
2022

TRAXTER

PRODUKTSPESIFIKASJONSBOK
KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER • TILBEHØR



CAN-AMOFFROAD.COM

2022 TRAXTER

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

TILBEHØR
Tak 14
Førerhus 15
Vindskjermer og speil 16
Dører 18
Bakre vindbeskyttelse 19
Beskyttelsesplater i aluminium 20
Støtfangere og vern 21
LinQ®: Enkel på, enkel av  25
Last og oppbevaring 30
Stativer og holdere 33
Belysning 36
Audio- og kommunikasjonssystemer 39
Elektronisk tilbehør 40
Vinsjer og hengerfester 43
Seter 46
Sportsmodeller 47
Apache sporingssystemer 50
Promount ploger 52
Deksler og tillegg 56
Dekk og felger 56

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

UTVALGTE PAKKER
Traxter HD7 & HD9 T 6
Traxter XT HD10 8



KJØRETØYSPESIFIKASJONER – 
NØKKELPAKKER



KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER
UTVALGTE PAKKER
Traxter HD7 & HD9 T 6

Traxter XT HD10 8





TRAXTER HD7 & HD9 T
HØYDEPUNKTER
Tøff •  Kraftig Rotax®-motor 

•  Myk, holdbar og reaksjonsvillig transmisjon
•  Ekte Can-Am-DNA med sterk identitet

KAPABEL •  Til arbeid eller fritid med trygghet
•  Meningsfylt og allsidig funksjonalitet
•  Lett håndtering og gode kjøreegenskaper

SMART •  Avansert komfort og intuitiv cockpit med optimert sikt
•  Multifunksjons bagasjeboks med robust bakluke og smart lagring
•  1-års vedlikeholdsfri og enkel tilgang til viktige vedlikeholdskomponenter

Plattformfunksjoner • 62,8" (157,5 cm) bred 
• 83" (211,5 cm) akselavstand
• 11" (28 cm) bakkeklaring
• 2500 lb (1136 kg) tilhengervekt
•  Multifunksjons bagasjeboks
•  14” (35,6 cm) stålhjul med 27" (68,6 cm) Maxxis 

Coronado 2.0† dekk
• 60/40 VERSA-PRO setebenk
•  HMWPE beskyttelsesplate på midten
•  ECO™ / ECO™ av / Arbeidsmoduser
•  7,6" (19,3 cm) digital skjerm
•  Bremseholdemekanisme
•  Horn, blinklys og kjørelys, sidespeil, regnummerstøtte, 

krok på fremre metallstøtfanger
•  LED baklys med halo-glødeffekt
•  7-polet hengerkobling (12 V)

MOTOR HD7 T HD9 T
Type 39 kW / 52 hk / 41 lb-ft 

/ 56 Nm, Rotax® ACE 
(Advanced Combustion 

Efficiency) 650 cc 
énsylindret, væskekjølt, 

katalysator

48 kW / 65 hk / 59 
lb-ft / 80 Nm, Rotax® 

976 cc, V-to, væskekjølt, 
katalysator

Drivstoffinnsprøytingssystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk 
bensininnsprøyting (EFI)

Girkasse PDrive primær CVT 
med motorbrems 

og elektronisk 
drivrembeskyttelse

L / H / N / R / P

PRO-TORQ CVT-gir 
med Quick Response 

System (QRS), høy 
luftstrømventilasjon 

og elektronisk 
drivrembeskyttelse 

Extra-L / H / N / R / P
Drivverk Valgbar gressmodus / 2WD/4WD med Visco-Lok 

autolåsende frontdifferensial
Kjøreassistanse: Elektronisk utforbakkekontroll  

ECO™ / ECO Av / Arbeidsmoduser  
Bremseholdemekanisme

Servostyring: I/R

FJÆRING
Fjæring foran Dobbel A-arm / 25,4 cm (10”) fjæringsvei
Støtdempere foran Gassfylte doble støtdempere
Fjæring bak TTA med eksternt stabilisatorstag /  

25,4 cm (10”) fjæringsvei
Støtdempere bak Gassfylte doble støtdempere

DEKK/FELGER
Dekk foran Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 in.  

(68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdekk Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 in.  

(68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Felger 14” (35,6 cm) stål

BREMSER
Foran Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler
Bak Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med enkle stempler
DIMENSJONER / 
KAPASITETER HD7 T HD9 T
Bur Profilert bur ROPS-godkjent.
Anslått tørrvekt* 1 492 lb (676,8 kg) 1 497 lb (679 kg)
L x B x H 121 x 62 x 76” (307,1 x 157,5 x 193 cm)

Akselavstand 83" (211,5 cm)
Bakkeklaring 11" (28 cm)
Bagasjeboksdimensjoner: 38 x 54,5 x 12” (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Bagasjebokskapasitet: 1 000 lb (454 kg)
Motordrevet tippfunksjon I/R
Lasteevne på bakluke 250 lb (113,4 kg)
Lagringskapasitet Totalt: 3,1 gal (11,7 L)

Under dashbord (lukket 
lomme): 0,4 gal (1,3 L)

Dashbord: 1,8 gal (6,9 L)
Armlener og  

koppholdere: 0,9 gal 
(3,5 L)

Totalt: 8,7 gal (33,2 L)
Under dashbord: 6 gal 

(22,8 L)
Dashbord: 1,8 gal (6,9 L)

Armlener og  
koppholdere: 0,9 gal 

(3,5 L)
Tilhengervekt 2 500 lb (1136 kg)
Nyttelastkapasitet 1 500 lb (680 kg)
Bensintank 10,6 gal (40 L)
Personkapasitet 3

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

Speedometer, turteller, kilometerteller, tripp- 
og timeteller, drivstoff, girposisjon, ECO™ / 

ECO™ Off / Arbeidsmodus, setebelte og 4 x 4 
indikator, diffsperre- og låseindikatorer foran 
og bak, diagnostikk, klokke, batterispenning, 

motortemperatur
Batteri 12 V (18 amp/h)
Magneto 650 W
instrumentering Lettere type DC-uttak i konsoll (20 A)
Belysning 140 W lyseffekt fra fire 35-W reflektorer som sikrer 

en bred synlighet og LED-baklys med halo-
glødeffekt

Vinsj I/R
Sete 60/40 VERSA-PRO benkestol med justerbart 

førersete, passasjerseter som vippes opp, kroker på 
undersiden og benk for å forbedre inngang/utgang 

av førerhuset
Ratt Justerbar vippestyring
Beskyttelse Integrert frontstøtfanger  

HMWPE sentral beskyttelsesplate 
Hengerfestetype: 2” hengerfeste med krok bak og slepekule

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 ÅRS BRP begrenset garanti
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 Tundra Green

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Effektiv Rotax-motor
Nå introduseres to nye motorer med 
klasseledende dreiemoment: HD9 
med opptil 65 hk/80 Nm og HD7 
med opptil 52 hk/56 Nm. Can-Am 
Traxter byr på en stillere cockpit 
med lavere støynivåer, bygget for 
lange arbeidsdager uten klager.

Sleper som en proff
Can-Am Traxter kan dra 
tilhenger opptil 2500 lbs 
(1136 kg). Kraftig motor, profilert 
understellsbur, og kompakt, 
hardt arbeidende hjuloppheng. 
Elektronisk utforbakkekontroll 
og Arbeidsmodus-
førerassistanseteknologi gjør 
arbeidet til en lek.

Hvilken last som helst
Med bare én lasteboks, kan Can-Am 
Traxter bære 1000 lbs (454 kg). Det 
skyldes en robust bakluke og smart 
lagring, inkludert lettanvendelige 
LinQ hurtigfestepunkter. Det finnes 
ingen ruter som denne karen ikke 
klarer.

Maxxis Coronado 2.0† dekk 
og stålhjul
Can-Am Traxter står på 14 tommers 
stålhjul med 27 tommers Maxxis 
Coronado 2.0† dekk. Disse dekkene 
er laget for å glimre under alle 
forhold. Fordi været skal ikke være til 
hinder for en kjøretur. Det skal heller 
oppmuntre til en.

Beskyttelsesplate på midten
Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i 
røft terreng. Hvordan gjør de det? Det slitasjebestandige termoformete 
polyetylenet med høymolekylær vekt (HMWPE) som de er laget av. Det er 
lettere enn aluminium. Og tøffere.

Kapabilitet på bestilling
Møt din nye bestis på jobben. Trekke 
tilhenger, blåse gjennom sand, eller 
sømløst skifte mellomTurf Mode, 
2WD, 4WD, og tilbake – Can-Am 
Traxter setter kreftene i bakken og 
blir bautaen du støtter deg til, 
arbeidsdag etter dag.

Tre kjøremoduser
Føreren kan velge mellom tre 
kjøremoduser på Can-Am Traxter: 
ECO, ECO av og Arbeid. Hver av 
dem lar føreren tilpasse seg til 
kjøreforholdene. Modusene varierer 
i fart, dreiemoment og gassrespons, 
så føreren kan velge etter formål.
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TRAXTER XT HD10

MOTOR
Type 61 kW / 82 hk / 69 lb-ft / 93 Nm Rotax® 976 cc, 

V-to, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytingssystem Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk 

bensininnsprøyting (EFI)
Girkasse PRO-TORQ CVT-gir med Quick Response System 

(QRS), høy luftstrømventilasjon og elektronisk 
drivrembeskyttelse H / N / R / P

Extra-L / H / N / R / P
Drivverk Valgbar Turf-modus / 2WD / 4WD med Visco-Lok 

autolåsende frontdifferensial
Kjøreassistanse: Elektronisk utforbakkekontroll  

ECO™ / ECO Av / Arbeidsmoduser 
Bremseholdemekanisme

Servostyring: Dynamic Power Steering (DPS™)

FJÆRING
Fjæring foran Buet dobbel A-arm / 27,9 cm (11”) fjæringsvei
Støtdempere foran Gassfylte doble støtdempere
Fjæring bak Buet TTA med eksternt stabilisatorstag /  

27,9 cm (11”) fjæringsvei
Støtdempere bak Gassfylte doble støtdempere

DEKK/FELGER
Dekk foran Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 9 x 14”  

(68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Bakdekk Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 11 x 14”  

(68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Felger 14” (35,6 cm) støpt aluminium 

BREMSER
Foran Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med doble stempler
Bak Doble 220 mm skivebremser med hydrauliske 

kalipere med enkle stempler
DIMENSJONER / KAPASITETER
Bur Profilert bur ROPS-godkjent.
Anslått tørrvekt* 1 600,6 lb (726 kg)
L x B x H 125,7 x 64 x 80” (319,4 x 162,5 x 203,2 cm)
Akselavstand 83” (211,5 cm)
Bakkeklaring 13” (33 cm)
Bagasjeboksdimensjoner: 38 x 54,5 x 12” (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Bagasjebokskapasitet: 1 000 lb (454 kg)
Motordrevet tippfunksjon I/R
Lasteevne på bakluke 250 lb (113,4 kg)

Lagringskapasitet Totalt: 16,2 gal (61,3 L)
Under dashbord: 6 gal (22,8 L)

Vanntett og avtakbar boks under passasjersetet: 
5,6 gal (21 L)

Dashbord: 2 gal (7,7 L)
Vanntett og avtagbar verktøyboks: 1,7 gal (6,3 L)

Armlener og koppholdere: 0,9 gal (3,5 L)
Tilhengervekt 2 500 lb (1136 kg)
Nyttelastkapasitet 1 500 lb (680 kg)
Bensintank 10,6 gal (40 L)
Personkapasitet 3

OVERSIKT
Instrument 4,5" (11,4 cm) bred digital skjerm: Speedometer, 

turteller, kilometerteller, tripp- og timeteller, 
drivstoff, girposisjon, ECO™ / ECO™ Off / 

Arbeidsmodus, setebelte og 4 x 4 indikator, 
diffsperre- og låseindikatorer foran og 

bak, diagnostikk, klokke, batterispenning, 
motortemperatur 

Batteri 12 V (30 amp/h)
Magneto 650 W
instrumentering Sigarettenneruttak med likestrøm i konsollen 

(10 A) og to belyste USB-porter i dashbordet (10 A)
Belysning 140 W lyseffekt fra fire 35 W reflektorer som sikrer 

en bred synlighet og LED-baklys 
Vinsj 4500 lb (2041 kg) vinsj med rulleført line
Sete VERSA-PRO bolstret benkestol for ekstra sidestøtte 

med passasjerseter som vippes opp, justerbart 
førersete, kroker på undersiden, forsterket XT 

seteskinn og formet benk for å forbedre inngang/
utgang av førerhuset

Ratt Justerbar vippestyring
Beskyttelse  XT frontstøtfanger HMWPE full beskyttelsesplate 

Full hardtop 
Hengerfestetype: 2” mottaker

GARANTI
Fabrikkgaranti 2 års BRP begrenset garanti

HØYDEPUNKTER
Tøff •  Kraftig Rotax®-motor 

•  Myk, holdbar og reaksjonsvillig transmisjon
•  Ekte Can-Am-DNA med sterk identitet

KAPABEL •  Til arbeid eller fritid med trygghet
•  Meningsfylt og allsidig funksjonalitet
•  Lett håndtering og gode kjøreegenskaper

SMART •  Avansert komfort og intuitiv cockpit med optimert sikt
•  Multifunksjons bagasjeboks med robust bakluke og smart lagring
•  1-års vedlikeholdsfri og enkel tilgang til viktige 

vedlikeholdskomponenter

Plattformfunksjoner • 83" (211,5 cm) akselavstand
• 13" (33 cm) bakkeklaring
•  Dynamic Power Steering (DPS™)
•  ECO™ / ECO™ av / Arbeidsmoduser
•  2500 lb (1136 kg) tilhengervekt
• Multifunksjons bagasjeboks
•  27" (68,6 cm) Maxxis Bighorn 2.0† dekk
•  Bakre differensial med Turf-modus
•  4,5" (11,4 cm) digital skjerm 

SPESIFIKT FOR 
TRAXTER XT HD10-
PAKKE 

• 64" (162,5 cm) bred med buet A-arm
• Visco-Lok† QE autolåsende frontdifferensial
• 14" (35,6 cm) støpte aluminium-felger
•  VERSA-PRO bolstret setebenk med forsterket 

XT seteskinn og justerbart førersete
•  HMWPE full beskyttelsesplate
•  4500-lb (2041 kg) vinsj med line på rull
• XT frontstøtfanger
•  Full hardtop
•  Bremseholdemekanisme
•  Horn
•  Høyre og venstre sidespeil
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 Hyper Silver

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Bemerkelsesverdig Rotax-motor
Sjekk ut denne HD10-motoren med industriledende dreiemoment på opptil 
69 lb-ft / 93 Nm. Can-Am Traxter XT leverer en stillere cockpit med 
lavintensiv lyd som er behagelig for ørene. Denne karen er bygget for lange 
harde arbeidstimer.

