698 • Gray  
219400964 • Black

LinQ ankeradaptersett
715004960

LinQ ankeradaptersett
715004960

LinQ-basemonteringssett 
715008125

LinQ verktøysett 
715006829

Ingen andre krav

LinQ verktøykasse
715008111

LinQ-basemonteringssett 
715008125

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)

Ingen andre krav

LinQ Tørrbag
715008110

LinQ-basemonteringssett 
715008125

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

Ikke kompatibel

Ingen andre krav Ikke kompatibel

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks
715004923 Ingen andre krav

* Ikke kompatibel hvis LinQ 
svingstativ er montert..LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks

715001748

LinQ 11,5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks
715003018

Ingen andre kravLinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks
715004778 • Black  
715004698 • Gray

LinQ premium-oppbevaringsbag fra OGIO†

715002923 • Black  
715003248 • Camo 

Ingen andre krav

LinQ Heavy Duty kurv
715001215

Ingen andre krav
LinQ Lavprofilkurv
715004282

LinQ HOLDERE

LinQ girhåndtak
715005340

Ingen andre krav Ingen andre krav
Montering av sidevegg 

LinQ-adaptere  
715003058LinQ Verktøyholder

715007358
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LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

SR 5,5 Gal (21 L) LinQ Bag Maverick, Maverick MAX 860202449

 · Alle fordelene med LinQ – enkelt, raskt og sikkert.
 · Halvstiv utvidbar bag
 · 5,5 gal (21 L) kapasitet.
 · Bruker LinQ monteringssystem (patent US 8777531 og US 8875830).
 · Enkelt raskt på/av system uten verktøy. Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125).
 · Adventure Roof Rack kreves (Maverick MAX).
 · LinQ ankeradaptersett kreves.

LinQ 4,2 Gal (16 L) Kjøler Maverick, Maverick MAX
219400964 • Black 
295100698 • Gray

 · Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert.
 · Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
 · Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
 · Bruker LinQ monteringssystem (patent US 8777531 og US 8875830).
 · Enkelt raskt på/av system uten verktøy.
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 4,5 Gal (17 L) Sportsbag Maverick, Maverick MAX 860202447

 · 17-liter (4,5 US gallon, 1,037 cu. in.) kapasitet.
 · Stiv bunn, halvstiv topp.
 · Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125).
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ verktøykasse Maverick, Maverick MAX 715008111

 · Sprøytestøpt HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet.
 · 5 gal (19 L) maks.kapasitet.
 · Værbestandig, forseglet og låsbart deksel.
 · Enkelt raskt på/av system uten verktøy.
 · Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert.
 · Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125).
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ Modulær boks Maverick, Maverick MAX

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

 · Modulære LinQ bagasjebokser med kapasitet på 10 L (2,6 gal).
 · Tillater stabling av andre modulbokser for alltid å ha riktig utstyr tilgjengelig.
 · Ha alltid riktig boksstørrelse for å passe til alt.
 · Kan installeres på en hvilken som helst LinQ-base med 16" bredde.
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

Termoinnsats til LinQ Modulboks (10 L) Maverick, Maverick MAX 219401110

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

LinQ verktøysett Maverick, Maverick MAX 715006829

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

 - 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".

 - 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".

 - Sokkel torx T30 3⁄8".
 - Sokkel torx T20 3⁄8".
 - Brekkjern 3⁄8".
 - Se tabell for 
installasjonssted og -krav.
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LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL

LinQ Tørrbag Maverick, Maverick MAX 715008110

 · 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 (40 L).
 · Bunnskumforing for ekstra utstyrsbeskyttelse.
 · Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
 · Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125).
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks Maverick, Maverick MAX 715003879

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

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks
Maverick (unntatt X mr -modeller), 
Maverick MAX 715004923

  

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

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks
Maverick (unntatt X mr -modeller), 
Maverick MAX 715001748 • ( Ingen baklys)

 ·  Den bakre bagasjeboksen er utstyrt med LinQ-systemet, og kobles inn og ut på sekunder.
 ·  32 l (121 L) lastekapasitet med uhindret plass for å maksimere oppbevaringsrom og tilgang til bagasjerommet.
 ·  Laget av sprøytestøpt polyetylen, dobbeltvegget i kritiske områder.
 ·  Det helt forseglede lokket beskytter eiendelene dine mot støv, fuktighet og elementene.
 · Ingen baklys.
 ·  Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).
 ·  Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ 32 Gal (121 L) bagasjebokspaneler Maverick, Maverick MAX

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

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

EUROPEISK VERSJON 
(EU-kompatibel)

 715001397 • Black  
 715001398 • Yellow  
 715002482 • Light Gray  
 715002483 • White

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

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

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks Maverick, Maverick MAX
715004778 • Black
715004698 • Gray

 · 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 gummispenner holder dekselet tett lukket.
 · Værbestandig.
 · Praktisk dreneringsplugg.
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.
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LinQ-HOLDERE

LinQ Verktøyholder Maverick, Maverick MAX 715007358

 

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

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO Maverick, Maverick MAX

715002923 • Black
715003248  • Mossy Oak 
Break-Up Country Camo

 · Verktøyfri installasjon og fjerning takket være LinQ-systemet.
 · 17,2 gal (65 L) kapasitet halvstiv bagsjebag ideell for å bære alt du trenger på kjøretøyet.
 · Spenne og elastisk lukking med gummipakning som beskytter mot at støv kommer inn i bagen.
 · Tredelt lokk for delvis eller full tilgang til bagen.
 · Innvendige skillevegger for optimal organisering av bagen.
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 11,5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks Maverick, Maverick MAX 715003018

 ·  En rimelig og rask løsning for å legge til musikk og lagringsplass til din neste tur.
 ·  Den bakre installasjonen bruker ikke opp noen førerplass og lar deg enkelt lytte ved en gjennomsnittlig hastighet.
 ·  Monteres enkelt på/av for å holde/bære lasten trygt og sikkert.
 ·  Bakbelyst kontrollpanel perfekt til nattkjøring.
 ·  Vanntette høyttalere.
 ·  Bluetooth† aktivert mottaker og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet.Bluetooth† aktivert 
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.
 ·  Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ Heavy-Duty kurv Maverick, Maverick MAX 715001215

 · Laget av høyfast, lavlegeret stål.
 · LinQ montering for enkel på og enkel av-installasjon.
 · Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ Lavprofilkurv Maverick, Maverick MAX 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 girhåndtak Maverick, Maverick MAX 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 LinQ-girhåndtakene med LinQ-systemet.
 · 360° orientering.
 · Selges parvis.
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LinQ MONTERING

LinQ-adapter  
(ikke illustrert) Maverick MAX 715003058

 · Tillater installasjon av LinQ verktøyholder på Adventure Roof Rack.
 · Selges i pakker på 4.

LinQ-basemonteringssett Maverick, Maverick MAX 715008125

 ·  Tillater installasjon av kompatibelt LinQ-tilbehør inne.
 ·  Inkludert: 2 LinQ Cargo-baser og festeutstyr.

LinQ Reservedeler Maverick, Maverick MAX 715001707

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

LinQ ankeradaptersett Maverick, Maverick MAX 715004960

 ·  Tillater installasjon av LinQ-tilbehør med 16" base på LinQ-stativer.
 ·  Verktøyfri installasjon og fjerning.
 ·  LinQ svingbart stativ er nødvendig for installasjon.

Tube LinQ-adapter Maverick, Maverick MAX 715004292

 · Burmontert LinQ-mottaker.
 · Inkludert i LinQ svingstativenhet.
 · Tillater montering av enkelt LinQ-montert tilbehør.
 · Diameter: 1,85" (47 mm).

Bagasjeboksnett Maverick, Maverick MAX 715001371

 · Solid nett designet for å sikre og sørge for den kompakte inneslutningen av ditt eventyrtakstativ.