Sleper som en proff
Can-Am Traxter XT kan dra 
tilhenger opptil 2500 lbs 
(1136 kg). Kraftig motor, profilert 
understellsbur, og kompakt, hardt 
arbeidende hjuloppheng. Legg 
til elektronisk utforbakkekontroll 
og Arbeidsmodus-
førerassistanseteknologi, og 
arbeidet blir til en lek.

Kan laste hva som helst 
Med bare én lasteboks, kan Can-Am 
Traxter XT bære 1000 lbs (454 kg). 
Det skyldes en robust bakluke og 
smart lagring, inkludert 
lettanvendelige LinQ 
hurtigfestepunkter. Det finnes ingen 
ruter som denne karen ikke klarer.

Maxxis Coronado 2.0† dekk 
og stålfelg
Can-Am Traxter XT står på 14” 
støpte aluminumfelger med 
27-tommers Maxxis Bighorn 2.0 
HD10-dekk bygget for å mestre alle 
forhold. Fordi været skal ikke være til 
hinder for en kjøretur. Det skal heller 
oppmuntre til en.

Seter som en Pick-Up
Dobbelt VERSA-PRO 40/20/40 
bolstret setebenk for ekstra 
sidestøtte, inspirert av moderne 
pickup-biler. Passasjersetet kan 
vippes opp, og har kroker på 
undersiden for ekstra lagring. 
Profilerte benkeseter med bedre 
bolstre handler ikke bare om 
komfort. De forbedrer også 
inngang/utgang av førerhuset.

Krafttak ut av kniper
En integrert 4500-lb (2041 kg) vinsj 
med rulleført line aktiveres med et 
bryterklikk for å ta kontroll over de 
tøffeste oppgaver. Glimrende for 
bilberging, jaktturer, skogsrydding 
og jobber på arbeidsplassen. Den er 
ett av de kraftigste verktøyene som 
er bygget inn i Traxter XT.

Beskyttelse som betyr noe
Denne modellen kommer med full 
hardtop, XT frontstøtfanger, og full 
HMWPE-beskyttelsesplate. Så 
uansett hva terrenget eller været har 
å by på, er det bare å takke og ta 
imot.
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* Annen bruk enn det produktet er beregnet på, vil ugyldiggjøre produktets levetidsgaranti. Andre unntak kan gjelde, garantien er underlagt unntak, ansvarsbegrensninger og alle andre vilkår og betingelser 
i BRPs standard begrensede garanti. Se fullstendig begrenset garanti eller kontakt en Can-Am Off-Road-forhandler. Gjelder bare BRP-produserte produkter eller co-merkede produkter laget av for tiden 
akkrediterte BRP-partnere. Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller fra en autorisert BRP-nettbutikk. ** Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Denne begrensede garantien gjelder ikke 
fabrikkinstallert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke på Evinrude-deler og-tilbehør. Denne begrensede garantien trer i kraft fra 1. mars 2016

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.

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.

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.

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. 

GJØR ALT ARBEID 
TIL LETT ARBEID



TAK

Bakre takkledning
Traxter†

Traxter MAX‡ (ikke illustrert) 
715006334
715006391

 · Rask og enkel kjøretøyforbedring.
 · Gir bedre integrasjon av annet tilbehør som installeres i taket.
 · Forseglingssett nødvendig ved installasjon med sportstak.

†Trenger å installeres med sportstak (715002430).
‡Trenger å installeres med sportstak (715003038).

Fremre takkledning Traxter, Traxter MAX 71508226

 · Kjøretøyforbedring.
 · Integreres sømløst med takmontert lysbryter.
 · Påkrevd for installasjon av takmonterte lys og audiosystemer.
 · Gir bedre integrasjon av vindusvisker- og vindusspylersett.
 · Forseglingssett nødvendig ved installasjon med sportstak.

Sportstak
Traxter
Traxter MAX

715002430
715003038

 · Robust sprøytestøpt polypropylenkonstruksjon.
 · Sørger for ekstra beskyttelse til fører og passasjer mot elementene.

Deluxe sportstak
(Ikke vist)

Traxter
Traxter MAX

715002511
715003039

 · Et komplett taksett gir ekstra beskyttelse til fører og passasjerer, og 
reduserer samtidig støynivået i førerhuset.

 · Perfekt tilpasning og finish med tetningssettet og kledningene som 
følger med.

 · Bakre takkledning er ikke kompatibel med mykt bakpanel.

Inkluderer:
 - Sportstak.
 - Sportstak-tetningssett.
 - Fremre takkledning.
 - Bakre takkledning.

Sportstak-tetningssett
(Ikke vist)

Traxter
Traxter MAX

715003126
715003583

 · Nødvendig ved installasjon av individuelle takkomponenter med sportstak, eller ved installasjon av 
fremre og bakre takkledninger.

Bimini-tak med solskjerm
Traxter
Traxter MAX

715003418 ·· Svart 
715003030 ·· Svart 

 · Kraftig lerret laget av UV-bestandig polyester.
 · Soft top leveres med et hardt visir som gjør det mulig å lagre sammenrullet soft top og montere 
tilleggslys. 

 · Rask og enkel installasjon.
 · Traxter 2 & opp: Ikke kompatibel for bruk med myke og stive fulle dørers.
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FØRERHUS
HARDE FØRERHUS

MYKT FØRERHUS

Robust førerhus av høy kvalitet
Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller)

715008608
715006332 Bakre glassrute med skyvepanel

 · Gir fører og passasjer den 
beste beskyttelsen mot 
vær og vind, og har det 
mest komplette 
kvalitetstilbehøret vårt 
produktutvalg har å tilby. 

 · * Ikke EC-konformt. Ikke 
kompatibel med modeller i 
T-kategorien.

 · Inkluderer: 
 - Deluxe sportstaksett. 
 - Flip Glass-vindskjerm 
med vindusvisker- og 
spylersett.

 - Hele dører med elektriske 
vinduer. 

 - Bakre glassvindu. 
 - Termisk isolasjonssett. 
 - Heldører bak.

 - Ledninger til 
vindusviskere og 
elektriske vinduer. 

 - Takledningssett. 
 - Forseglingssett til stivt 
tak.

Lukket førerhus Traxter XT 715006333

 · Stivt førerhuskabinett er ideelt for Traxter XT-kjøretøyer 
som leveres standard med tak, men passer også på 
Base- og DPS-modeller med tillegg av tak.

 · Tilbyr god fører- og passasjerbeskyttelse mot vær og vind.
 · Tetningssett for installasjon av bakre vindbeskyttelse 
(715006705) er påkrevd for installasjon på 2020-modeller 
av Traxter.

 · * Ikke EC-konformt. Ikke kompatibel med modeller i 
T-kategorien.

 · Inkludert: 
 - Flip Glass-frontrute.
 - Hele dører med elektriske vinduer.
 - Bakrute.
 - Akustisk isolasjonssett.
 - Vindusledningssett.
 - Takledningssett.
 - Taktetningssett for hardt tak.

Robust førerhus av høy kvalitet Traxter (unntatt X mr-modeller)
715008607
715006330 Bakre glassrute med skyvepanel

 · Gir fører og passasjer den 
beste beskyttelsen mot 
vær og vind, og har det 
mest komplette 
kvalitetstilbehøret vårt 
produktutvalg har å tilby. 

 · * Ikke EC-konformt. Ikke 
kompatibel med modeller i 
T-kategorien.

 · Inkluderer: 
 - Deluxe sportstaksett. 
 - Flip Glass-vindskjerm 
med vindusvisker- og 
spylersett. 

 - Hele dører med elektriske 
vinduer. 

 - Bakre glassvindu. 
 - Termisk isolasjonssett. 

 - Ledninger til 
vindusviskere og 
elektriske vinduer. 

 - Takledningssett. 
 - Forseglingssett til stivt 
tak.

Gjennomsiktig hardt førerhus

Traxter 2020 og opp  
(unntatt X mr-modeller)
Traxter MAX

715007269
715007270

Inkluderer: 
 - Gjennomsiktige stive fordører.
 - Sportstak .
 - Flip Glass-frontrute.
 - Bakre polykarbonatvindu.
 - Sportstak-tetningssett.

 · * Ikke kompatibel med modeller i 
T-kategorien.

Hybrid lukket førerhus
(Ikke vist)

Traxter
Traxter MAX

715008063
715008064

Inkludert: 
 - Sportstak.
 - Full vindskjerm – hardbelagt.

 - Myke dører.
 - Bakre polykarbonatvindu.

Isolasjonssett for førerhytte
(Ikke vist) Traxter (2019 og tidligere) 715004911

 · Neopren-isolasjonssett: En nødvendighet i kaldt vær.
 · Holder kulda ute og varmen inne når kjøretøyet er utstyrt med et komplett lukket førerhus (mykt eller stivt).
 · Standard på XT Cab-modeller 2018 og nyere.
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VINDSKJERMER

VINDSKJERMER OG SPEIL

Flip Glass-frontrute Traxter, Traxter MAX 715002942

 · Buet og laminert glass full vindskjerm i metallramme.
 · Gir utmerket optisk klarhet.
 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot 
elementene, og tillater samtidig kontrollert luftstrøm.

 · 3-posisjons flipp kan settes til helt lukket, ¼ åpen, eller 
helt åpen.

 · Gassdemperassistert betjening, vipper på 2 hengsler i 
toppen av vindskjermen.

 · Ideell til gjørmete forhold.
 · Kan brukes med vindusvisker- og vindusspylersett 
(715001638).

 · Ikke EU-kompatibel.

Flip Glass-vindskjerm med vindusvisker- og spylersett Traxter, Traxter MAX 715002441

 · Buet og laminert glass full vindskjerm i metallramme.
 · Gir utmerket optisk klarhet.
 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot 
elementene, og tillater samtidig kontrollert luftstrøm.

 · Flipp-vindskjerm kan stilles helt lukket eller helt åpen etter 
smak og behag.

 · Ideell til gjørmete forhold.

 · Gassdemperassistert betjening, vipper på 2 hengsler i 
toppen av vindskjermen.

 · Visker med én hastighet med spylervæskedispenser.
 · Krever visker- og strømledning (710004462) så vel som 
strømledning (715003094).

 · Ikke EU-kompatibel.

Vindusvisker og spylersett Traxter, Traxter MAX 715001638

 · En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens 
du kjører gjennom gjørme og vann.

 · Inkluderer enhastighets visker, spylervæskedispenser og 
frontramme.

 · Må brukes sammen med glassruten (715001303) eller Flip 
Glass-vindskjermen (715002942) eller PowerFlip-frontrute 
(715003885).

 · Krever strømledning til visker og elektriske ruter 
(710004462) så vel som strømledning (715003094).

 · Ikke EU-kompatibel.

Ledninger til vindusviskere og elektriske vinduer
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 710004462

 · Påkrevd for å installere fulle dører med elektriske ruter (715006331) og/eller vindusvisker- og spylersett (715001638). 
 · Nødvendig hvis du vil bygge ditt eget førerhus fra modulære komponenter.

Flipp-vindskjerm – hardbelagt Traxter, Traxter MAX 715002442

 · Høy slagfast Makrolon† hardbelagt polykarbonat full 
vindskjerm i metallramme.

 · Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.
 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot 
elementene, og tillater samtidig kontrollert luftstrøm.

 · 3-posisjons flipp kan settes til helt lukket, ¼ åpen, eller  
helt åpen.

 · Gassdemperassistert betjening.
 · Ideell til gjørmete forhold.

Motordrevet folding av rute (PowerFlip) Traxter, Traxter MAX 715003885

 · 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 luftstrømpreferanser.

 · Kompatibel med Can-Am tak og vindusvisker og spylersett
 · Ikke EU-kompatibel.
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Vindskjerm i glass Traxter, Traxter MAX 715001303

 · Buet og laminert glass full vindskjerm i metallramme.
 · Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot 
elementene, og gir  glimrende optisk klarhet.

 · Må brukes sammen med Vindusvisker- og vindusspylersett 
(715001638) for å bevare sikten under ugunstige 
kjøreforhold.

 · Ikke EU-kompatibel.

Hel vindskjerm Traxter, Traxter MAX 715002431

 · Høy slagfast, slitesterk polykarbonat full vindskjerm.
 · 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.

Full vindskjerm – hardbelagt Traxter, Traxter MAX 715002432

 · Høy slagfast Makrolon† hardbelagt polykarbonat full vindskjerm.
 · Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.
 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.

Halv-vindskjerm Traxter, Traxter MAX 715002433

 · Høy slagfast, slitesterk polykarbonat halv vindskjerm.
 · 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.
 · Ikke kompatibel med myke dører.

ProVent vindskjerm Traxter, Traxter MAX 715005276

 · Høy slagfast Quantum hardbelagt polykarbonat full 
vindskjerm.

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

 · 2 nedre luftinntak og ett øvre luftinntak (forfilter installert).
 · Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.
 · Beskytter fører og passasjer mot elementene.
 · Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
 · Ikke kompatibel med vindusviskersett.

Sidevindavvisere Traxter, Traxter MAX 715005081

 · Klar luftdeflektor av polykarbonat monteres på hver side 
av buret.

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

 · Kan justeres til tre forskjellige posisjoner for kontroll av 
luftstrømmen i kabinen når full vindskjerm er installert:
 - 1.   Utvendig nedbøyning for å redusere luftstrømmen og 

turbulensen i kabinen.
 - 2. Innvendig nedbøyning for å øke luftstrømmen i kabinen.
 - 3. Vindusventilasjon for å redusere dugging.

Sidespeil Traxter, Traxter MAX 715002459

 · Støpt, kraftig aluminiumspeil.
 · Holder stillingen på ville veier.
 · Kuleleddesign for stabil multivinkeljustering og 
fremragende sikt.

 · Kan brukes med eller uten tak, vindskjerm eller dør.

 · Ikke til bruk på vei.
 · Passer på begge sider.
 · Selges enkeltvis.

Panorama-midtspeil Traxter, Traxter MAX 715003638

 · Konvekst vidvinkelspeil.
 · Tilbyr forbedret synlighet.
 · Kan brukes med eller uten tak eller vindskjerm og med lukket førerhus.
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DØRER
Heldører foran med elektriske vinduer Traxter, Traxter MAX 2022 715006331

 · Laget av robust polyetylen med høy tetthet.
 · Gir utmerket beskyttelse mot elementene. 
 · Lett å fjerne på varme og solrike dager. 
 · Låsbare dører med praktiske integrerte lagringsområder. 
 · Dørenes buede design gir enda mer romslighet. 

 · Bakhengslet bred åpning med enkel inngang/utgang i 
cockpiten. 

 · Elektrisk vindu gir ekstra ventilasjon. 
 · Kompatibel med alle BRP-frontruter. 
 · Krever strømledning til visker og elektriske ruter 
(710004462) så vel som strømledning (715003094) og 
tetningssett (715003126).

 · * Ikke EC-konformt. Ikke kompatibel med modeller i 
T-kategorien.

Heldører bak Traxter MAX 2022 715006329

 · Laget av robust polyetylen med høy tetthet.
 · Gir utmerket beskyttelse mot elementene.
 · Lett å fjerne på varme og solrike dager.
 · Låsbare dører med praktiske integrerte lagringsområder.
 · Buet design gir enda mer romslighet.

 · Bakhengslet bred åpning med enkel inngang/utgang i 
cockpiten.

 · Vindu som foldes ut gir ekstra ventilasjon.
 · Krever Fordører (715006331), strømledning til visker og 
elektriske ruter (710004462), strømledning (715003094) og 
sportstak-tetningssett (715003583).

 ·  Ikke EU-kompatibel.

Halvhøye dører
Traxter (2 dører)
Traxter MAX (4 dører)

715006314
715006316

 · Halvhøye dører laget av plast.
 · Metalramme for bedre tilpasning og finish med ekstra stivhet.
 · Bakhengslet bred åpning med enkel inngang/utgang i cockpiten.
 · Innvendige dørlommer og kledninger for ekstra beskyttelse.

Myke dører

Traxter (2 dører)
Traxter MAX (på modeller 2018 & 
før, modeller 2021 & opp)

715008059
 
715006318

 · Bestop-designede myke dører for Can-Am Traxter.
 · Værbestandige myke dører forsterket med stålramme gir 
god beskyttelse mot elementene.

 · Laget av kraftig UV-bestandig lerret for utmerket motstand 
mot riving og slitasje. 

 · Bakhengsel til bred åpning for enkel inngang/utgang.

 · Glidelåsvinduer laget av laminert polert vinylmateriale for 
ekstra ventilasjon.

 · Lett å fjerne på varme solskinnsdager.
 · Kompatibel med tak og speil.
 · Soft Door installasjonssett (715006238 / 2X til MAX) 
kreves for installasjon av 2019 og tidligere dører, på 2020 
Traxter-modeller.

Gjennomsiktige stive fordører
Traxter, Traxter MAX 2020 og opp 
(unntatt X mr-modeller) 715006261

 · Robuste og kompakte dører med stålramme som gir et 
robust, men likevel åpent synsfelt.

 · Nedre hardbelagt gjennomsiktig polykarbonatpanel gir 
maksimal sikt rundt om masknen. 

 · Øvre del sammensatt av to skyvevinduer i herdet glass for 
uovertruffen luftsirkulasjon og allsidighet.

 · EC- og ROHVA-konforme optimal sikkerhet, lar deg fjerne 
den standard sidestaven for å oppnå økt plass i førerhuset.

 · Forseglet kontur gir bedre førerkomfort i all slags vær. 
 · Låsbare dører gir trygghet.
 · Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

Gjennomsiktige stive bakdører
Traxter MAX 2020 og opp  
(unntatt X mr-modeller) 715006262

 · Robuste og kompakte dører med stålramme som gir et 
robust, men likevel åpent synsfelt.

 · Nedre hardbelagt gjennomsiktig polykarbonatpanel gir 
maksimal sikt rundt om maskinen. 

 · Øvre del sammensatt av to skyvevinduer i herdet glass for 
uovertruffen luftsirkulasjon og allsidighet.

 · EC- og ROHVA-konforme optimal sikkerhet, lar deg fjerne 
den standard sidestaven for å oppnå økt plass i førerhuset.

 · Forseglet kontur gir bedre førerkomfort i all slags vær. 
 · Låsbare dører gir trygghet.
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BAKRE VINDBESKYTTELSE

Bakre glassrute med skyvepanel
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715007080

 · Laget av herdet glass med høy styrke.
 · Ideell for å hindre baktrekk med støv og/eller regn under 
barske forhold.

 · Skyvepanel for bedre ventilasjon.
 · Rask og enkel installasjon.

 · Sportstak (715002430 eller 715003038) kreves for 
installasjon.

 · Ikke kompatibel med snorkelsett.

Bakre glassvindu
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715007079

 · Laget av herdet glass med høy styrke.
 · Ideell for å hindre baktrekk med støv og/eller regn under 
barske forhold.

 · Rask og enkel installasjon.

 · Sportstak (715002430 eller 715003038) kreves for 
installasjon.

 · Ikke kompatibel med snorkelsett.

Bakre polykarbonatvindu
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715007081

 · Vindu i slagfast polykarbonat.
 · Ideell for å hindre baktrekk med støv og/eller regn under 
barske forhold.

 · Rask og enkel installasjon.

 · Sportstak (715002430 eller 715003038) kreves for 
installasjon.

 · Ikke kompatibel med snorkelsett.

Vindskjerm bak Traxter, Traxter MAX 715002851

 · Full mesh-skjerm bak reduserer bakruten i vindskjermen 
for ekstra komfort i hytta.

 · Monteres raskt og enkelt på veltebur.
 · Hvit Can-Am-logo øverst, for å bidra til god sikt.

Mykt bakvindu Traxter, Traxter MAX 715003249

 · Klart, fleksibelt vindu laget av gjennomsiktig vinyl.
 · Motstår kuldesprekking til -4°F (-20°C).
 · Blokkerer baktrekk fra vindskjermen eller støv og regn fra å 
komme inn, for ekstra komfort i hytta.

 · Monteres raskt og enkelt på veltebur.
 · Hvit Can-Am-logo øverst, for å bidra til god sikt. 

Mykt bakpanel 
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715002920
 715006680  

 · Værbestandige myke dører forsterket med stålramme gir 
god beskyttelse mot elementene.

 · Laget av kraftig UV-bestandig lerret for utmerket motstand 
mot riving og slitasje. 

 · Tonet vindu laget av laminert polert vinylmateriale.

 · Motstår kuldesprekking til -22 °F (-30 °C).
 · Monteres raskt og enkelt på veltebur.
 · Ikke kompatibel med Bimini-tak med solskjerm. 
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BESKYTTELSESPLATE I ALUMINIUM

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

TRAXTER, TRAXTER MAX

2019 OG TIDLIGERE 2020 OG NYERE

Gi din Traxter et fullt beskyttelsessett eller skaff deler 
enkeltvis

Basis, DPS, XT,  
XT-P, XT Cab 

2017 & tidligere & 
Hunting-utgaven

XT Cab 2018-2019, 
Lone Star Edition 

& X mr

Basis, DPS (HD5 & 
HD8), DPS (HD10 

T-cat 2020), XT 
(HD8), PRO T-cat 

2020 (HD8, HD10), 
XU (HD7 T-cat)

PRO DPS, PRO XT, 
DPS (HD10 unntatt 

T-cat 2020), XT 
(HD10), XT-P, XU 

(HD10 T-cat) 2021 
& opp, XU (HD9 

T-cat)

XT Cab, Hunting-
utgaven, Lone Star-

utgaven, Limited, 
& X mr

FULLT BESKYTTELSESSETT

BESKYTTELSESPLATESETT I ALUMINIUM
715003711 

(Unntatt MAX)
715006977 

(3up)
715006694 

(Unntatt MAX)
715006696 
(3up & 6x6)

715006979 
(3up)

715003712 
(bare MAX)

715006978 
(MAX)

715006695 
(bare MAX)

715006697
(MAX & PRO)

715006980 
(MAX)

INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER

1 A-armbeskyttere foran
 · Ekstra undersidebeskyttelse for kjøretøyets styremekanisme 
og hjuloppheng (A-Arm).

 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med Apache beltesystem.

715008274 715006975 715008274 715008275 715006975

2 Beskyttelsesplate foran
 · Beskytter undersiden foran på kjøretøyet når du kjører i ulendt 
terreng.

 · Legger til stil på forsiden av kjøretøyet.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3 Beskyttelsesplate på midten
Sentralt beskyttelsesplatesett omfatter sentral- og 
sidebeskyttelsesplater.
 · Svært slitesterk beskyttelse for undersiden av kjøretøyet ditt.
 · Gjør arbeidet enkelt i mer krevende terreng.
 · Må brukes med beskyttelsesplatesett for undersiden.

715003467
(Bare MAX)

715003467
(Bare MAX)

715003467
(Bare MAX)

715003467
(bare MAX & 

PRO)
715003467
(Bare MAX)

4 Beskyttelsesplate under sett
 · Svært slitesterk beskyttelse for undersiden av kjøretøyet ditt.
 · Gjør arbeidet enkelt i mer krevende terreng.
 · Settet inneholder sentrale, laterale og bakre beskyttelsesplater.

715002446 715002446 715007982 715007982 715007982

5 Bakre A-armbeskyttere
 · Ekstra undersidebeskyttelse for kjøretøyets hjuloppheng 
(A-Arm).

 · Selges parvis.
 · Ikke kompatibel med Apache beltesystem.

715002445 715006976 715002445 715004388 715006976
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STØTFANGERE OG VERN

STØTFANGERE

Støtfanger foran
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715002418
 715005754  

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Gir tilleggsbeskyttelse.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Integrerte monteringspunkter for lys.
 · Påkrevd for montering av Xtreme-støtfangerplater foran, 
Front Rack og hjørnevern foran.

Xtreme-støtfangerplater foran

Traxter, Traxter MAX (2019 & før)†

Traxter, Traxter MAX  
(2020 & opp)‡

715003005
 
715005777  

 · Laget av ekstra kraftig tykt stål med gummiputer for ekstra 
beskyttelse.

 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Gir ekstra beskyttelse i fronten.
 · Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

†Krever front-støtfanger (715002418) for installasjon.
‡Krever front-støtfanger (715005754) for installasjon.

Hjørnevern foran

Traxter, Traxter MAX (2019 & før)†

Traxter, Traxter MAX  
(2020 & opp)‡

715002833
 
715005774  

 · Kraftig 1,25" (3,2 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Gir ekstra beskyttelse av de fremre hjørnene.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Selges parvis.
†Krever front-støtfanger (715002418) for installasjon.
‡Krever front-støtfanger (715005754) for installasjon.

Rancher frontstøtfanger
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715002834
 715005410  

 · Den nedre frontbeskyttelsen og platene lar deg bruke 
kjøretøyet i storfeflokker og ivareta sikkerheten til både 
kjøretøyet og dyrene.

 · Den flate frontdelen gjør det lettere å puffe storfe forsiktig 
eller skyve lette gjenstander, f.eks. stenge et gjerde.

 · Hele frontdekselet strekker seg ut og gir ekstra beskyttelse 
av frontlysene og radiatoren.

 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)
 · Forbedret angrepsvinkel.
 · Kompatibel med front rack, snøploger, dekk- og beltesett, 
vinsjer.

 · Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

XT-støtfanger foran Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 715004407

 · 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Gir lettere beskyttelse.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Kompatibel med lyktesett.

 · Standard på XT Cab-modeller 2018 og 2019.
 · Ikke kompatibel med Xtreme Frontstøtfangerplater, fremre 
hjørnebeskyttelse eller LinQ Front Rack.

XT-P frontstøtfanger Traxter, Traxter MAX 715006145 · Sølv 

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk finish.

 · Gir ekstra beskyttelse i fronten.
 · Integrert monteringsplate for ekstralys.

 · Støtteplate for vinsj (705206371) er påkrevd for 
omplassering av vinsjen til en høyere stilling for lettere 
tilgang under sølete forhold (selges separat).

 · Standard på XT-P-modeller.
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KAROSSERISIDEBESKYTTELSE

X mr Støtfanger foran Traxter, Traxter MAX
715006143 · Svart 
715006144 • Grønn

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk finish.

 · Gir ekstra beskyttelse i fronten.
 · Integrert støtteplate for omplassering av vinsjen til en 
høyere stilling for lettere tilgang under sølete forhold, eller 
for montering av ekstralys.

 · Omfatter en slepekrok foran.
 · Standard på X mr-modeller.
 · Vinsjen selges separat.

Lasteplanbeskyttelser og surreskinner Traxter & PRO-modeller 715005415

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Pålitelig lasteboksbeskyttelse og festepunkt for å sikre 
store laster.

 · Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
 · Konstruert for å holde seg på plass også når sideveggene 
til lasteplanet fjernes.