Reservedekk-skrallefestestropper Maverick, Maverick MAX 280000955

 · 3-veis skrallefestestropp med løkkeender.
 · Designet for å holde reservehjulet sikkert på tilbehøret utstyrt med integrerte festepunkter for reservehjul.
 · Justerbar for de fleste vanlige UTV-dekkstørrelser.
 · Skralle og koblingsring av slitesterkt sinkbelagt stål.
 · Nødvendig for ekstra dekkfeste på Adventure Roof Rack.

LinQ-lås Maverick, Maverick MAX 860201968

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

OPPBEVARING

STATIVER OG OPPBEVARING 

Adventure-takstativ
Maverick
Maverick MAX

715006225
715003868

 · Ideell lastløsning for å pakke alt du trenger for å leve ut terrengopplevelsen helt og fullt.
 · Bygget med lette stålrør med 1,25" (3,2 cm) diameter.
 · Integrerte monteringspunkter for belysning kan holde opptil åtte LED-lamper (seks foran og to bak) eller en 40" (102 cm) 
LED-bjelke (foran).

 · Har forankringspunkter til reservehjul.
 · LinQ anker på begge sider.
 · Reservehjulfester selges separat.
 · Legg til bagasjeboksnettet for å feste og holde fast lasten på stativet.
 · Laster opptil 75 lb (34 kg).

Skulderoppbevaringsbag
Maverick (unntatt X mr-modeller), 
Maverick MAX (kun bak) 715004277

 · Bagen festes på ubrukt plass mellom setene for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
 · Monteres bare mellom baksetene på MAX-modeller.

Front skulderoppbevaringsbag Maverick MAX 715004888

 · Åpnes på hver side slik at både passasjerer foran og bak kan få tilgang til bagens innhold.
 · Monteres mellom fører- og passasjersete på MAX-modeller.

Høyt montert oppbevaringsbag Maverick, Maverick MAX 715004275

 · Værbestandig bag holder utstyret trygt og sikkert mens du kjører.
 · Gjør smart bruk av luftrommet ditt for å øke kjøretøyets lastekapasitet med 2,6 gal (10 L).
 · Halvstiv konstruksjon gjør den fleksibel nok til å passe merkelig formet last.
 · Berøringsskjerm-kompatibel klar frontlomme gir enkel tilgang til smarttelefonen.
 · Ikke kompatibel med de bimini-tak.

Oppbevaringsbager til øvre dør Maverick, Maverick MAX 715004276

 · Værbestandig, de holder utstyret ditt trygt og sikkert mens du kjører.
 · Vesker festes på standard kvartdører for å øke kjøretøyets lasterom.
 · Hver bag er designet som en 1,3 gal (5 L) lomme som også er utstyrt med indre nettingrom.
 · Halvstiv konstruksjon gjør dem fleksible nok til at spesielle former passer
 · Selges parvis.

Nedre dørpanel oppbevaringsbager Maverick, Maverick MAX 715004355

 · Værbestandig, de holder utstyret ditt trygt og sikkert mens 
du kjører.

 · Bager festes på nedre dørpaneler for å øke kjøretøyets 
lasterom.

 · Hver bag er designet som en 1,6 gal (6 L) lomme som også 
er utstyrt med indre nettingrom.

 · Halvstiv konstruksjon gjør dem fleksible nok til at spesielle 
former passer

 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med aluminiumdører og Off-Road 
skrujekk.

 · Nedre tilleggsdører kreves for installasjon.

LinQ™ Svingstativ
Maverick (unntatt X mr -modeller), 
Maverick MAX

715008295 • Black 
715008296 • Can-Am Red

 ·  LinQ låst stativ gir mulighet for ekstra LinQ montert tilbehør eller for å bære et ekstra dekk (dekk er ikke inkludert). 
 ·  Inkluderer tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning av reservehjul (dekk følger ikke med). 
 ·  Gass-sylinder svingmekanisme, låses i hevet posisjon.
 · Bagasjebokser på over 20 gal (74 L) passer ikke på kjøretøyet når stativet er installert.
 · Ikke kompatibel med bakre Intrengerbjelker, forlengelse av bakre bur og aluminiumtak fra Lonestar Racing.
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LYS

Oppbevaringsbag 2,6 Gal (10 L) Maverick, Maverick MAX 269502121

 · Roll-top tørrbag som beskytter lasten fullt ut fra elementene.

Myk oppbevaringsbag Maverick, Maverick MAX 715003759 

 · 11,8 gal (45 L) kapasitet myk bagasjebag designet med kjøretøyets stativ i tankene for å maksimere mulig lagring.
 · 3 seksjoner.
 · Værbestandig.

Baja Designs Light Power Cable  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX

715003417
715007049
715002884
715007117

 · Nødvendig for installasjon av Baja Designs LED-lys på tak eller støtfanger.
 · 10" (25 cm) Baja Designs OnX6 LED-bjelker og Baja Designs XL80 LED-lamper(715007049).
 · Baja Designs XL Sport LED-lys og Baja Designs Squadron Sport LED-lys(715002884).
 · 40" (102 cm) Arc LED Lysbjelke ONX6 (715007117).

2  VELG LYSENE DINE

1   VELG 
MONTE-
RINGS-
PUNKT

BAJA DESIGNS† LYS CAN-AM LYS

10" (25 cm) 
LED lysbjelke

40" (102 cm) 
Baja Designs 

OnX6 Arc 
LED lysbjelke

XL Sport LED 
lys  

(selges i par)
XL 80 LED lys 
(selges i par)

10" dobbelt 
LED-lysbjelke

15" dobbelt 
LED-lysbjelke

39" dobbelt 
LED-lysbjelke

4" rund LED 
lys  

(selges i par)

3,5" spot eller 
flomLED lys 
(selges i par) 

Les s. 36 informasjon om Baja Designs lys. Les s. 37 for informasjon om Can-Am-lys.

Front forløper 
eller dune-
støtfangere

710006819 
+ 

715007049 
(strømkabel)

710006818 
+ 

715007117 
(strømkabel)

710006821 
+ 

715002884 
(strømkabel)

710005041 
+ 

715007049 
(strømkabel)

715002933 
+ 

715003417 
(strømkabel)

715002934  
(Ikke kompatibel 

med 
forløper-

støtfanger)
+

715003417 
(strømkabel)

715002935 (4" Rund), 
715003665 (3,5" Flom) eller 

715003666 (3,5" Spot) 
+

715003417 (strømkabel)

Lonestar Racing 
Frontstøtfanger I/R

710006818 
+ 

715007117 
(strømkabel)

710006821 
+ 

715002884 
(strømkabel)

710005041 
+ 

715007049 
(strømkabel)

715002935 (4" Rund), 
715003665 (3,5" Flom) eller 

715003666 (3,5" Spot) 
+

715003417 (strømkabel)

Lysstøttebjelke 
eller Adventure 
Roof Rack

710006819 
+ 

715007049 
(strømkabel)

710006818 
+ 

715007117 
(strømkabel)

710006821 
+ 

715002884 
(strømkabel)

710005041 
+ 

715007049 
(strømkabel)

715002933 
+ 

715003417 
(strømkabel)

715002934
+

715003417 
(strømkabel)

710004007 
+ 

715005822 
(Lysmonterings-

sett)

715002935 (4" Rund), 
715003665 (3,5" Flom) eller 

715003666 (3,5" Spot) 
+

715003417 (strømkabel)

Lonestar 
Racing 40" 
(102 cm) LED 
Lysbjelkestativ

I/R

710006818 
+ 

715007117 
(strømkabel)

I/R I/R I/R I/R I/R I/R I/R

Lonestar Racing 
Lysstativ I/R I/R

710006821 
+ 

715002884 
(strømkabel)

710005041 
+ 

715007049 
(strømkabel)

I/R I/R I/R I/R I/R

3  BESTILL BESTILL ALLE DELENUMRE I KRYSSBOKSEN
*Merknad: Når du installerer mer enn ett lyssett, er det nødvendig med en ekstra lysstrømkabel eller monteringssett.

* Alle lys er kun beregnet på Off-Road-bruk.
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Baja Designs 10" (25 cm) OnX6 LED Lysbjelke Maverick, Maverick MAX 710006819

50 m
25

0
-25
-50

0 100 200 300 400 500 600 m

12,460 LUMENS 

 · 108 W lysbjelke som produserer 12 460 lumen.
 · Utstyrt med 6 Cree XM-L2-LEDer.
 · Kjøre-/Kombi lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og 
fjernlys.

 · Dobbelt intensitet-innstillinger (høy/lav).
 · Krever Baja Designs Light Power Cable.

40" (102 cm) Baja Designs OnX6 Arc LED lysbjelke Maverick, Maverick MAX 710006818

29,000 LUMENS 

50 m

0

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

 · 252 W lysbjelke som produserer 29 000 lumen.
 · Utstyrt med 24 Cree XM-L2-LEDer.
 · Kjøre-/Combo lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og 
fjernlys. 

 · Designet for montering på tak utstyrt med Lysstøttebjelke. 
 · Krever Lysstrømkabel og Lysstøttebjelke.

Baja Designs XL80 LED-lys Maverick, Maverick MAX 710005041

50 m
25

0
-25
-50

0 100 200 300 400 500 600 m

9,500 LUMENS 

 · 80 W per spot som produserer 9 500 lumen.
 · Utstyrt med 4 Cree XHP50 LEDer per spot.
 · Dobbelt intensitet-innstillinger (høy/lav).
 · Kjøre-/Kombi lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og 
fjernlys.

 · Krever Baja Designs Light Power Cable.
 · Selges parvis.
 · Dimensjoner: 4,5" x 4,5" (11,4 cm x 11,4 cm).

Baja-design Squadron Sport LED-lys Maverick, Maverick MAX 710006820

25

0

-25
0 100 200 300 400 500 600 m

3,150 LUMENS 

 · 26 W per spot som produserer 3 150 lumen.
 · Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LEDer per spot.
 · Bredt kurvelysmønster designet spesielt for svinger, støv og/eller 
tåkeforhold.

 · Krever Baja Designs Light Power Cable.
 · Selges parvis.
 · Dimensjoner: 3" x 3" (7,6 cm x 7,6 cm).

Baja Designs XL Sport LED-lys Maverick, Maverick MAX 710006821

50 m
25

0
-25
-50

0 100 200 300 400 500 600 m

3,150 LUMENS 

 · 26 W per spot som produserer 3 150 lumen.
 · Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LEDer per spot.
 · Høyhastighetsspot har et lengre og smalere strålefokus for belysning 
lenger ned.

 · Krever Baja Designs Light Power Cable.
 · Selges parvis.
 · Dimensjoner: 4,5" x 4,5" (11,4 cm x 11,4 cm).
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39" (99 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (270 W) Maverick, Maverick MAX 715004007

20 m

0

-20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

24,300 LUMENS

 · Utstyrt med 54 5W Cree-LEDer.
 · 24300 lumen.

 · Ikke kompatibel med Full vindskjerm, Sammenleggbar vindskjerm og Can-Am 
Inntrengerbjelke.

 · Lyser opp til mer enn 2900 fot. Lyser (900 m) foran kjøretøyet og rundt 115 ft (35 m) 
bredt på hver side.

3,5" (9 cm) LED-kjørelys (2 x 14 W) Maverick, Maverick MAX 715003666

15 m

0

-15
0 15 30 45 60 75 90 105 m

1,260 LUMENS 

 · 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
 · Spotobjektiv for et smalt og langt lysstrålespredning, ideelt når du kjører i 
høyere hastigheter.

 · Utstyrt med seks kraftige LEDer i et heavy-duty, støpt aluminiumshus.

 · Har to festepunkter. Hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til 
neste kanalpunkt og monterer lyset på nytt.

 · Selges parvis.
 · CE-sertifisert:

15" (38 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (90 W) Maverick, Maverick MAX 715002934

20 m

0

-20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

8,400 LUMENS

 · Utstyrt med 18 5W Cree-LEDer.
 · 8400 lumen.
 · Utfyller lysstativene og de fleste støtfangere.
 · Robust og vanntett.

 · Lyser opptil 1900 ft (580 m) foran kjøretøyet og rundt 65 ft (20 m) bredt på hver side.
 · Ikke EU-kompatibel.

4" (10 cm) runde LED-lys (2 x 25 W) Maverick, Maverick MAX 715002935

20 m

0

-20

0 100 200 m

1,800 LUMENS

 · 25 W LED-spotter.
 · 1800 lumen.
 · Robust og vanntett.
 · Inkluderer grunnleggende ledninger og bryter.

 · Can-Am-merket grill.
 · Krever lysstrømkabel.
 · Selges parvis.
 · Ikke EU-kompatibel.

3,5" (9 cm) LED-flomlys (2 x 14 W) Maverick, Maverick MAX 715003665

0 15 30 45 60 75 90 105 m

15 m

0

-15

1,260 LUMENS 

 · 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
 · Flomlyslinse for en bred lysstrålespredning, ideelt til arbeidsoppgaver som 
brøyting eller svingete kjøreforhold. Passer til støvete eller tåkete 
kjøreforhold.

 · Utstyrt med seks kraftige LEDer i et heavy-duty, støpt aluminiumshus.

 · Har to festepunkter. Hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til 
neste kanalpunkt og monterer lyset på nytt.

 · Selges parvis.
 · CE-sertifisert:

10" (25 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (60 W) Maverick, Maverick MAX 715002933

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

20 m

0

-20
5,400 LUMENS

 · Utstyrt med tolv 5 W Cree-LEDer.
 · 5400 lumen.
 · Stor effekt for størrelsen.
 · Robust og vanntett.
 · Kan installeres på standard XT- og XT-P-støtfangere.

 · Krever lysstrømkabel for installasjon.
 · Lyser opptil 1500 ft (460 m) foran kjøretøyet og rundt 65 ft (20 m) bredt på hver side.
 · Ikke EU-kompatibel.
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Can-Am LED signaturlys Maverick, Maverick MAX 715003673

 · Legg til stil med et mer aggressivt utseende.
 · Bruk lyse og energieffektive LED-lamper.
 · Ikke bruk ekstralys til kjøring.

Kuppellys Maverick, Maverick MAX 715002455

 · LED-rekke integreres perfekt med kjøretøy.
 · Ledninger inkludert.
 · Kan installeres på bur, sportstak eller terrengbagasjeromdeksel.

Lonestar Racing 40" (102 cm) LED Lysbjelkestativ Maverick, Maverick MAX 715003920

 · Beregnet til bruk med 40" (102 cm) Baja Designs OnX6 Bue LED lysbjelke.
 · Forbedrer kjøretøyets racinginspirerte utseende.
 · Kompatibel med aluminiumtak, Lonestar Racing aluminiumtak og sportstak.
 · Ikke kompatibel med Racing sidespeil og PowerFlip Vindskjerm.
 · Lys selges separat.

Lonestar Racing Lysstativ Maverick, Maverick MAX 715003948

 · Designet til bruk med Baja Designs XL80 LED Light og Baja Designs XL Sport LED Lys.
 · Plass til opptil to par XL-lys.
 · Ikke kompatibel med Racing sidespeil og PowerFlip Vindskjerm.
 · Kompatibel med Lonestar Racing aluminiumtak, aluminiumtak og sportstak.
 · Lys selges separat.

Søkelys Maverick, Maverick MAX 715002887

 · Designet av Can-Am for å gjøre deg synlig for kjøretøyer som kjører bak deg, spesielt under støvete eller tøffe forhold. 
 · Med in-dash-brytere kan du aktivere en av de to modusene og velge mellom 11 forskjellige fargede lysmønstre med høy 
synlighet (blå, rød og gul).

 · Trail-modus: Fungerer som baklys og som bremselys.
 · Racing-modus: Viser lysmønstre og fungerer som bremselys (bremselysfunksjonen kan deaktiveres for 
racingapplikasjoner).

 · Modulær for å tillate installasjon med bakmontert tilbehør.
 · Plug-and-play installasjon.