Støtfanger bak Traxter, Traxter MAX, Traxter PRO 715008109

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålkonstruksjon og integrert 
rørformet design.

 · Økt beskyttelse av bakkasse og nedre kassehjørne 
samtidig som det tillater normal baklukefunksjon.

 · Integrerte trinn.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Nødvendig for å installere sidebeskytter bak (715003055).

Bakre støtfangeradapter
(Ikke vist) Traxter PRO-modeller 715006060

 · Påkrevd for å installere bakstøtfanger på Traxter-modeller med den lange boksen.

Bakre karosserisidebeskyttelse
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt PRO) 715003055

 · Kraftig 1,5" (3,8 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Pålitelig lasteboksbeskyttelse.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Kompatibel med skjermbreddere.
 · Integrert deflektor for busker og lavtliggende grener.
 · Krever støtfanger bak for installasjon.
 · Selges parvis.

Fremre karosserisidebeskyttelse Traxter, Traxter MAX 715003450

 · Kraftig 1,25" (3,2 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Fremre sidebeskyttelse for anvendelser innen jordbruk, 
landbruk og skogbruk.

 · Gir komplett beskyttelse i fronten.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Selges parvis.
 · Krever frontstøtfanger (715002418 eller 715005754) med 
fremre hjørnebeskyttelse (715002833 eller 715005774) og 
steinbeskyttelse (715002569 eller 715003040 for 
MAX-modeller) for installasjon.

Fremre Rancher-karosserisidebeskyttelse Traxter, Traxter MAX 715003617

 · Kraftig 1,25" (3,2 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Fremre sidebeskyttelse for anvendelser innen jordbruk, 
landbruk og skogbruk.

 · Gir komplett beskyttelse i fronten.

 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med 
slitesterk pulverlakk.

 · Selges parvis.
 · Krever Rancher-støtfanger og steinbeskyttelser for 
installasjon.
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SKJERMBREDDERE

STEINBESKYTTELSER

SKVETTLAPPER

Sport-skjermbreddere
Traxter (unntatt PRO),  
Traxter MAX 715003898

 · Slanke skjermbreddere i akkurat riktig størrelse for å redusere sølesprut fra dekkene.
 · Robust sprøytestøpt polypropylenkonstruksjon.
 · Inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.

Skjermbreddere

Traxter (unntatt PRO),  
Traxter MAX
Traxter PRO

715006821
715006001

 · Robust sprøytestøpt polypropylenkonstruksjon.
 · Perfekt for å holde søle og skitt på utsiden av kjøretøyet.
 · Inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.
 · Ideelt for belteutstyrte kjøretøyer.

Steinbeskyttelser

Traxter (2019 og tidligere)
Traxter MAX (2019 og tidligere)
Traxter (2020 og nyere)
 
 
 
 
Traxter (2020 og nyere)
Traxter MAX 2020 og Traxter PRO

715004409 · Svart
715005020 · Svart
715006671 · Svart 
715006675 · Manta Grønn 
715006672 · Rød 
715006674 · Sølv 
715006673 · Gul 

 715006721 · Svart
  
 

 · Kraftige steinbeskyttelser laget av lakkert 3/16" (5 mm) aluminum med integrert trinn for tilgang til hevet lasteboks.
 · Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer.
 · Hold tett inntil karosseriet for bedra klaring mot hindringer.
 · Ikke kompatible med andre steinbeskyttelser.
 · Selges parvis.
 · Standard på Traxter X mr, Traxter MAX X mr og Traxter XT-P-modeller.

Steinbeskyttelser
Traxter
Traxter MAX, Traxter PRO

715002569
715003040

 · Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer.
 · Laget av heavy-duty 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Integrert trinn for enkel tilgang til lasteboks.
 · Selges parvis.

Skvettlapper Traxter, Traxter MAX 715003041

 · Holder gjørme og rusk utenfor lastområdet og beskytter tilhenger eller kjøretøy bak deg.
 · Tilfører kjøretøyet estetisk appell.
 · Laget av EPDM-gummi.
 · Krever støtfanger bak for installasjon.
 · Selges parvis.
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S3 FOR CAN-AM

S3 Frontstøtfanger for vinsj Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
715003779 • Svart
715005092 • Sunburst Yellow

 · Laget av 3,8 cm (1,5") diameter stålrør med solid 
pulverlakkert finish.

 · Særlig utviklet for entusiastiske mudderkjørere.
 · Integrerte festeplater passer til alle vinsjer.
 · Gir høyere vinsjplassering for å unngå neddykk i søle.

 · Ekstra karosseribeskyttelse.
 · Ikke kompatibel med LinQ Front Rack, avtagbart 
vinsjmonteringssett, Super-Duty plogrammeforlengelse og 
plogfeste.

 · Merket med "S3 for Can-Am".
 · Vinsj ikke inkludert.
 · Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

S3 Bakstøtfanger for vinsj Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
715003782 • Svart
715005123 • Sunburst Yellow

 · Laget av 3,8 cm (1,5") diameter stålrør med solid 
pulverlakkert finish.

 · Særlig utviklet for entusiastiske mudderkjørere.
 · Integrerte festeplater for vinsjer og ankerfester for sleping.
 · Ekstra karosseribeskyttelse.

 · Ikke kompatibelt med Apache 360 LT beltesystem og 
avtagbart vinsjmonteringssett.

 · Kompatibelt med Traxter-vinsjer (bakre ledningssett for 
vinsj påkrevd).

 · Merket med "S3 for Can-Am".

Bakre ledningssett for vinsj
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 715004233

 · Påkrevd for installasjon av vinsj på S3 bakstøtfanger.
 · Kompatibelt med hele Traxter-vinsjutvalget.

S3 Nerf bars

 Traxter
Traxter MAX, Traxter PRO
Traxter MAX, Traxter PRO

715003783 • Svart
715005094 • Sunburst Yellow
715004349 • Svart
715005124 • Sunburst Yellow

 

 · Laget av 3,8 cm (1,5") diameter stålrør med solid 
pulverlakkert finish.

 · Særlig utviklet for entusiastiske mudderkjørere.
 · Beskytter kjøretøyets nedre sider uten å påvirke 
bakkeklaringen.

 · Integrert trinn gjør ombordstigningen lettere.
 · Ikke kompatibelt med fremre karosserisidebeskyttelse, 
Fremre Rancher-karosserisidebeskyttelse og Apache 360 
LT beltesystem.

 · Merket med "S3 for Can-Am".
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TRAXTERS
LinQ-TILBEHØR
 ·  Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
 ·  Utstyr din Can-Am for spesialoppgaver på kort tid.
 ·  Robust monteringssystem som holder til det tøffeste terrenget.

MONTERINGSSTED OG KRAV

Lasteplan (med lang boks LinQ) LinQ Bagasjestativ
715006140

Adventure-takstativ
715003870 / 715004391

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 (16 L) Kjøler
295100698 • Grey  
219400964 • Black

LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ-basemonteringssett
715008125 Ikke kompatibel

LinQ verktøysett 
715006829

Ingen andre krav

Ingen andre krav

LinQ verktøykasse
715008111

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

LinQ 4,5 Gal (17 L) Sportsbag
860202447

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

LinQ Tørrbag
715008110

Ikke kompatibel

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

Ingen andre kravLinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks
715004923

LinQ 11,5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks
715003018

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks
715004778 • Black  
715004698 • Grey

Ikke kompatibel

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO†

715002923 • Black  
715003248 • Camo 

Ingen andre kravLinQ Heavy Duty kurv
715001215

LinQ Lavprofilkurv
715004282

LinQ HOLDERE

LinQ girhåndtak
715005340

Ingen andre krav Ingen andre krav
Montering av sidevegg 

LinQ-adaptere  
715003058LinQ Verktøyholder

715007358

LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV 
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LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

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

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

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

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

LinQ 4,2 Gal (16 L) Kjøler Traxter, Traxter MAX
219400964 • Svart 
295100698 • Grå

 · 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 verktøykasse Traxter, Traxter MAX 715004301

 · Sprøytestøpt HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet.
 · 5 US 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.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ Modulær boks Traxter, Traxter MAX

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

 · 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.

LinQ verktøysett Traxter, Traxter 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.

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

 · Isolert fôr.
 · Passer godt i LinQ modulær boks (10 L).
 · Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml bokser.
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LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks Traxter, Traxter MAX 715004923

 · Låsbar og værbestandig.
 · Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

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

 · Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ Tørrbag Traxter, Traxter 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.
 · Sea-doo: marinisert LinQ for bruk i saltvann.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

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

 · En rimelig og rask løsning for å legge til musikk og lagringsplass til din neste tur. Den bakre installasjonen bruker ikke 
kabinplass og lar deg enkelt lytte ved gjennomsnittlige hastigheter.

 · Monteres enkelt på/av for å holde/bære lasten trygt og sikkert. 
 · Bluetooth-mottakeren og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet.
 · Automatisk avstengningsfunksjon beskytter batteriet ved å slå av systemet etter 10 minutters inaktivitet.
 · Bakbelyst kontrollpanel perfekt til nattkjøring. 
 · Vanntette høyttalere.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks Traxter, Traxter MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

 · Installeres uten kjøretøymodifikasjon.
 · Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet. 
 · Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
 · Integrert, fullt avtakbart rom beskytter matvarer.
 · Robuste gummilspenner holder dekselet tett lukket.
 · Værbestandig.
 · Praktisk dreneringsplugg.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO Traxter, Traxter MAX

715002923 · Svart
715003248 · Mossy Oak 
Break-Up Country Camo  

 · 17,2 gal (65 L) kapasitets 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.
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LinQ Lavprofilkurv Traxter, Traxter 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 baklukeforlengelse

Traxter, Traxter MAX  
(unntatt PRO-modeller) 
Traxter PRO

715002464
715005412

 · Tilfører lastekapasitet bak når bakluken er åpen.
 · Barriere i stålrørsystemstil festes på toppen av planveggene med det enkle, verktøyfrie LinQ-systemet.
 · Kan monteres for å tjene som lastdeler på forskjellige steder langs planveggen og forhindrer at større gjenstander faller 
av baksiden.

 · Oppbevares pent ute av veien og tilbyr ekstra beskyttelse av førerhuset siden den kan monteres opp ned på den fremre 
planveggen som et mini-hodestativ.

 · Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
 · Ikke kompatibel med harde bakvinduer på Traxter MAX produsert før januar 2021.

LinQ Dekkholder
Traxter (unntatt PRO-modeller), 
Traxter MAX 715003448

 · Reservedekkholder for lasteplan.
 · Kraftig stålkonstruksjon.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Festes på toppen av planveggene med det enkle, verktøyfrie LinQ-systemet.
 · Kompatibel med planveggforlengelse.
 · Bruker standard BRP hjulboltmønster for montering (muttere inkludert).
 · Plass til BRP-dekk opp til 28" i diameter (felg ikke inkludert).
 · Kan raskt monteres på forskjellige steder med LinQ-systemet.

LinQ Bagasjestativ Traxter, Traxter MAX 715006140

 · Kraftig, slitesterkt stålstativ
 · Enkel og verktøyfri installasjon takket være LinQ-systemet.
 · Tillater installasjon av LinQ-tilbehør.
 · 2 stativer kan være installert på samme tid.
 · Tillater lagring i flere nivåer på lasteplan, rommer bøtte på 5 Gal (19 L).
 · Hjelper med å holde lasten på plass.
 · Flere elastiske stropper og festepunkter.
 · Settet inneholder LinQ-bunnplate.
 · Gir mer utnyttbar plass i lasteboksen.
 · Utvider kjøretøyets lastemuligheter.

LinQ Frontstativ
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715004312
 715006064  

 · Robust utseende frontstativ festes på toppen av panseret og gir ekstra beskyttelse og lastekapasitet.
 · Kraftig 1,25" (3,2 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Vipp-opp-konfigurasjon gir enkel tilgang til serviceområdet.
 · Klargjør for installasjon av LinQ-tilbehør (særlig for bruk med LinQ Lavprofilkurv [715004282]).
 · Settet inneholder LinQ-bunnplate.
 · Flere elastiske stropper og festepunkter.
 · Krever Rancher-støtfanger (715002834/715005410) eller Frontstøtfanger (715002418 eller 715005754) for installasjon.
 · Et smart sted å ha verktøet under arbeid i marka.
 · Tillater installasjon av LinQ Lavprofilkurv.

LinQ Heavy-Duty kurv Traxter, Traxter MAX 715001215

 · Laget av høyfast, lavlegert stål.
 · Se tabell for installasjonssted og-krav.
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LinQ-HOLDERE

LinQ MONTERING

LinQ Adapter Traxter, Traxter MAX 715003058

 · Klargjør for installasjon av LinQ verktøyholder på lasteveggforlengelsen eller Deluxe hodebeskyttelsesstativ.
 · Selges i pakker på 4.

LinQ Verktøyholder Traxter, Traxter MAX 715007358

  

 · Svært allsidig verktøyholder.
 · Praktisk svivellås gjør at verktøy kan lagres i en hver retning.
 · Egnet for installasjon på lasteveggene, Deluxe hodebeskyttelsesstativ, lasteveggforlengelse, Adventure-takstativ og LinQ 
Loadout-stativ.

 · Ved montering på Deluxe hodebeskyttelsesstativ eller lasteveggforlengelse, trengs LinQ Adapter for installasjon.
 · Selges parvis.

LinQ basemonteringssett Traxter, Traxter MAX 715008125

 · Unikt monteringsfeste som kan brukes på ethvert LinQ System-tilbehør.
 · Inkludert: 2 LinQ-lastebaser og festeutstyr

LinQ Reservedeler Traxter, Traxter MAX 715001707

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

LinQ-lås Traxter, Traxter MAX 860201968

 · Enkel måte å låse de fleste av LinQ-tilbehøret på plass. 
 · 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.