Lysstøttebjelke Maverick, Maverick MAX 715003529

 · Stilig, robust aluminiumkonstruksjon.
 · Plass til lysbjelker og spotter med eller uten tak- og frontrute-kombinasjon.
 · Full kjøretøybredde for å tillate montering av en stor LED-lysbjelke.
 · Påkrevd for lysinstallasjon på kjøretøyets tak.
 · Ikke kompatibel med Lonestar Racing aluminiumtak.
 · Lys selges separat.

Monteringssett for 39" (99 cm) LED Lysbjelke  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715005822

 · Nødvendig for installasjon av 39" (99 cm) dobbelt LED-lysbjelke.
 · Inkluderer ledninger og støttebrakett.
 · Lysstøttebjelke kreves for installasjon.

Light Power Cable  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715003417

 · Kreves for installasjon av 10″ (25 cm 15″ (38 cm) og dobbeltstablede LED-lysbjelker og 4″ (10 cm) runde LED-lys.
 · For steder med støtfanger og tak.
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Elektronisk enhetsholder Maverick, Maverick MAX 715002874

 · En flott system plattform under kjøring.
 · Robust sprøytestøpt polypropylen-konstruksjon gir riktig 
passform og enkel installasjon.

 · Justerbar enhet holder trygt fast de fleste nettbrett og 
smarttelefoner som måler mellom 5,1" (13 cm) og  
10" (25,4 cm) (med beskyttelsesetui).

 · Kombineres sømløst med komplett MTX lydsystem og 
robuste radioer intercom system.

 · Tillater installasjon av Garmin Montana 680T GPS.
 · Integrert lagring (1 gal (3,8 L) med tilgang til dashbordet på 
12V for lading av enheten.

CAN-AM Subwoofer Maverick, Maverick MAX 715004956

 · Kraftig Rockford Fosgate 10 -tommers subwoofer-
høyttalerboks.

 · Enkle plug-and-play-tilkoblinger til Audio-taksystem.
 · Robust konstruksjon, sterk nok til å tåle tøffe miljøer og 
forseglet mot fuktighet og smuss.

 · Krever 1 forsterkersett (715007227) for 1 eller 2 
subwoofere.

 · Passer to per kjøretøy: under fører- eller passasjersete.

Can-Am forsterkersett Maverick, Maverick MAX 715007227

 · En kraftig forsterker på 400 W for å mate opptil to 
subwoofere under setet.

 · Enkle plug-and-play-tilkoblinger til Audio-taksystem og 
subwoofer.

 · Monteringsplate og ledninger følger med.

MTX Sentrale høyttalere Maverick MAX 715004748

 

 · Toppmontert sentral høyttalerkasse med to 6,5" (16,5 cm) / 
100 W høyttalere.

 · Konstruert for å være Can-Am-robust under de mest 
krevende kjøreforhold.

 · Perfekt tilleggsutstyr til Complete MTX Audio System for et 
system med 7 høyttalere eller som et frittstående system 
ved å koble AUX-inngangspluggen direkte inn i 
musikkenheten din.

 · Ikke kompatibel med Lonestar-tak.

Can-Am Audiotak Flip Kit Maverick, Maverick MAX 715007131

 · Kombineres med audiotak 715007130 eller 715006709 til Flip-alternativ.

Komplett MTX-Audiosystem Maverick, Maverick MAX 715002873

 · Bluetooth 5† utstyrt 400 W RMS/800 W topp lydsystem fra 
MTX.

 · Konstruert for å være Can-Am-robust under de mest 
krevende kjøreforhold.

 · Inkluderer stereohøyttalere foran og bakmontert 
stereohøyttalere og hovedenhet med integrert 6,5" (16,5 cm) 
subwoofer.

 · Legg til den elektroniske enhetsholderen for å holde 
Bluetooth -enheten din klar til å spille favorittlåtene dine.

Can-Am Audiotak Maverick 715007130

 · Fullt tak med elegant innebygd lyd.
 · Helt forseglet og vanntett.
 · Enkelt å montere: Én ledning kobler taket til kjøretøyets 
elektronikk.

 · Fire 8" høyttalere, en forsterker med 400 RMS og 800 Watt 
toppeffekt, og en hovedenhet levert av Rockford Fosgate 
Audio.

 · Flerfarget RGB LED-aksentbelysning rundt hver høyttaler.
 · 2,7'' fargedisplay med Bluetooth- og Pandora-konnektivitet.
 · Flip Kit-kompatibel.
 · Ikke kompatibel med Adventure Roof Rack og de øvre soft 
doors.

Can-Am Audiotak Maverick MAX 715006709

 · Fullt tak med elegant innebygd lyd.
 · Helt forseglet og vanntett.
 · Enkelt å montere: Én ledning kobler taket til kjøretøyets 
elektronikk.

 · Seks 8" høyttalere, en forsterker med 400 RMS og 800 Watt 
toppeffekt, og en hovedenhet levert av Rockford Fosgate 
Audio.

 · Flerfarget RGB LED-aksentbelysning rundt hver høyttaler.
 · 2,7'' fargedisplay med Bluetooth- og Pandora-konnektivitet.
 · Flip Kit-kompatibel.
 · Ikke kompatibel med Adventure Roof Rack og de øvre soft 
doors.
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Setevarmer Maverick, Maverick MAX 715006112

 · 25 W setevarme gir kuldefri kjørekomfort.
 · Høy/lav temperaturinnstillinger lar deg kontrollere ønsket varmegrad.
 · Dette settet inneholder en setevarmer i karbonfiber, skumplate og in-dash-bryter.
 · Monteres direkte i den originale seteputen.
 · Oppvarmet tilbehør ledningsnett (710005757) er nødvendig for montering av forsetet.
 · Oppvarmet tilbehør ledningsnett (715006004) er nødvendig for montering av baksetet.

Oppvarmet solskjermuttak Maverick, Maverick MAX 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.

Oppvarmet tilbehør ledningsnett  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 710005757

 · Elektrisk ledningnett er nødvendig for å koble til og betjene oppvarmede seter foran, oppvarmet ratt og oppvarmet 
håndtak.

 · Oppvarmet tilbehør ledningsnett (715006004) er nødvendig for montering av baksetet.

Installasjonssett ekstrabatteri  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715006315

 · Lar deg legge til et ekstra 18 Ah batteri til en 
dobbeltbatterikonfigurasjon som er nødvendig for å drive 
elektriske tilleggskomponenter som lydsystemer eller 
vinsjer.

 · Utstyrt med en IP67-klassifisert vanntett elektronisk modul 
som forhindrer at elektriske hjelpekomponenter tømmer 
startbatteriet.

 · Settet inneholder en ekstra batterikoblingsblokk, alle 
nødvendige ledninger og batteriholderen.

 · Begge batteriene er perfekt integrert på 
loppbevaringsstedet bak passasjersetet. 

 · Ekstrabatteri (410301203), pluss batterimaskinvare 
(250000282) selges separat.

Rugged Radios kommunikasjonssystem Maverick, Maverick MAX 715002891 • Bare USA

 · Spesiadesignet for å lette klar kommunikasjon i kjøretøy mellom fører og passasjer(er).
 · Kan utvides til 4 personer.
 · Inkluderer musikkport for å nyte favorittlåtene dine.
 · Sømløs integrasjon med in-dash-bryterpanel.
 · Kan synkroniseres med Rugged Radios Car-to-Car (715003440) System. Tilbehør er ikke tilgjengelig i Canada.
 · Strømkabel er nødvendig for installasjon på MAX-modeller.

Rugged Radios hjelm-hodesett for passasjerer bak
Med Rugged Radios  
kommunikasjonssystem 715004380 • Bare USA

 · Ytterligere 3,7 m kabler og hjelmhøyttalere/mikrofonsett for å oppgradere ditt 2-personers intercom-system til et 
4-personers system.

 · Strømkabel er nødvendig for installasjon på MAX-modeller.

Rugged Radios Car-to-Car System Maverick, Maverick MAX 715003440 • Bare USA

 · Perfekt for kommunikasjon med venner og familie på gruppeturer.
 · Trykk-og-snakk-knapp som er praktisk montert på rattet.
 · Kan kobles til Rugged Radios Intercom System (med den medfølgende adapterkabelen).
 · Dette monteringssettet inkluderer:

 - 5-Watt V3-radio: UHF/VHF FM-frekvens, programmerbare kanaler, 5 watt effekt, inkluderer belteklips, ladekabel, høy 
kapasitet, litiumionbatteri hele dagen, 1-3 mils rekkevidde, NOAA-værkanaler, 1-touch FM-radio, bakgrunnsbelyst 
skjerm/knapper.

 - Hjelmhøyttaler/mikrofonsett: Clear Hear-høyttalere, Full Flex-mikrofonbom, stoffmikrofontrekk, borrelåsmonterte 
høyttalere, rask og enkel installasjon.

 - Ledningsnett og kabler: Single Person Harness, Driver Coil Cord PTT, Vanntett PTT, Radiomonteringsbrakett, Komplett 
Plug & Play-sett.
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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.

 · Ikke EU-kompatibel.

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.

 · Ikke EU-kompatibel.

Belyst piskeflagg Maverick, Maverick MAX 715002886

 · Et must for å kjøre i sanddynene.
 · 5 W Cree LED.
 · 5 fargede linser for personlig tilpasning.
 · Gjennomsiktig pisk, raskt avtakbar og utskiftbar stang. 
 · Øker kjøretøyets synlighet.

 · Oppfyller de fleste kravene i sanddynene.
 · Støpt aluminiumsbunn, acetal håndmutter.
 · Inkluderer festebraketter og ledninger.
 · 4' (1,2 m) flaggfester på toppen av rulleburet.
 · Kan installeres på begge sider av kjøretøyet.

USB-strømuttaksett Maverick, Maverick MAX 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.

Quick Connect batterikabel 715005408

 · Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen.
 · Inkludert i batterilader/vedlikeholdslader.
 · Selges enkeltvis.

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.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Green Key
Maverick  
(Turbo/TurboR/Turbo RR 
motorisering) 710005232

 · Toppsikkerhets tyverisikring for kjøretøyet ditt.
 · Kryptert chipteknologi begrenser tilgangen til kjøretøyets 
elektroniske tenningssystem.

 · Ett kjøretøy / en kode.
 · En vibrasjons-/støtbestandig kule-og-sokkel-design som 
sikrer en pålitelig tilkobling.

 · 3 programmerbare 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.

Garmin† Montana† 680T GPS Maverick, Maverick MAX
715002830 US
715003456* - EU

 · Montana 680T er robust og vanntett og sikker mot 
elementene.

 · 4,2 tommer (10,16 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.
 · Elektronisk utstyrsholder (715002874) er nødvendig for 
installasjon.

 · Inkluderer et forhåndslastet kart for USA.

* EU-kompatibel
* Inkluderer forhåndslastede europeiske rekreasjonskart.
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WARN† VRX VINSJER

VINSJER OG HENGERFESTER

VINSJ TILBEHØR

Can-Am HD 4500 vinsj Maverick, Maverick MAX 715006416

 · Ergonomisk clutchhåndtak.
 · Robuste stålgir og fôringer gir høyere dreiemoment og 
holdbarhet.

 · Automatisk 100 % lastholdende brems.
 · Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.
 · Værforseglet fjernkontroll med kabel og dashmontert 
bryter.

 · EU-kompatibel.

 · Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg).
 · 43' av 15⁄64" (13,1 m av 6,3 mm) stålwire.
 · Kraftig 4-veis wirestyrerull
 · Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og 
vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.

WARN VRX 45 vinsj Maverick, Maverick MAX 715006110

 · 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.

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

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

 · Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg).
 · 50' av 1⁄4" (15 m av 6,3 mm) stålwire.
 · Styrerull.
 · Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og 
vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.

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

 · Ergonomisk clutchhåndtak. 
 · Robuste stålgir og fôringer gir høyere dreiemoment og 
holdbarhet. 

 · Automatisk 100 % lastholdende brems. 
 · Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær. 
 · Værforseglet fjernkontroll med kabel og dashmontert 
bryter. 

 · Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg). 
 · 50' med 1⁄4" (15,2 m med 6,35 mm) syntetisk tau.
 · Korrosjonsbestandig Hawse styrerull i aluminium. 
 · Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og 
vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.

WARN VRX 45-S vinsj Maverick, Maverick MAX 715006111

 · 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.

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

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

 · Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg).
 · 50' med 1⁄4" (15 m med 6,3 mm) syntetisk tau.
 · Støpt aluminium Hawse styrerull.
 · Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og 
vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.

Can-Am HD Hawse styrerull Can-Am HD vinsj 715006426

 · Et must når du oppgraderer vinsjen din med en syntetisk kabel, denne korrosjonssikre aluminiumsbøylen vil hindre at 
kabelen ryker i et hjørne av en styrerull og slites for tidlig på grunn av den grove overflaten på den slitte styrerullen.

 · Brukes kun med syntetiske vinsjkabler. 

ADVARSEL Hawse Fairlead WARN vinsj 705208797

 ·  Dobbelt pulverlakkert konstruksjon.
 ·  Kreves for å bruke den syntetiske vinsjkabelen (715001118) på WARN-vinsjer.
 ·  Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.
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Elektrisk ledningsnett vinsj  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715003585

 · Nødvendig til vinsjinstallasjon.

Reservewire 
Can-Am HD vinsj
WARN vinsj

705014978
715006699

 · 43' med 15⁄64" (14,3 m med 6,3 mm) stålwire til Can-Am HD vinsj.
 · 55' med 1⁄4" (16,8 m med 6,35 mm) stålwire til WARN SETT vinsj.
 · 4500 lb (2041 kg) trekkstyrke.

Syntetisk vinsjkabel
Can-Am HD vinsj
WARN vinsj

715006430
705015070

 · 50' med 1⁄4" (15,2 m med 6,35 mm) syntetisk kabel til Can-Am HD vinsjer.
 · Can-Am HD Hawse styrerull (715006426) kreves ved oppgradering til syntetisk kabel for å unngå for tidlig kabelskade og 
slitasje.

 · WARN Hawse styrerull (705208797) kreves ved oppgradering til syntetisk kabel for å unngå for skade og tidlig kabelskade 
og slitasje.

Forlengelse av syntetisk kabel 715001120

 · Lett 1⁄4" (6,35 mm) diameter, lett å håndtere og vil ikke rasle i lasteboksen.
 · Festes enkelt til vinsjkabelen for å gi ytterligere 50' (15,2 m) avstand.
 · 4500 lb (2041 kg) enkeltlinekapasitet.

X rc/X mr Slepekrok Bak Maverick, Maverick MAX 715004450

 · Tilbyr et solid sted å hekte seg på hvis sleping er nødvendig.
 · Lar deg feste de fleste stropper og kroker.
 · Laget av robust 3⁄16" (5 mm) stålplate og 5⁄8" (16 mm) stålkrokrør.
 · Standard på Maverick X rc X mr-modeller.

Trådløs fjernkontroll
WARN vinsj†

Can-Am HD vinsj‡

710001002
715008121

 ·  Dette settet lar vinsjeiere legge til en håndholdt fjernkontroll til kjøretøyer med en standardvinsj.
 · OEM-standardvinsj selges separat.
 · EU-kompatibel. EC-kompatibel. 

† Ledningsnet til vinsj (710001023) er nødvendig for å bruke fjernkontroll på et kjøretøy med enfabrikkmontert vinsj.  
‡ Fjernkontroll (710007050) og tilkoblingskontakt er inkludert.

Hengerfeste bak Maverick, Maverick MAX
715002883 • Black
715003938 • Can-Am Red

 · Robust, lett stålkonstruksjon.
 · E-belagt finish.
 · Fast monteringspunkt for hengerfestekule for å gi kjøretøyet slepemuligheter.
 · Dette hengerfestet gir en trekkapasitet på 590 kg.
 · Hengerkule ikke inkludert.

Ledningsnett til vinsj bak 
(ikke illustrert) 715006007

 · Påkrevd for installasjon av en vinsj på S3 vinsj til støtfanger bak.