LinQ girhåndtak Traxter, Traxter 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 girhåndtakene med LinQ-systemet.
 · 360° orientering.
 · Selges parvis.
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LAST OG LAGRING
Loadout-stativ Traxter, Traxter MAX 715005447

 · LinQ-installert allsidig stativ som skaper et ekstra nivå av lagring.
 · Justerbar høyde, fra midt på kabinhøyde opp til taklinjen.
 · Modulær kurv tilpasser seg forskjellige typer last, med fellbare front- og bakpaneler.
 · Flere krokhull gjør at du kan henge opp gjenstander både inni og utenfor stativet.
 · Kurven klargjør for flere Linq-posisjoner.
 · Kombiner det med lastenettet og lag et hengende lagringsnett under kurven for ekstra plass.
 · 2 stativer kan installeres på Traxter Pro 

Hengende oppbevaringsbokssett Traxter, Traxter MAX 715005449

 · Allsidig stativ designet for å romme en standard oppbevaringsboks.
 · Fullt justerbart kan stativet tilpasses for å holde kasser i flere posisjoner: Hodestøtteposisjon, innvendig langs 
sideveggen, og på utsiden langs sideveggen.

 · Inkluder Can-Am-merket oppbevaringsboks.
 · Utvendig lastforsterkningspanel anbefales ved bruk på utsiden av lasteveggen.

Can-Am oppbevaringsboks
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 708303237

 · Konvensjonal 13 x 13" (33 x 33 cm) plastboks med Can-Am-merking.
 · Perforert bunn lar vann og søle renne ut.

Utvendig lastforsterkningspanel 
(Ikke vist) 715006198

 · Plate som festes til lasteplansiden for ekstra støtte og beskyttelse av planveggen i den ytre posisjonen.
 · Anbefalt for bruk av hengende oppbevaringsboks og/eller våpen- og verktøyholder når installert på utsiden av 
planveggen (unntatt Traxter 6x6 & PRO).

Deluxe hodebeskyttelsesstativ Traxter, Traxter MAX 715002423

 · Beskytter førerhuskomponenter mot last.
 · Øker lastebokskapasiteten når brukt sammen med  lasteveggforlengelsen (715002421).
 · Påkrevd for installasjon av lasteveggforlengelsen (715002421).
 · Kompatibel med utstyrsskinne.

Hodebeskyttelsesstativ Traxter, Traxter MAX 715003873

 · Full dekning av bakre veltebur sørger for første linjes forsvar i kraftig stål mellom hodet ditt eller kabinkomponenter og 
lasten på lasteplanet.

 · Kompatibel med utstyrsskinne.
 · Det åpne designet bidrar til å bevare klar utsikt bakover.
 · Ikke kompatibel med planveggforlengelse.

Planveggforlengelse

Traxter, Traxter MAX  
(unntatt Traxter PRO)
Traxter PRO-modeller

715002421
715005411

 · Økt bokskapasitet.
 · Rask og enkel modularitet uten verktøy.
 · Enkelt avtagbar bakluke kan sperres åpen.
 · Variable innstillinger for full eller halv høyde.
 · Foldbare toppaneler tas av på sekunder.
 · Krever Deluxe hodebeskyttelsesstativ (715002423).
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Presenningtrekk
Traxter 2018 & nyere (unntatt 
Mossy Oak Break-Up Country 
Camo-modell), Traxter MAX 715008306

 · Utstyrt for å dekke til alle elementene i bagasjeboksen grundig.
 · Hindrer at sprut kommer inn i bagasjeboksen.
 · Ruller opp til fronten. 
 · Lett å ta av for rask tilgang.
 · Ikke kompatibel med tilbehør som overstiger bokshøyden.

Avtagbar oppbevaringsboks Traxter, Traxter MAX 715004344

 · Hendig, avtagbar verktøyboks på dashbordet lar deg ha viktig utstyr der du trenger det.
 · Gir 1,7 Gal (6,3 L) oppbevaringsrom, og klipses lett av og på.
 · Vanntett for å sikre at innholdet holdes trygt og tørt.
 · Standard på alle modeller unntatt Basis.

Uttagbar oppbevaringsboks – passasjersiden Traxter, Traxter MAX 715003314

 · Hendig oppbevaring under setet på passasjersiden 
 · Polypropylensprøytet boks med 3,7 Gal (14 L) oppbevaringskapasitet.
 · Installeres og demonteres på et blunk, og kommer med integrert håndtak.
 · Vanntett.

Midtre oppbevaringsboks under setet Traxter, Traxter MAX 715003446

 · Polypropylensprøytet boks med 2 Gal (8 L) kapasitet. 
 · Vanntett design holder is og drikker kalde.
 · Enkel drenering og vask med integrert håndtak. 
 · Tilgang ved å løfte den midtre seteputen.

Oppbevaringsboks under førersetet Traxter, Traxter MAX 715003399

 · Polypropylensprøytet boks med 4 Gal (15 L) kapasitet passer trygt under førersetet.
 · Frontåpning for rask og enkel tilgang.
 · Ideell for oppbevaring av vannbestandige ting som tau, stropper og vinsjtilbehør som trengs på et øyeblikks varsel.

Lasteplanskinner
Traxter (unntatt PRO),  
Traxter MAX 715003444

 · Legg til et integrert fastbindingsområde i lasteboksen mens du hever utseendet.
 · Ekstra lasteboksbeskyttelse.
 · Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
 · Kraftig 1" (2,5 cm) diameter stålrørkonstruksjon.
 · Tilføyer høyde til lasteplanets sidevegg og fungerer som et festepunkt for tau og stropper.
 · Ikke kompatibel med planveggforlengelse.
 · Selges parvis.

Bagasjeboksnett
Traxter (unntatt PRO),  
Traxter MAX 715003445

 · Solid nett designet for å festes til bunnen av bagasjeboksen for sikker og kompakt innelukking av lasten.
 · Holder gjenstander trygt nede mot gulvet.
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Lastenett for dashbord
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt Limited-modeller) 715003129

 · Perfekt for å sikre gjenstander i oppbevaringsrommet.
 · Ikke kompatibel med avrimings-, varme- og ventilasjonssystem (715003678).
 · Selges parvis.

Verktøykasse for lasteplan Traxter, Traxter MAX 715003028

 · Stor 40 Gal (150 L) multifunksjonell og værbestandig verktøykasse designet for lasteplan.
 · Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
 · Utstyrt med koppholdere og integrert spor for rør eller 2x4 avkuttet.
 · Størrelsen gir deg muligheten av å installere 2 verktøykasser på lasteplanet (rask skruefestet montering).
 · Doble sideåpninger med låsbare deksler og gummilåser.

Myk oppbevaringsbag Traxter, Traxter MAX 715003759

 · 11,8 gal (45 L) kapasitets myk bagasjebag designet for kjøretøyets lasteplan for å maksimere mulig lagring. 
 · 3 seksjoner.
 · Værbestandig.

Oppbevaring bak seterygg Traxter MAX 715003019

 · Nett som installeres enkelt.
 · Laget av polyester som aldri blekner.
 · Selges parvis.

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

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

Nedre dashbord for varmeapparat Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 715003441

 · Erstatter dashbordet som fulgte kjøretøyet som standard, og har et brett som gjør det lett for sjåfør og passasjer å 
oppbevare små gjenstander i dashbordet.

 · Kan installeres når avrimings-, varme- og ventilasjonssystem er installert.
 · Brukes sammen med Lastenett for dashbord med varmeapparat (715003544) for å hindre ting i oppbevaringsrommet i 
dashbordet fra å falle ut.

Lastenett for dashbord med varmeapparat Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 715003544

 · Perfekt for å sikre gjenstander i oppbevaringsrommet.
 · Kan installeres når det nedre dashbordet for varmeapparat er installert.
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STATIVER OG HOLDERE
Tilbehørsstang bak Traxter, Traxter MAX 715005450

 · Sterk tilbehørsstang som lar deg installere eller henge gjenstander på baksiden.
 · Hull for karabinkroker, lokkefugler eller andre ting.
 · LinQ-ankere for installasjon av flere LinQ-tilbehør.

Adventure-takstativ 

Traxter-laster på opptil 40 lb  
(18 kg)
Traxter MAX-laster på opptil  
75 lb (34 kg)

715003870
 
715004391

 
 

 · Ideell lastløsning for å pakke alt du trenger for å leve ut terrengopplevelsen helt og fullt.
 · Bygget med kraftige stålrør med 1,25" (3,2 cm) diameter.
 · Modulære LinQTM-støtteplater tillater installasjon av de fleste LinQ-lasttilbehørene.
 · Integrerte monteringspunkter for belysning kan holde opptil 8 LED-lamper (6 foran og 2 bak) eller en 39" LED-bjelke 
(foran) – se tabell for kompatibilitet.

 · Har forankringspunkter til reservehjul.
 · Fester til reservehjul selges separat selges separat.
 · Legg til lastboksnett eller elastisk lastboksnett for å feste og holde fast lasten på stativet.
 · Ikke kompatibel med bimini-tak. 

Reservedekk-skrallefestestropper Traxter, Traxter MAX 28000606

 · 3-veis skrallefestestropp med løkkeender.
 · Konstruert til å holde reservehjulet sikkert på tilbehør utstyrt med integrerte festepunkter for reservehjul.
 · Justerbar for å passe de fleste vanlige UTV-dekkstørrelsene.
 · Skralle og koblingsring av slitesterkt sinkbelagt stål.
 · Påkrevd for reservedekkfeste på Adventure-takstativ og LinQ Svingstativ.

LinQ verktøy- og våpenholder
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt 6x6 og PRO-modeller) 715005466

 · 2-i-1 holdestativ kan brukes både på jobben og på jakt.
 · Inkluder fem steder for å holde verktøy og våpen sikkert ved hjelp av gummigrep og festestropper øverst og en 
gummimatte med geværkolbeformet støpt form nederst.

 · Lett å fjerne, installere eller flytte ved hjelp av vårt enkle og sikre LinQ-system.
 · Kan festes på flere posisjoner langs lasteplanveggene, vendt mot innsiden eller utsiden av planet.
 · Anbefalt brukt sammen med Utvendig lastforsterkningspanel (715006198) når montert på utsiden av lasteveggen.

Gun Boot 6.0† Impact by Kolpin† Traxter, Traxter MAX 715001419

 · Ekstra rom for pistolgreptype våpen og små bipoder.
 · Passer enkelt skytevåpen opptil 1,3 m (51") i total lengde.
 · Gir god plass til 2,4" (60 mm) kikkertsikter.
 · Baklukedesign gir enkel tilgang.
 · Snapplåsdeksel med låseevne.
 · Ergonomisk utformet håndtak og støpte festepunkter for slynge.
 · Designet for å holde venstre- og høyrehånds bolt-action-rifler og hagler.
 · Krever utstyrsskinne og Gun Boot Mount by Kolpin for installasjon.
 · Inkluderer avtakbart, støtdempende skum og nylon støtfôring som gir overlegen innvendig beskyttelse.
 · Kompatibel for dobbel montering med ekstra Gun Boot-feste.
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Utstyrsskinneadapter
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715003392

 · Klargjør for montering av utstyrsskinner rett på lasteplanet uten behov for hodebeskyttelsesstativ.

Utstyrsskinnefeste fra Kolpin Traxter, Traxter MAX 715001422

 · Tilbehørsbrakett for montering av ekstra tilbehør på utstyrsskinnen.
 · Inkluderer C-klemme og metall-monteringsbraketter.

Dobbel våpenbag
Traxter (unntatt XT Cab,  
X mr-modeller), Traxter MAX 
(unntatt XT Cab og Limited-pakke)

715003133 · Svart
715003134 · Mossy Oak 
Break-Up Country  

 · Skall konstruert i kraftig værbestandig polyester for å skjerme våpen mot støv og andre utendørs elementer, mens den 
innvendige polstringen beskytter våpnene mot støt.

 · Passer perfekt på det bakre buret, og gjør våpnene tilgjengelige fra begge sider av kjøretøyet.
 · Designet omfatter en uttagbar midtlomme som kan festes på begge sider av bagen, og ekstra frontoppbevaringslommer 
for jaktutstyr.

 · Solid, rask installasjon.
 · Ikke kompatibel med bakre vindbeskyttelse, hodebeskyttelsesstativer og utstyrsskinner.
 · Kan påvirke vippefunksjonen til lasteplanet på Traxter 6x6 eller Traxter PRO-modeller.

Utstyrsskinne
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715003391

 · Stasjonært skinnesystem spesialdesignet for side-by-side-kjøretøy.
 · Universelle monteringsalternativer for mange Kolpin-tilbehør som utstyrsgrep, Gun Boot 6.0, Gun Boot-feste og Universell 
sagholder.

 · Skinnen er laget av kraftig 7-gauge ekstrudert og anodisert svart aluminum.
 · Festes på veltebur.
 · Omfatter ett allsidig utstyrsskinnefeste fra Kolpin.
 · Krever Deluxe hodebeskyttelsesstativ (715002423), hodebeskyttelsesstativ (715003873) eller utstyrsskinneadapter 
(715003392).

Ekstra Gun Boot-feste
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 715001586

Dobbel våpenholder Traxter, Traxter MAX 715005265

 · Holder hagler, rifler eller munnladere.
 · Monteres i førerhuset, på gulvet mellom fører og passasjer.
 · Gummiputer sørger for våpenbeskyttelse.
 · Kan fjernes for å gi plass til en passasjer i midten.
 · Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
 · Omfatter alle maskindeler for enkel installasjon.
 · Holder våpen innen enkel rekkevidde og beskyttet inne i førerhuset.
 · Sjekk lokale lover og regler om oppbevaring og transport av våpen før kjøp.

Gun Boot Mount by Kolpin Traxter, Traxter MAX 715001420

 · Passer til én Kolpin Gun Boot 6.0 Impact.
 · Lettvekts og ekstremt slitesterk.
 · Enkelt justerbar uten bruk av verktøy.
 · Byr på våpenvinkeljustering med høy presisjon.
 · Krever utstyrsskinne for installasjon.
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Universal sagholder fra Kolpin
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt X mr-modeller) 715001423

 · Spesielt konstruert for å transportere motorsagen din sikkert og trygt ombord i side-by-side kjøretøyet ditt.
 · Heavy-duty, svart pulverlakkert metallbrakett designet for å feste enhver motorsagmodell med et sverd på  
opptil 20" (51 cm).