Trådløs fjernkontroll WARN vinsj 715002542

 · 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.
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YTELSE

SMART-LOK TEKNOLOGI

Smart-Lok installasjonssett  
(Ikke illustrert)

Maverick produsert etter  
1. januar 2017 Maverick MAX 
2018 og tidligere
Maverick, Maverick MAX 2019 og 
nyere

715004746
 
715005329

 · Nødvendig for å installere Smart-Lok Differensial-sett. 
 · Inkluderer all nødvendig monteringsutstyr og ledninger til Smart-Lok Differensial-installasjon.

Smart-Lok Differensial
Maverick produsert etter  
1. januar 2017 Maverick MAX 705402371

 

 · Can-Ams eksklusiv Smart-Lok-teknologi utgjør en ekte fullt låsbar frontdifferensial med elektronisk styrte automatiske 
moduser.

 · Velg differensialinnstillinger i henhold til kjørebehovet ditt: “2x4” for kun bakhjulstrekk, “4x4 Front Diff Lock” for en fullt 
låst firehjulsdrift og “4x4 Smart Mode” som tilbyr forhåndsinnstilte, intelligente kalibreringer for din type kjøring.

 · Ved bruk av flere inngangskilder vil "Smart Mode" øyeblikkelig aktivere låsing med riktig last i riktig øyeblikk for å skaffe 
maksimal trekkraft, samtidig som man bevarer lav hastighet, noe som gir optimal plassering og en følelse av trygghet.

 · Smart-Lok Differensial-settet er standard med Trail-modus. 
 · Mud, Rock og Trail Activ-modusene kan legges til ved å installere en ekstra Smart Mode-modul (selges separat) for å 
finjustere kjøremiljøet. 

 · Krever Performance Half Shafts (2x) og Smart-Lok installasjonssett for installasjon.

Performance Half Shaft
Maverick, Maverick MAX 
Maverick, Maverick MAX

705401634 • 64"
705402048 • 72"

 · Høyytelsesdesign ideell til terrengbruk, med overlegen beskyttelse i enhver form for kjøring.
 · Inkluderer CV-er, aksel og hylser med den best egnede geometrien for Can-Am-kjøretøyer.
 · Nødvendig for å installere Smart-Lok Differensial-sett.

Mud Smart Mode Module  
(ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX med 
Smart-Lok Differensial (unntatt 
Turbo RR-modeller 2021 og nyere) 715005282

 · Denne modulen lar deg legge til Mud Smart Mode i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som tilbehør 
eller bytte til Mud Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok.

 · Mud Mode er spesielt designet for å levere overlegen trekkraft i de dypeste gjørmehullene.
 · Når det oppdages høyt motormoment og/eller slipp, låser Smart-Lok frontenden helt.
 · Systemet forblir låst til gasspjeldet slippes.
 · Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.

Rock Smart Mode Module  
(ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX med 
Smart-Lok Differensial (unntatt 
Turbo RR-modeller 2021 og nyere) 715005283

 · Denne modulen lar deg legge til Rock Smart-modus i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som tilbehør 
eller bytte til Rock Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok.

 · Rock Mode har blitt spesielt designet for å krysse utfordrende klipper.
 · Når det oppdages høyt motormoment ved lav hastighet på kjøretøyet, vil Smart-Lok gradvis låse frontenden og forbli 
engasjert til gasspjeldet slippes for å forhindre at hjulet glir og gir optimal trekkraft.

 · Det progressive engasjementet gir lettere styring ved manøvrering av kjøretøyet.
 · Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.

Trail Activ Smart Mode Module  
(ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX med 
Smart-Lok Differensial (unntatt 
Turbo RR-modeller 2021 og nyere) 715005284

 · Denne modulen lar deg legge til Trail Activ Smart Mode i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som 
tilbehør eller bytte til Trail Activ Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok.

 · Trail Activ-modus er designet for aggressiv kjøring, og gir ultimat presisjon i svinger.
 · Når det oppdages et høyt motormoment og/eller en økning i kjøretøyets hastighet, vil Smart-Lok gradvis koble inn 
frontenden og holde den i gang til gasspedalen slippes eller hastigheten på kjøretøyet reduseres.

 · Det progressive engasjementet gir jevnere og lavere styreinnsats.
 · Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.
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Lonestar Racing ytre tåledd pakkede kiler styrerull Maverick, Maverick MAX 715004868

 · Beskytter og styrker midtradius stangledd fra tøffe kjøreforhold.
 · Inkluder høyfaste stålbolter.

Lonestar Racing urtiguløser clutchdekselbolter Maverick, Maverick MAX 715005045

 · Dette settet lar deg ta av clutchdekselet på sekunder for å få tilgang til beltet uten verktøy.
 · Inkluderer 4" hurtiuløserbolter i rustfritt stål med klips og holder.
 · Erstatter alle skruene på clutchdekselet.
 · Dette produktet påvirker tetningen av clutchdekselet. Det anbefales sterkt å bruke dette produktet kun under tørre 
forhold.

Lonestar Racing Heavy-Duty bakre pakkede radiusstangplate Maverick, Maverick MAX 715005046

 · Dobbeltsidig radiusstangstøtteplate laget av høyverdig stål.
 · Forsterker stangmonteringsstedet på rammen, samtidig som du legger til et tøft racingutseende på kjøretøyet.
 · Enkel å montere.

X rc Bremsepedal Maverick, Maverick MAX 715004901

 · Bremsepedal med større fotoverflate.
 · Dette forbedrer ergonomien og kontrollen for føreren under fjellklatring.

Lonestar Racing skvettlapper med braketter Maverick, Maverick MAX 715004865

 · Disse bolt-on skvettlappene er et flott tillegg. 
 · Holdbare chromoly-braketter.
 · Beskytt slepearmer, rotorer og CV-er mot stein og rusk.
 · Selges parvis.

Lonestar Racing Heavy-Duty girplate og knott Maverick, Maverick MAX 715004866

 · Girplaten er laget av slitesterkt rustfritt stål og boltes på plass med en sikker passform. 
 · Settet leveres med en Lonestar Racing-girspakknott i aluminium.
 · Gir forbedret holdbarhet for den ytelsesorienterte føreren.
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Performance luftfilter fra Twin Air Maverick, Maverick MAX 715002895

 · Det beste valget for de tøffeste forholdene.
 · Flertrinns, oljet filtreringsskum for overlegen støvsamlekapasitet med høy luftstrøm.
 · Vaskbar og gjenbrukbar.

Yoshimura Slip-On Exhaust Maverick, Maverick MAX
715005183 • Tre på linje
715002882

 · Utviklet i samarbeid med Yoshimura.
 · Laget av rustfritt stål i 304-klasse med børstet aluminiumspiss.
 · Bedre lyd, bedre utseende og 19 % lettere enn standard eksospotter.
 · USDF/USDA-godkjent gnistfanger.
 · Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig.
 · ROHVA- og EPA-kompatibel.
 · Ikke EU-kompatibel.

Skumerstatning  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715000713

 · Erstatningsskum til Performance Twin Air Filter.

Snorkelsett

Maverick, Maverick MAX  
(2019 og tidligere)
Maverick, Maverick MAX  
(2020 og nyere)

715003733
 
715007110

 · Hever punktet på motoren og CVT-luftinntaket slik at kjøretøyet kan være halvt nedsenket i vann eller gjørme uten at 
motoren suger inn vann. 

 · Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator, LinQ svingbart stativ, alle bakre inntrengningsbjelker og alle bakpaneler og 
vinduer.

 · Forseglet luftboks 707800780 (selges separat) er nødvendig for installasjon på modeller produsert før 1. januar 2018.
 · Standard på Maverick X mr-modeller.
 · Ikke EU-kompatibel.

Radiatorflytting Maverick, Maverick MAX 715004937

 · Flytter standard radiator til baksiden av buret.
 · Beskytter den mot rusk og stein.
 · Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold.
 · Reduserer varm luft i kabinen.
 · Rengjøringsvennlig.
 · Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger.
 · Ikke kompatibelt med lasteplantilbehør, bakmontert tilbehør, komplett MTX lydsystem og øvre soft doors (unntatt LinQ 
8 gal [30 L] kjøleboks).