 · Gummiputer gir demping og tett passform.
 · Hengslet design for rask fjerning.
 · Holder sagen i vertikal posisjon eller 45˚ vinkel i begge retninger.
 · Krever utstyrsskinne.
 · Beskyttelseshylse inkludert.

Drivstoffpakkebrakett fra Kolpin Traxter, Traxter MAX 715001427

 · Enkel, rask og sikker brakett for drivstoffpakken, gir godt med plass for det andre utstyret ditt. 
 · ¼-tørn hurtigkobling for rask og enkel løsning av drivstoffpakken fra braketten.
 · Ikke EC-konformt for feste av drivstoffpakker.

LinQ girhåndtak Traxter, Traxter MAX 715001421

 · Slitesterke, fleksible håndtak demper og beskytter samtidig som de gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 
1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter.

 · Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer.
 · Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr.
 · Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.
 · Enkel montering på rørstativer, forlengelsesstativer, braketter eller støtfangere.
 · Selges parvis. 

STATIVER  TILBEHØR  35  



LYS
1   VELG MONTE-

RINGSPUNKT
2   FINN PLATT-

FORMEN DIN
3  VELG LYSENE DINE

10” (25 cm)  
dobbel LED-lysrekke

15” (39 cm)  
dobbel LED-lysrekke

39” (99 cm)  
dobbel LED-lysrekke

4" (10 cm)  
runde LED-lykter 

(selges i par)

3,5" (9 cm)  
LED-lykter (selges 

i par) 

Støtfanger foran
Rancher-støtfanger
XT-støtfanger foran 
X mr støtfanger foran 
(uten vinsj)

X-TP frontstøtfanger

Traxter 
Traxter MAX 2019 og 
tidligere

715002933
PLUS 

715002454  
(strømkabel til lys) 

715002934
PLUS 

715002454  
(strømkabel til lys)

I/R

715002935 (4" rund),  
715003665 (3,5" flomlys) 

eller  
715003666 (3,5" spotlys) 

PLUS 
715002454 (strømkabel til lys)

Traxter 
Traxter MAX 2020 & nyere

715002933
PLUS 

715006034  
(strømkabel til lys)

715002934
PLUS 

715006034  
(strømkabel til lys)

I/R

715002935 (4" rund),  
715003665 (3,5" flomlys)  

eller  
715003666 (3,5" spotlys) 

PLUS 
715006034 (strømkabel til lys)

Lysstativ eller 
Lysbjelke  
*Takledningssett og fremre 
takkledning trengs kanskje ikke hvis 
allerede installert med annet 
tilbehør.

Traxter & Traxter MAX  
(unntatt XT Cab)

715002933
PLUS 

715003094  
(Takstrømledning) 

& 
715003098  

(Fremre takkledning)

715002934
PLUS 

715003094  
(Takstrømledning) 

& 
715003098  

(Fremre takkledning)

715006226  
(Lysstøttebjelke)

PLUS
715004007  

(39" lysbjelke)
PLUS

715005822  
(strømkabel) 

&
715003098  

(Fremre takkledning)

715002935 (4" rund),  
715003665 (3,5" flomlys) 

eller 
715003666 (3,5" spotlys)

PLUS 
715003094 (Takstrømledning) 

& 
715003098 (Fremre takkledning)

Traxter
Traxter MAX
XT Cab Limited

715002933 715002934

715006226  
(Lysstøttebjelke)

PLUS
715004007  

(39" lysbjelke)
PLUS

715005822  
(strømkabel) 

715002935 (4" rund),  
715003665 (3,5" flomlys) 

eller 
715003666 (3,5" spotlys)

Adventure-takstativ 
*Takstrømledning trengs kanskje 
ikke hvis allerede installert med 
annet tilbehør.

Traxter & Traxter MAX  
(unntatt XT Cab Limited) I/R

Bare front:
715002934

PLUS 
715003417  
(strømkabel)

& 
715003094  

(Takstrømledning) 
& 

715003098  
(Fremre takkledning)

Bare front:
715004007

PLUS 
715005822  
(strømkabel)

& 
715003094  

(Takstrømledning)
& 

715003098  
(Fremre takkledning)

Foran eller bak:
715002935 (4" rund),  

715003665 (3,5" flomlys) 
eller 

715003666 (3,5" spotlys)
PLUS 

715003417 (strømkabel) 
& 

715003094 (Takstrømledning) 
& 

715003098 (Fremre takkledning)

Traxter & Traxter MAX XT 
Cab Limited I/R

Bare front:
715002934

PLUS 
715003417  
(strømkabel)

Bare front:
715004007

PLUS 
715005822  
(strømkabel)

Foran eller bak:
715002935 (4" rund),  

715003665 (3,5" flomlys) 
eller 

715003666 (3,5" spotlys)
PLUS 

715003417 (strømkabel)

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

Takledningssett
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 715003094

 · Nødvendig for installasjon av noe elektrisk tilbehør.  · Henter strøm fra batteriet.

Lyssett-strømkabel 
(Ikke vist)

Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715002454
 715006034  

 · Strømkabel for installasjon av kompatible Can-Am lyssett på støtfangere foran.
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39" (99 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (270 W) Traxter, Traxter MAX 715004007

20 m

0

-20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

24,300 LUMENS

 · Utstyrt med 54,5 W Cree-LEDer.
 · 24 300 lumen.
 · Ikke EU-kompatibel.

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

 · Kompatibel på Adventure-takstativet.
 · Lyser opptil 2900 ft (900 m) foran kjøretøyet og rundt 115 ft (35 m) bredt på hver side.

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

15 m

0

-15
0 15 30 45 60 75 90 105 m

1,260 LUMENS 

 · 14 W 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) Traxter, Traxter MAX 715002934

20 m

0
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8,400 LUMENS

 · Utstyrt med 18,5 W 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) Traxter, Traxter MAX 715002935

20 m

0

-20

0 100 200 m

1,800 LUMENS

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

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

10" (25 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (60 W) Traxter, Traxter 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 frontstøtfangere, sportstak og Bimini-tak med solskjerm.

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

0 15 30 45 60 75 90 105 m

15 m

0

-15

1,260 LUMENS 

 · 14 W 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.

Lysstativ Traxter, Traxter MAX 715002456

 · Robust stålkonstruksjon tjener som både feste og beskyttelse for tilbehørslyssystemer.
 · Lykter ikke inkludert.
 · Fremre takkledning er påkrevd for installasjon på taket (unntatt Cab-modeler eller med Deluxe Sportstak).
 · Strømledning, Sportstak, Deluxe Sportstak eller Sportstak for MAX kreves for installasjon.
 · Integreres elegant og sømløst med våre andre takprodukter.

Bagasjeromslys bak Traxter, Traxter MAX (2020 & opp) 715007077

 · Kraftig 55 W H3-belysning for det bakre lasteområdet.
 · Hendig bryter på dashbordet.
 · Ledninger inkludert.
 · Sportstak (715002430), Deluxe Sportstak (715002511) eller Sportstak for MAX (715003038) kreves for installasjon.
 · Ikke EU-kompatibel.
 · Ikke kompatibel med hodebeskyttelsesstativ.

RAM† LED-spotlys Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 710005423

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

 · Ikke EU-kompatibel.

Kuppellys Traxter, Traxter MAX 715002455

 · LED-rekke integreres perfekt med kjøretøy.
 · Ledninger inkludert.
 · Kan installeres på bur eller tak, med eller uten takkledning.

LED signaturlys Traxter, Traxter MAX (2020 & opp) 715006896

 · Det stilige LED-settet gir din Traxter en finpuss, og fremhever den aggressive holdningen.
 · Inkludert på Limited- og Lone Star-modeller.
 · Ikke EU-kompatibel.

Lysstøttebjelke Traxter, Traxter MAX 715006226

 · Monteringsbrakett som gjør det mulig å installere Can-Am 39" lysstøtte (715004007).
 · Lav og fremre monteringsposisjon gir et slank utseende. 
 · Kompatibel med alle frontruter, tak og dører. 
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AUDIO- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Takmontert audiosystem

 · Robust værbestandig Jensen† Bluetooth Stereo audiosystem har flere inngangskilder: AM/FM/WB og USB (iPod®- og 
iPhone®-klar).

 · Praktisk hvitt LED-bakbelyst LCD-display og knapper.
 · Strøm fra enhver Bluetooth-aktivert enhet (smarttelefon, MP3-spiller).
 · Kraftig 4x40W forsterker med fjernstyrt bryter.
 · Talestyring av AVRCP-aktive enheter.
 · 30 programmerbare AM/FM-stasjoner med autolagring/skanning av forhåndslagrede stasjoner.
 · Separate RCA audio utganger og innganger.
 · UV-bestandig finish / korrossjonsbestandige komponenter.
 · Krever Sportstak (715002430), Fremre takkledning (715003098) eller Deluxe Sportstak (715002511) og strømledning 
(715003094).

Komplett takmontert audiosystem Traxter, Traxter MAX 715002019

 · Komplett med 4 ultra-robuste utendørshøyttalere (2 foran og 2 bak) og 4 svarte høyttalerkasser.

Takmontert frontaudiosystem Traxter, Traxter MAX 715003095

 · Komplett med 2 ultra-robuste utendørshøyttalere foran og svart høyttalerkasse.

Rugged Radios Car-to-Car System Traxter, Traxter 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, høykapasitets litium-ion heldagsbatteri, 2-4 kms 
rekkevidde, NOAA-værkanaler, 1-trykks 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.

Rugged Radios kommunikasjonssystem Traxter, Traxter MAX 715002891

 · Spesiadesignet for å lette klar kommunikasjon i bil 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 System (715003440).

Can-Am Audiotak Traxter 715005206

 · Helt tak med slank, innebygd audio.
 · Helt forseglet og vanntett.
 · Énkelt å installere; én ledning kobler taket til bilens elektronikk.
 · Fire 8" høyttalere, en 280 watt forsterker, og en værbestandig kildeenhet levert fra JL Audio†.
 · Høyttalerne har LED-belysning integrert i grillen, designet for ensartet belysning med en RGB-glød.
 · Med 3" fullfarge LCD-display, og separate dag/natt belysningstemaer for synlighet, også i skarpt solskinn.

Can-Am Audiotak MAX Traxter MAX 715006879

 · Helt tak med slank, innebygd audio.
 · Helt forseglet og vanntett.
 · Énkelt å installere; én ledning kobler taket til bilens elektronikk.
 · Seks 8" høyttalere, en 280 watt forsterker, og en værbestandig kildeenhet levert fra JL Audio†.
 · Høyttalerne har LED-belysning integrert i grillen, designet for ensartet belysning med en RGB-glød.
 · Med 3" fullfarge LCD-display, og separate dag/natt belysningstemaer for synlighet, også i skarpt solskinn.
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Back-up monitor og kamerasett Traxter, Traxter MAX 715003834

 · Helt vanntett ryggekamera og monitorsett.
 · Kameraet er blandt klareste og skarpeste på markedet, med 250.000 pikslers oppløsning og 2,1 mm linse  
med 130° synsvinkel.

 · Omfatter 18 infrarøde lys som gir opptil 50 fots (15 meters) sikt i absolutt mørke, en auto-irissensor som tilpasser seg 
endringer i lysintensiteten, og en justerbar solskjerm.

 · 7" (18 cm) digital TFT LCD fargemonitor leveres med strømledningsnett og kan støtte opptil to kamerainnganger.
 · Kameraet kan monteres på taket for å overvåke lasten, eller se lengre bakover, eller det kan monteres under lasteboksen 
for tilhengerformål.

 · Ikke kompatibel med avrimings-, varme- og ventilasjonssystem eller HVAC.

Garmin† Montana† 680t GPS Traxter, Traxter MAX
715003456 EU
715002830 USA

 · Robust og vanntett, Montana 680T er elementtett.
 · 4 tommers (10,2 cm) hanskevennlig berøringsskjerm i to 
retninger, lesbar i sollys, 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 fikseringer.

 · Forhåndslastede TOPO-kart, pluss 1-årig BirdsEye Satellite 
Imagery-abonnement.

 · 3-akset kompass med barometrisk høydemåler.
 · Spesifikk GPS-vugge inkludert (monteringssett for  
kjøretøy nødvendig).

 · Inkluderer et forhåndslastet kart for USA.
 · EU-kompatibel.
 · Inkluderer forhåndslastet europeisk rekreasjonskart. 
(715003456).

Motordrevet tippfunksjon Traxter, Traxter MAX (2020 & opp) 715007096

 · Kraftig lasteplanstipper med dasbordintegrert bryter.
 · Elektrisk styrt hydraulikk utgjør et kraftig og raskt tippsystem.

Bakspeil og kameramonitor Traxter, Traxter MAX 715004905

 · Helt vanntett ryggekamera og monitorsett.
 · Du kan se flere kamerafeeds med bakoverkameraet 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.

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” (61 cm) sikret ringlederkabler med 
vanntett deksel, brukerhåndbok.

 · Amerikansk plugg (110V).
 · Ikke tilgjengelig i Europa.

JUMPSTARTER 715005062

 · IPX3 vannbestandige og lukkede utgangsporter.
 · 4 LED-batteriindikatorer for enkel avlesning på 
batteriladenivå.

 · Kompakt design: Passer lett inn i ryggsekken, 
hanskerommet eller andre oppbevaringsrom.

 · 2,4 A + 1 A / 5 V USB-porter gir rask lading av alle 
USB-enheter.

 · Smartkabel gir beskyttelse mot feil polaritet, kortslutning, 
lavspenning, høy temperatur og omvendt lading.

 · Innebygd LED-lampe (3 moduser).
 · Innhold: 300CA jumpstarter, SA858 smart kabelklemme, 
MC-USB til USB-ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.