 · Radiator 709200703) er nødvendig for installasjon på 2017-modeller.

Buede nedre fjæringsledd Maverick, Maverick MAX
715005065 • 64" modeller
715005066 • 72" modeller

 · Bueformet nedre ledd frigjør mer bakkeklaring.
 · Standard bare på X mr- og 2022 X rc-modellene. 

Snorkel Forfilter
Maverick, Maverick MAX  
(med snorkelsett) 715005599

 · Forfilter spesielt til snorkler.
 · Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
 · Bidrar til å holde luftfilteret renere.
 · Filter blokkerer partikler større enn 0,005" (0,13 mm).
 · Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.

850 W magnetosett
Maverick, Maverick MAX  
(2021 og nyere) 715006279

 · Øker magnetoeffekten til 850 W.
 · Inkluderer rotor, stator og regulator.

 ADVARSEL: Eventuelle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøreegenskapene til kjøretøyet. Det er viktig å ta deg tid til å bli kjent med kjøretøyet når endringer er gjort for å forstå hvordan du kan tilpasse 
kjøreatferden din deretter. Ikke manipuler med uautoriserte modifikasjoner eller installer utstyr som ikke er spesielt sertifisert av BRP for kjøretøyet. Disse modifikasjonene er ikke testet av BRP, og de kan øke risikoen for 
skade eller miste kontrollen, eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler om passende tilbehør til kjøretøyet din.
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 NØDTILBEHØR

Nødsett Maverick, Maverick MAX 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, skrallefestestropp, gaffatape, slepestropp 1500 kg, 
kabelstrips, tøyfiller.

Lonestar Racing brannslukningsapparat Maverick, Maverick MAX 715003734

 · Hurtigutløserstøtte som lar deg skyve brannslukningsapparatet ut i løpet av sekunder i en nødssituasjon.
 · Laget av kjøretøyletanodisert svart aluminium.
 · Gir deg tryggheten ved å ha pålitelig nødutstyr om bord.
 · Passer til 1,85 "(4,7 cm) rør.
 · Kan festes overalt på buret.
 · Leveres med både kjøretøylettfester, hurtiglås, festeplate og 2 klemmer.
 · Brannslukningsapparatet selges separat.
 · Merket "Lonestar Racing for Can-Am". 

Brannslukningsapparat 295100833

 · Ideell til fett, olje og elektriske branner.
 · Passer med Lonestar Racing brannslukningsapparat.
 · Ikke EU-kompatibel.

172 HP oppgraderingssett med høy effekt
Maverick, Maverick MAX  
(2017 modeller) 715004700

 · Ytelsesoppgraderingssett kun for Maverick 2017-modeller.
 · Få 18 HP og totalt 172 HP.
 · Inkluderer: Intercooler med vifte, drivstoffpumpekatalysator og høytytende belte.
 · Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
 · C.A.R.B. Executive Order #D-799U.

172 HP Intercooler -oppgraderingssett  
(ikke illustrert)

Maverick, Maverick Max  
(2018 and 2019)
Maverick, Maverick Max (2020)

715007137
715007277

 · Intercooler-oppgradering for Maverick 2018 og nyere.
 · Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
 · Krever installasjonssett for strømoppgradering (715007111).

Installasjonssett for strømoppgradering  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 7150007111

 · Øker effekten til Maverick fra 120 HK til 172 HK.
 · Inkluderer drivstoffpumpe, clutchkomponenter og turbojustering.
 · Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
 · Krever Maverick intercooler spesifikk for modellår (715007137 eller 715007277).

ADVARSEL: Eventuelle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøreegenskapene til kjøretøyet. Det er viktig å ta deg tid til å bli kjent med kjøretøyet når endringer er gjort for å forstå hvordan du 
kan tilpasse kjøreatferden din deretter. Ikke manipuler med uautoriserte modifikasjoner eller installer utstyr som ikke er spesielt sertifisert av BRP for kjøretøyet. Disse modifikasjonene er ikke testet av 
BRP, og de kan øke risikoen for skade eller miste kontrollen, eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler om passende tilbehør til kjøretøyet din.

YTELSE  TILBEHØR  39  



TRANSPORT PÅ TILHENGER

APACHE BELTESYSTEMER
VINTERBELTER 1 ÅRS GARANTI

Trekk til transport på tilhenger  
(ikke illustrert)

Maverick
Maverick MAX

715005813
715005814

 · Kraftig lerret laget av UV-bestandig løsemiddelfarget polyester.
 · Innvendig mykt fôr beskytter vindskjermen og fargede paneler mot slitasje.
 · Alle områder med høy slitestyrke er forsterket med et dobbelt lerretslag.
 · Værbestandig tilhengertrekk beskytter kjøretøyet under lagring og transport.
 · Åpning for bensinlokk og kabinadkomst på passasjersiden.
 · Rask og enkel installasjon.
 · Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.

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 lb 
(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/Gray

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

Kraftige skrallestropper 715008308

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

Apache Backcountry monteringssett  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX

715004397 • 64" modeller
715004394 • 72" modeller

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

Apache Backcountry LT beltesystem Maverick, Maverick MAX 715004734

 · Belter designet for å levere den beste snøytelsen på 
markedet med enestående flotasjonsnivå og trekkraft på 
snøoverflaten.

 · Stor Kontaktflate, 37 % større enn Apache 360 LT.
 · Imponerende bakkeklaring på 7" (18 cm) hjelper deg å 
holde kjøretøyet over snøen.

 · Lett snøscooterinspirert skinnedesign.

 · Aggressiv beltedesign med 2" (5 cm) knasthøyde for 
maksimal trekkraft på snø. 

 · Apache Backcountry LT monteringssett, belte-DPS-modul 
og motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd.

 · Finjuster beltesystemet ditt ved hjelp av ekstra 
tomgangshjul, glidere med Vespel-innsatser og Rail 
isskrape.

 · Bare til vinterbruk.
 · Beltemontering vil påvirke kjøretøyets bredde og lengde.
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HELÅRSBELTER 2 ÅRS GARANTI

TILBEHØR

Apache 360 LT monteringssett  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX

715004392 • 64" modeller
715004393 • 72" modeller

 · Nødvendig for installasjon av Apache 360 LT beltesystem.
 · Belte DPS-modul og forfilter ikke inkludert.

Apache 360 LT beltesystem Maverick, Maverick MAX 715005103

 · Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og 
passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.

 · Ekstra kontaktjustering for bedre ytelse i ulendt terreng.
 · Kontaktflaten er 7–9 % større enn Apache 360. 
 · Gjennomsnittlig bakkeklaring på 16" (41 cm).

 · 1" (2,5 cm) knaster foran og 1,25" (3,25 cm) bak.
 · Apache 360 LT-monteringssett, belte-DPS-modul og 
motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd. 

 · EU-kompatibel.

Skinneisskraper
Apache Backcountry LT 
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. 
 · Forlenger glidebryterens levetid.

Apache Backcountry LT-hjulsett
Apache Backcountry LT 
beltesystem 715006293

 · Ekstra hjulsett til Backcountry LT bakre belter.
 · Reduserer drag- og rullemotstand under harde snøforhold eller ved transport av tyngre laster. 
 · Forlenger gliderlevetiden under harde snøforhold.
 · Inkluderer to hjul, kryssaksel og monteringsutstyr per sett for å betjene ett beltehjørne.
 · Opptil to sett per bakre belte kan installeres.

Glidere med Vespel† innlegg
Apache Backcountry LT 
beltesystemer 503194815

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

Belte DPS-modul  
(Ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX  
(kun Turbo RR motor)
Maverick, Maverick MAX  
(unntatt Turbo RR motor)

715006266
 
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 Beltesystemer.

Motor og CVT luftinntak forfilter
Maverick, Maverick MAX  
(Bortsett fra X mr-modeller) 715005600

 · Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe 
kjøreforhold.