 · Ikke tilgjengelig i Europa.

Ctek Brp 5.0 Batterilader 860200997

 · CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i 
verden, har produsert en spesifikk BRP-lader for alle 
BRP-produkter. Laderen er bygget for å tåle de krevende 
arktiske forholdene. Be forhandleren om mer informasjon.
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Quick Connect batterikabel 715005408

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

Hurtigkoblingskabel med batteriindikator 715006055

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

Bryter med 3 moduser Traxter, Traxter MAX 715004445

 · Bytter raskt og enkelt mellom normal, arbeids- og øko-modus.
 · Arbeidsmodus: Redusert gassfølsomhet for mykere akselerasjon og redusert skumping i lasten.
 · ECO-modus Forbedret drivstofføkonomi
 · Plug-and-play-feste i dashbordet.
 · Standard på 2020-modeller. 

RAM GPS-stativ 715003325

 · Mulighet for GPS-integrasjon på kjøretøy.
 · Standard AMPS hullmønster for Garmin Cradle.

Installasjonssett for ekstrabatteri
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715003758
 715006035

 · Lar deg tilføye et ekstra 30 Ah batteri for å lage et dobbelt batterioppsett som gir deg den ekstra kraften du trenger for 
å drive ekstra elektriske komponenter som et lydsystem eller en vinsj.

 · Ekstra batteri selges separat (515176151).
 · Utstyrt med en integrert smart batteriisolator som hindrer dine ekstra elektriske komponenter fra å tappe  
startbatteriet for strøm.

 · Settet inkluderer en ekstra batterikoblingsblokk, all nødvendig kabling og batteriholderen.

Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.) Traxter, Traxter MAX 715002458

 · 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.

Bakre 12V strømuttak Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 715003846

 · Settet gir en strømkilde i lastboksområdet.
 · Monteres på skilleveggen bak på førerhus.
 · Enkelt plug-in-ledningssett følger med.

USB-strømuttaksett Traxter, Traxter MAX (2020 & opp) 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.
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Defroster, varme- og 
ventilasjonssystem 

Traxter, Traxter MAX 2019 & tidligere  
(ikke kompatibelt med HD5-motorisering) 715004917

 · Beste integrerte system på markedet med 3 
viftehastigheter og dashbordjusterbar temperatur. 

 · Justerbare/retningsbestemte ventilasjonsdyser.
 · 10 dyser spesielt plassert for bedre avising og avdugging 
av front- og sidevinduer, og oppvarming av hender og 
fotbrønn.

 · Vedlikeholdsvennlig luftfilter.
 · Ferdig installert vil du kanskje tilføye lagringsplass med 
Nedre dashbord for varmeapparat, og Lastenett for 
dashbord med varmeapparat.

Traxter, Traxter MAX 2020 (unntatt Traxter PRO & HD5-modeller)
Traxter, Traxter MAX 2022 (unntatt XU-modeller)
Traxter, Traxter MAX 2022 (bare XU-modeller)
Traxter. Traxter MAX 2021 (unntatt HD5-modeller)

715005904
715008093
715008095
715007353

 · Beste integrerte system på markedet med 3 
viftehastigheter og dashbordjusterbar temperatur.

 · Justerbare/retningsbestemte dyser kan lukkes for å 
konsentrere varmen til spesifikke områder.

 · Totalt 8 ventilasjonsdyser særskilt plassert for å varme 
frontruten og de kjørende.

 · Vedlikeholdsvennlig luftfilter.
 · Inkluderer det ekstra nedre rommet i dashbordet for 
varmesystemet.

 · Lastenett for dashbord med varmeapparat anbefales.

Oppvarmet ratt Traxter, Traxter MAX 715003837

 · Robust konstruert ratt designet for å tåle kalde forhold 
mens du kanaliserer varme direkte til hendene.

 · Perfekt for å gjøre håndmobilitet og grep lett tilgjengelig, 
f.eks. Jakt, manuell oppdrett.

 · Erstatter standardratt.
 · Dette settet inkluderer oppvarmet styring og in-dash-
bryter.

 · Trekker maksimalt 45 W og 3,2 A ved 13,5 V.
 · Elektrisk ledningssett til oppvarmet tilbehør (710005757) 
er påkrevd på alle modeller unntatt XT-førerhuset 2020 og 
nyere, som krever ledningssett for oppvarmet tilbehør 
(710006036).

 · Ikke EU-kompatibel.
 · Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

Vinterradiator foran Traxter (2019 og tidligere) 715005108

 · Lar deg oppnå høyere oppvarmingstemperatur fra defroster-, varme- og ventilasjonssystemet under ekstremt kalde 
forhold.

Oppvarmet deksel til stang Traxter, Traxter MAX 715003835

 · Dette oppvarmede dekselet er gjort robust for å tåle belastningene ved tøff kjøring, og holder passasjerens hender varme 
med trygt grep under lange, kalde turer.

 · Enkelt å montere og ta av.
 · Dette settet inkluderer oppvarmet deksel til gripestang og in-dash-bryter.
 · Elektrisk ledningssett til oppvarmet tilbehør (710005757) er påkrevd på alle modeller unntatt XT-førerhuset 2020 og 
nyere, som krever ledningssett for oppvarmet tilbehør (710006036).

Oppvarmet sete Traxter, Traxter MAX 715006112

 · 25W setevarme gir kuldefri kjørekomfort.
 · Høy/lav temperaturinnstilling lar deg kontrollere ønsket 
varme.

 · Dette settet inneholder en setevarmer i karbonfiber, 
skumplate og in-dash-bryter.

 · Monteres direkte i den originale seteputen.

 · Elektrisk ledningssett til oppvarmet tilbehør (710005757) 
er nødvendig for montering på forsetet.

 · Elektrisk ledningssett til oppvarmet tilbehør (715006036) 
er nødvendig for montering på Traxter XT Cab og 
Limited-modeller.

 · Elektrisk ledningssett til oppvarmet tilbehør (715006004) 
er nødvendig for montering på baksetene på MAX-
modeller.

Ledningssett for oppvarmet sete på MAX-modeller
(Ikke vist) Traxter MAX 715006004

 · Elektrisk ledningnett er nødvendig for å koble til og betjene oppvarmede seter bak.

Oppvarmet visiruttak Traxter, Traxter 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.

Elektrisk ledningssett til 
oppvarmet tilbehør
(Ikke vist)

Traxter, Traxter MAX  
(modeller med defroster-, varme og ventilasjonssystem)
Traxter, Traxter MAX  
(modeller uten defroster-, varme og ventilasjonssystem)

715006036
 
710005757  

 · Elektrisk ledningnett er nødvendig for å koble til og betjene oppvarmedt tilbehør.
 · Gir strøm til opptil 4 tilbehør: 2 håndtilbehør (gripehåndtak/ratt) og 2 setetrekk.
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CAN-AM HD VINSJER

VINSJER OG HENGERFESTER

WARN† VRX VINSJER

Can-Am HD 4500 vinsj Traxter, Traxter 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' med 15/64" (13,1 m med 6,3 mm) stålwire.
 · Kraftig 4-veis wirestyrerull
 · Vinsj elektrisk ledningsnett (715008152) er nødvendig for 
installasjon på Base- og DPS-modeller. 

Can-Am HD 4500 S vinsj Traxter, Traxter 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. 
 · Vinsj elektrisk ledningsnett (715008152) er nødvendig for 
installasjon på Base- og DPS-modeller. 

WARN VRX 45 vinsj Traxter, Traxter 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 
kunnskap 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) stålwire.
 · Styrerull.
 · Vinsjledningsnett (715008152) kreves for installasjon.

WARN VRX 45-S vinsj Traxter, Traxter 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 
kunnskap 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.
 · Vinsjledningsnett (715008152) kreves for installasjon.

Lasteplanvinsj Traxter, Traxter MAX 715006355

 · Lar deg enkelt trekke tunge laster opp på lasteplanet.
 · Perfekt for jaktanvendelser, f.eks. opplasting av vilt.
 · Inkluderer støttebasis av kraftige 2" (5 cm) stålrør, samt 
vinsj og værbestandig, kablet fjernkontroll.

 · 750 lb (340 kg) maksimal trekkekapasitet.

 · Elektronisk sikkerhetsmodul beskytter mot kjøretøyskader 
som kunne oppstå dersom opplastet kjøretøy overstiger 
produsentens tillatte totalvekt.

 · Adaptersett (715004709) påkrevd for installasjon med 
utstyrsskinneadapter.

 · Krever motordrevet tipp for Traxter 6x6 og PRO.
 · Ikke CE-sertifisert.
 · Ikke tilgjengelig i Europa.
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Syntetisk vinsjkabel* Med Warn-vinsj 705015070

 · 50' med 1/4" (15,2 m med 6,35 mm) syntetisk kabel til WARN vinsj.
 · WARN Hawse styrerull kreves ved oppgradering til syntetisk kabel for å unngå skade og for tidlig kabelslitasje.

*Spør din forhandler eller besøk canamoffroad.com for prisopplysninger.

Syntetisk vinsjkabel* Med Can-Am HD-vinsj 715006430

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

*Spør din forhandler eller besøk canamoffroad.com for prisopplysninger.

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.

Erstatningsvaiertau* Med Warn-vinsj 715006699

 · 55' med 1/4" (16,8 m med 6,35 mm) vaiertau til WARN vinsjsett.
 · 4500 lb (2041 kg) trekkstyrke.

*Spør din forhandler eller besøk canamoffroad.com for prisopplysninger.

Erstatningsvaiertau* Med Can-Am HD-vinsj 705014978

 · 43' med 15/64" (13,1 m med 6,3 mm) vaiertau.
 · 4500 lb (2041 kg) trekkstyrke.

*Spør din forhandler eller besøk canamoffroad.com for prisopplysninger.

WARN Hawse styrerull* Med Warn-vinsj 705208797

 · Dobbelt pulverlakkert konstruksjon.
 · Kreves for å bruke den syntetiske vinsjkabelen (705015070) på WARN-vinsjer.
 · Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.

Can-Am HD Hawse styrerulle Med 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.

Styrerulle Med Can-Am HD-vinsj 710007082

 · Foreslått ved bytte av vaiertau.
 · Kraftig erstatningsstyrerulle til vinsjer.

Multimonterbare vinsjledninger
(Ikke vist)

Traxter
Traxter MAX, Traxter 6x6

710004869
710005082

 · Konverterer avtagbart vinsjmonteringssett til et praktisk multimonterbart vinsjsett.
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Kablet fjernkontroll
Med Can-Am HD-vinsj
Med Warn-vinsj

715008121
710001002

 · Dette settet lar deg legge til en håndholdt fjernkontroll på kjøretøyer med en standardvinsj.
 · Fungerer sammen med minispakbryteren.
 · Fjernkontroll og koblingskontakt er inkludert med Can-Am HD-vinsj.
 · EU-kompatibel.

Tilhengerfeste Traxter, Traxter MAX 715002521

 · Robust 2" (5 cm) kulefritt hengerfeste.
 · Praktisk lokalisert i standard tilhengerhøyde.
 · Krever høyere fronthengerfeste (715003109).

Nedre fronthengerfeste Traxter, Traxter MAX 715002519

 · Robust 2" (5 cm) hengerfeste med slepekapasitet på 1500 lb (680 kg).
 · Utvid funksjonaliteten gjennom paring med Høyere fronthengerfeste og Avtagbart vinsjmonteringssett (ved behov for å 
omlokalisere vinsjen fra standard monteringsposisjon).

Avtagbart vinsjmonteringssett
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt Limited-modeller) 715001652

 · Lar deg fjerne vinsjen ved behov.
 · Brukes i kombinasjon med multimonterbare vinsjledninger for raskt og enkelt å flytte en frontmontert vinsj til bakenden av 
kjøretøyet.

 · Ikke kompatibel for bruk med nedre fronthengerfeste.
 · Krever høyere fronthengerfeste (715003109).

Høyere fronthengerfeste
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt Limited-modeller) 715003109

 · Robust 2" (5 cm) hengerfeste med slepekapasitet på 1500 lb (680 kg).
 · Trenger ikke å omlokalisere vinsjen fra standard monteringsposisjon.

Trådløs fjernkontroll
Med Warn-vinsj  
(Traxter 2019 & før) 715002542

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

 ·  Lar deg betjene vinsjen hvor som helst innenfor en radius på 15,2 m (50 fot), som øker opphentingsmulighetene.
 ·  Alle komponenter er værbestandige.

Elektrisk ledningssett for vinsj
(Ikke vist)

Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX  
(2020 & 2021)
Traxter, Traxter MAX 2022

715003093
 
715007078
715008152

 

 · Kreves for å installere en vinsj på en Traxter uten en fabrikkinstallert vinsj. 

Gummimottakerplugg 705204503

 · Gummilokk til 2" (5 cm) hengerfeste.
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SETER
Sentralhodestøtte Traxter, Traxter MAX 715005163

 · Hodestøtte for midtre seteposisjon foran på 3-seters modeller og midtre seteposisjon bak på MAX-modeller.
 · Fronthodestøtter er tilgjengelige separat for forsetepassasjerer på MAX-modeller.
 · Hodestøtter kan være påbudt for alle passasjerer på noen regulerte stier.
 · Ikke EU-kompatibel.

Hodestøtter kan være påbudt for alle passasjerer på noen regulerte stier.

Fronthodestøtter Traxter MAX 715005164

 · Ekstra hodestøtte for alle tre fremre seteposisjoner på MAX-modeller.
 · Midtre hodestøtter er tilgjengelige separat for midtre baksetepassasjerer på MAX-modeller.
 · Hodestøtter kan være påbudt for alle passasjerer på noen regulerte stier.
 · Ikke EU-kompatibel.

Hodestøtter kan være påbudt for alle passasjerer på noen regulerte stier.