 · Bidrar til å holde luftfilteret renere.
 · Filter blokkerer partikler større enn 0,007" (0,19 mm).
 · Enkel montering.

 · Ikke kompatibel med S&B Partikkelseparator.
 · Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når 
belter er installert.

Kreves for å installere Apache Backcountry LT og Apache 360 LT 
Beltesystemer.

Snorkel Forfilter
Maverick, Maverick MAX  
(med snorkelsett) 715005599

 · Forfilter spesielt til snorkler.
 · Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe 
kjøreforhold.

 · Bidrar til å holde luftfilteret renere.
 · Filter blokkerer partikler større enn 0,005" (0,13 mm).

 · Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når 
belter er installert.

Kreves for å installere Apache Backcountry LT og Apache 360 LT 
Beltesystemer.
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ProMount-PLOGER

CAN-AM ProMount STEEL PLOGSETT

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOGSETT

CAN-AM ProMount FLEX2 SKJÆR

CAN-AM ProMount STÅLSKJÆR

CAN-AM ProMount VINKEL PLOGER

Can-Am ProMount Flex2 72" (183 cm) Skjær Maverick, Maverick MAX 715008175

Disse monteringssettene inkluderer: 
 - Can-Am ProMount Flex2 Skjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Can-Am ProMount monteringsplate.

Can-Am ProMount Flex2 72" (183 cm) Skjær Passer til ProMount Skyveramme 715004485

 · Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og 
støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved 
uhell.

 · Utskiftbart sliteskjær
 · Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer 
at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.

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

 · Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet
 · Skjærhøyde på 17" (43 cm).
 · Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å 
forbedre allsidigheten enda mer.

Can-Am ProMount Steel 72" (183 cm) Plogsett Maverick, Maverick MAX
715008176 • Black
715008177 • Yellow

 · Disse monteringssettene inkluderer: 
 - Can-Am ProMount Stålskjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Can-Am ProMount monteringsplate.

Can-Am ProMount Stål 72" (183 cm) Skjær Passer til ProMount Skyveramme
715004474 • Black
715006021 • Yellow

 · Plogskjær laget av 12-gauge stål.
 · Utskiftbart sliteskjær.
 · Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer 
at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.

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

 · Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet
 · Skjærhøyde på 17" (43 cm).
 · Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å 
forbedre allsidigheten enda mer.

 · Ikke kompatibel med S3 A-arm foran med høy bakkeklaring.

Can-Am ProMount 72" (183 cm) Stålskjær i enveisversjon Passer til ProMount Skyveramme 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 26" (67 cm) høy og denne 
avtar gradvis til 16" (41 cm).

 · Enveis "vinget" snøskjærversjon har en utforming som 
kaster snøen høyere.

 · Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
 · Can-Am merket.
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CAN-AM ProMount PLOGTILBEHØR

Can-Am ProMount Skjærforlengelser Maverick, Maverick MAX
715004205 • Black
715005319 • Yellow

 · Disse forlenger Can-Am ProMount-skjæret komfortabelt.
 · 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 kjøre over den ekstra lengden som forlengelsene allerede har gitt.

Can-Am ProMount 66" (168 cm) Plast sliteskjær Maverick, Maverick MAX 715004482

Can-Am ProMount 72" (183 cm) Plast sliteskjær Maverick, Maverick MAX 715004483 

 · Ideell til å hindre at merker etterlates i oppkjørselen.
 · Kompatibel med Can-Am ProMount 72" (183 cm) skjær.

Can-Am ProMount Kantmarkører Maverick, Maverick MAX 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).

Can-Am ProMount Snøstoppere Maverick, Maverick MAX 715006258 

 · 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).

Tilbakedragskjær  
(ikke illustrert) ProMount Ploger (60'' og mer) 715007794

 · 1⁄4 tykk stålsvivelskrape.
 · Løfter seg når kjøretøyet beveger seg fremover for ikke å 
påvirke skrapingen.

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

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

 · Kompatibel med ProMount skjær (Flex og Steel).
 · Ikke kompatibel med Backcountry Beltesett.

Buet sliteskjær  
(ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715007793 • 72'' (183 cm)

 · 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.
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DEKK OG FELGER
DEKK

Maxxis† Bighorn 2.0 Dekk

705402080 • Front
705502603 • Bak
705402168 • Front
705502665 • Bak

 · Front- 28" x 9" x 14".
 · Bak- 28" x 11" x 14".

I samsvar med europeiske Klasse T-forskrifter.
 · Front- 27" x 9" x 14".
 · Bak- 27" x 11" x 14".

Can-Am ProMount Plogvinklingssystem Maverick, Maverick MAX 715006022

 · Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra førersetet.
 · Lar deg ha full opp/ned og venstre/høyre plogkontroll på fingertuppene ved å bruke den medfølgende styrespaken.
 · Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser kan du enkelt konsentrere deg og håndtere brøyteoppgavene.
 · Ikke kompatibel med Apache Backcountry LT Beltesystem.
 · Vinsj og plog selges separat.

Can-Am ProMount monteringsplate Maverick, Maverick MAX 715008197

 · 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
 · Leveres med vaierføringsrull.
 · Ikke kompatibel med S3 A-arm foran med høy bakkeklaring.

ProMount Ploggrensebryter  
(Ikke illustrert) Maverick, Maverick MAX 715006259

 · For å styre kabelstrammingen når du løfter plogsystemet for mye.
 · Hindrer skader på vinsj, plogskyveramme og kjøretøy.
 · Sensor flyttet for optimal løftehøyde. 

Plogstyrerull Maverick, Maverick MAX 705203753 • Konisk styrerull

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

CAN-AM ProMount TILPASSEDE LØSNINGER

Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem Maverick, Maverick MAX 715008116

 · 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.

 ·  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.

 · Plogstyrerull inkludert. 

Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse Maverick, Maverick MAX 715006257 

 · 12" (30 cm) skyverammeforlengelse kreves når du plogen er med Apache-beltesystemer.
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FELGER

Maxxis Bighorn X rs Dekk  
(Ikke illustrert) 705402082

 · Front, Bak- 30" x 10" x 14".

Maxxis Liberty Dekk Maverick X rc 
705402143 • Front
705402464 • Bak

 · Konstruert for sportslig kjøring og for å gi deg og din side-by-side frihet i en rekke terrengtyper.
 · 8-lags radial konstruksjon.
 · Foran: 30" x 10" x 14".
 · Bak: 32" x 10" x 15".

Maxxis Bighorn X ds Dekk  
(Ikke illustrert)

705402081 • Front
705502604 • Bak

 · Front- 29" x 9" x 14".
 · Bak- 29" x 11" x 14".

14" Maverick X mr Felg Maverick, Maverick MAX 705402256

 · Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.

14" Maverick Beadlock Felg Maverick, Maverick MAX
705402207 • Svart og maskinert
705402173 • Black

 · Svart aluminiumsfelg med maskinert forside og klarlakk.
 · Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
 · Trenger 16 bolter (250000893) for montering av beadlock.

14" Maverick Felg Maverick, Maverick MAX
705401965 • Front
705502493 • Bak

 · Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
 · Front: 14" x 7" Offset = 55 mm.
 · Bak: 14" x 8" Offset = 76 mm.

14" Maverick Beadlock Felg Maverick, Maverick MAX
705402393 • Front
705502814 • Bak

 · Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
 · Valg av beadlock farge.
 · Trenger 16 bolter (250000893) for montering av beadlock.
 · Foran: 14" x 7" Offset = 55 mm (For Xrs = Front og Bak).
 · Bak: 14" x 8" Offset = 76 mm.

14" Maverick Beadlock Ring
Maverick & Maverick MAX  
(kun X rs, X ds modeller)

705401709 • Black 
705401913 • Gold
705402358 • Can-Am Red 
705402472 • Manta Green

 · Beadlock i støpt aluminium.
 · Må installeres på Frontfelgen (705402393) og Bakfelg (705502814).
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MERKNADER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. BRP.COMEXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM
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