X mr / XT-P Bolsterseter Traxter, Traxter MAX
 715004363 · Svart/Can-Am rød
 715004678 · Svart/Brun

 · Bolsterseteoppgradering gir kjørende ekstra støtte og komfort for rekreasjonskjøring.
 · Omfatter ekstra sidestopping og nydesignet profil for å hjelpe deg med å styre din side-by-side og nyte den til det 
maksimale. 

 · Forsterket setetrekk.
 · Kompatibel med baksete på MAX-modeller.
 · Ikke kompatibel med oppvarmede setetrekk.
 · Standard på Traxter X mr og XT-P-modeller.

Justerbart førersete Traxter, Traxter MAX 715005519

 · Oppgradering av førersetet som gir 3" (8 cm) ekstra justering forover/bakover for økt komfort og lettere inngang/utgang.
 · Standard funksjon på XT, XT Cab og Mossy Oak Hunting Edition-modeller.
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YTELSE

S3 A-arm bak med høy bakkeklaring
Kontakt din autoriserte forhandler 
eller besøk vår online-butikk på 
can-amoffroad.com

 715003785 · Svart
 715005118 · Sunburst Yellow

 · Motvirker skader på A-armen i røft terreng.
 · Bevarer fjæringskomforten og vendesirkelen som fra fabrikken, uten å redusere ytelsen.
 · Ikke kompatibelt med Apache 360 LT beltesystem og bakre A-armbeskyttelse. 
 · Merket med "S3 for Can-Am".

S3 A-arm foran med høy bakkeklaring
Kontakt din autoriserte forhandler 
eller besøk vår online-butikk på 
can-amoffroad.com

715003784 · Svart
715005116 · Sunburst Yellow

 · Motvirker skader på A-armen i røft terreng.
 · Bevarer fjæringskomforten og vendesirkelen som fra fabrikken, uten å redusere ytelsen.
 · Ikke kompatibelt med Apache 360 LT beltesystem og fremre A-armbeskyttelse. 
 · Merket med "S3 for Can-Am".

Bremseholdemekanisme Traxter, Traxter MAX 715004733

 · Holder konstant trykk på bremsepedalen for å holde kjøretøyet i ro i skrånende terreng, uten å måtte sette transmisjonen i 
P (park).

 · Standard på alle modeller i T-kategorien og på HD10 XT (INTL-modeller) & HD10 Xmr.

Heavy Duty-fjærsett
Traxter (2019 & før), Traxter HD8 
(2020 & nyere), Traxter  
(utvalgte 2022-modeller) 715005084

 · Dette settet med heavy-duty fjærer vil stive av fjæringen din.
 · Perfekt for å redusere kjøretøyets totale nedbøyning når støtdemperne belastes sterkt: tung lasting og sleping eller til 
snørydding.

 · Komplett sett med 4 fjærer.
 · Ikke kompatible med Traxter HD5, XT CAB, Mossy Oak Edition & X mr-modeller og Traxter MAX.

Heavy-Duty fjærer foran 

Traxter (bare 2018 & før, Base, 
DPS & XT-modeller)
Traxter MAX (bare 2018 & før, 
Base, DPS & XT-modeller)

715002450
 
715004280

 · Dette settet med heavy-duty fjærer vil stive av fjæringen din.
 · Perfekt for å redusere kjøretøyets totale nedbøyning ved tung lasting og sleping eller snørydding.
 · Selges parvis.

850 W Dynamosett Traxter, Traxter MAX (2020 & opp) 715007122

 · Øker dynamoeffekten til 850 W.
 · Omfatter rotor, stator og regulator.
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SMART-LOK TEKNOLOGI

Smart-Lok installasjonssett
(Ikke vist)

Traxter, Traxter MAX (2018 & før)
Traxter, Traxter MAX 2019 

715005331
715005332

 · Inkluderer all nødvendig monteringsutstyr og ledninger til Smart-Lok Differensial-installasjon.

Smart-Lok Differensial Traxter, Traxter MAX (2019 & før) 705402371

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

 · Velg differensialinnstillinger i henhold til kjørebehovet ditt: “2x4” for ren bakhjulsdrift, “4x4 Front Diff Lock” for fullt  
låst firehjulsdrift og “4x4 Smart Modes” med forhåndsinnstilt, intelligent kalibrering for din type kjøring.

 · Med bruk av flere inngangskilder vil "Smart Modes" 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-settet er standard med Trail-modus.
 · Krever Performance Half Shafts (2x) og frontdifferensialsett for installasjon.

Performance Half Shaft

Traxter og Traxter MAX  
(2019 & før – unntatt X mr, XT-P og 
XT CAB 2018 & opp)
Traxter, Traxter MAX XT Cab 
2018-2019,  
Lone Star Edition 2019 & før

705402353
 
 
705402458  

 · Høy-ytelses design ideell for terrengbruk, med overlegen hjuleffekt og akselerasjon for racing, sanddyner og 
ørkenkjøring.

 · Inkluderer CV-er, aksel og hylser med den best egnede geometrien for Can-Am-kjøretøyer.

Mud Smart Mode-modul
(Ikke vist)

Modeller med Smart-Lok 
differensial 715005282

 · Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøyer utstyrt med Smart-Lok 
differensialsett.

 · Designet for overlegen traksjon i de dypeste gjørmehull.
 · Når det oppdages høyt motormoment og/eller slipp, låser Smart-Lok frontenden helt.
 · Systemet forblir låst til gassen slippes opp.
 · Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.

Rock Smart Mode-modul
(Ikke vist)

Modeller med Smart-Lok 
differensial 715005283

 · Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøyer utstyrt med Smart-Lok 
differensialsett.

 · Designet for å hjelpe med å krysse over steinete utspring.
 · 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-modul
(Ikke vist)

Modeller med Smart-Lok 
differensial 715005284

 · Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøyer utstyrt med Smart-Lok 
differensialsett.

 · Designet for aggressiv kjøring med det beste sv svingpresisjon.
 · 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.

Nødsett Traxter, Traxter 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, førstehjelpssett, skrallefestestropp, gaffateip, slepestropp 
1500 kg, kabelstrips, tøyfiller.
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LUFTINNTAK OG EKSOS

Snorkelsett 
Traxter, Traxter MAX (unntatt 
Traxter HD5 og Traxter PRO) 715003727

 · Øker punktet for motor og CVT luftinntak slik at kjøretøyet kan være halvt nedsenket i vann/gjørme uten å ta inn vann til 
motoren.

 · Ikke kompatibel med hodebeskyttelsesstativ, utstyrsskinne, DragonFire Cargo Bed Roll Bar og vindusvisker- og spylersett.
 · Snorkelforlengersett er tilgjengelig for luftinntak og CVT-eksos i takhøyde.
 · Adapter for Snorkelsett (715004414) og forseglet luftboks (707800714) kreves for installasjon på 2017- og tidligere 
modeller.

 · Standard på Traxter X mr-modeller.

Snorkelforlengere Traxter, Traxter MAX 715004415

 · Forlenger snorkelsettet til takhøyde for luftinntak og CVT-eksos.
 · Tilføy et aggressivt utseende og hold inntaksåpningene fri for søle, snø, støv etc. under barske kjøreforhold.
 · Ikke kompatible med alle bakpaneler og vinduer, bakre lasteplanlys og takmontert bakoverkamera.
 · Snorkelsett (715003727) er påkrevd, unntatt for X mr-modeller.

Adapter for snorkelsett 
(Ikke vist) Traxter og Traxter MAX 2017 & før 715004414

 · Påkrevd for installasjon av snorkelsett (715003727) på Traxter 2017 og tidligere modeller. 
 · Omfatter bakre brannvegg for snorkelsett og mekaniske deler. 
 · Standard på Traxter 2018-modeller og oppover.

Forseglet luftboks 
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 2017 & før 707800714

 · Påkrevd ved installasjon av snorkelsett (715003727) på Traxter og Traxter MAX 2017 og tidligere modeller.
 · Standard på Traxter 2018-modeller og oppover.

Snorkel-forfilter
Traxter, Traxter MAX  
(unntatt Traxter PRO) 715005597

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

CVT luftinntak-forfilter
Traxter (unntatt PRO-modeller), 
Traxter MAX 715003483

 · Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
 · Bidrar til å holde luftfilteret renere.
 · Filter blokkerer partikler som er større enn 0,007" (0,19 mm).
 · Enkel installasjon uten verktøy.
 · Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.
 · Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.
 · Ikke kompatibel med snorkelsett.

Skum-luftfilter fra Twin Air Traxter, Traxter MAX 715003630

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

CVT luftinntak-flyttesett
Traxter  
(unntatt HD5-motorisering, X mr 
og PRO-modeller), Traxter MAX 715004183

 · Omplasserer CVT-luftinntaket beskyttet i kupeområdet.
 · Holder CVT-luftinntaket beskyttet mot snøsprut fra hjul eller belter.
 · Sterkt anbefalt for belteutstyrte kjøretøyer.
 · Ikke kompatibel med snorkelsett.
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VINTERBELTER

APACHE BELTESYSTEMER

APACHE BACKCOUNTRY LT MONTERINGSVEILEDNING

Modellår Modell Belte Beltemontering DPS-
beltemodul

Forfilter 
uten 

snorkel

Forfilter 
med 

snorkel

2019 og tidligere Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 & 
Hunting Edition, XT-P

715005891

715005888

715007338
715003483 
715004183 

(unntatt X mr)
715005597 

(og X mr)

2019 og tidligere Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition & X mr 715006196

2020 og nyere
Basis, DPS (HD5 & HD8), DPS  
(HD10 T-cat 2020), XT (HD8), PRO T-cat 
2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-cat)

715005888

2020 og nyere
PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 unntatt 
T-cat 2020), XT (HD10), XT-P, XU  
(HD10 T-cat) 2021 & opp, XU (HD9 T-cat)

715005493

2020 og nyere
Traxter XT cab, XT Cab Limited, Hunting 
Edition, Lone Star Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO Lone Star

715006196

Apache BackCountry LT-beltesett Traxter, Traxter MAX (unntatt 6x6) 715005891

 · 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 6,4" (16 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.

Apache BackCountry LT Monteringssett
(Ikke vist)

715005888
715005493
715006196

 · Nødvendig for installasjon av Apache BackCountry LT 
beltesystem.

 · DPS-modul og motorforfilter kreves og selges separat.
 · Se tabell for tilpasning, kompatibilitet og krav.

 · CVT luftinntak-flyttesett er OBLIGATORISK for belteutstyrte 
2020 og oppover Traxter modeller HD10 og anbefales på 
det sterkeste til andre modeller. Dette settet selges 
separat.

Skinneisskraper Apache BackCountry beltesystem 860201728

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

Ekstrahjulsett Apache BackCountry LT-hjulsett 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.
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ÅRET RUNDT-BELTER

APACHE 360 LT MONTERINGSVEILEDNING

Modellår Modell Belte Beltemontering DPS-
beltemodul

Forfilter 
uten 

snorkel

Forfilter 
med 

snorkel

2019 og tidligere Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 & 
Hunting Edition

715005103

715004831

715007338
715003483 
715004183 

(unntatt X mr)
715005597 

(og X mr)

2019 og tidligere Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition & X mr 715004832

2020 og nyere
Basis, DPS (HD5 & HD8), DPS  
(HD10 T-cat 2020), XT (HD8), PRO T-cat 
2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-cat)

715004831

2020 og nyere
PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 unntatt 
T-cat 2020), XT (HD10), XT-P, XU  
(HD10 T-cat) 2021 & opp, XU (HD9 T-cat)

715005492

2020 og nyere
Traxter XT cab, XT Cab Limited, Hunting 
Edition, Lone Star Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO Lone Star

715004832

DPS-beltemodul
(Ikke vist) 715007338

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

 · Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.

Apache 360 LT beltesystem Traxter, Traxter MAX (unntatt 6x6) 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 til 9 % større enn Apache 360. 

 · Gjennomsnitts økt bakkeklaring på 4,5” (11,4 cm),  
1" (2.5 cm) knaster foran og 1,25” (3,2 cm) bak.

 · Apache 360 LT monteringssett er påkrevd
 · EU-kompatibel.

Apache LT Monteringssett 
(Ikke vist)

715004832
715004831
715005492

 · Kreves for å installere Apache 360 LT beltesystemer.
 · DPS-modul og motorforfilter kreves og selges separat.
 · Se tabell for tilpasning, kompatibilitet og krav.

 · CVT luftinntak-flyttesett er OBLIGATORISK for belteutstyrte 
2020 og oppover Traxter modeller HD10 og anbefales på 
det sterkeste til andre modeller. Dette settet selges 
separat.
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ProMount-PLOGER
CAN-AM ProMount FLEX2 PLOGSETT 

CAN-AM ProMount FLEX2 SKJÆR

CAN-AM ProMount STÅLSKJÆR

CAN-AM ProMount STEEL PLOGSETT

Can-Am ProMount Stål 72" (183 cm) Plogbladsett Traxter, Traxter MAX
715008172 · Svart 
715008171 · Gul 

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

Can-Am ProMount Flex2 72" (183 cm) Plogbladsett Traxter, Traxter MAX 715008170

 · Disse monteringssettene inkluderer: 
 - Can-Am ProMount Flex2 Skjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - 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 Stål 66" (168 cm) Skjær Passer til ProMount Skyveramme
715006337 • Svart
715006338 • 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 60" (152 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 Stål 72" (183 cm) Skjær Passer til ProMount Skyveramme
715004474 • Svart
715006021 • Gul

 · 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.
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CAN-AM ProMount VINKEL PLOGER

CAN-AM ProMount PLOGTILBEHØR

Can-Am ProMount 183 cm (72") 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) høyt og avtar 
gradvis til 41 cm (41 cm).

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

 · Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
 · Can-Am merket.

Can-Am ProMount 168 cm (66") Stålskjær i enveisversjon Passer til ProMount Skyveramme 715007263

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

 · Vingeenden av skjæret måler 26” (67 cm) høyt og avtar 
gradvis til 41 cm (41 cm).

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

 · Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
 · Can-Am merket.

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

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

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

Can-Am ProMount Kantmarkører Traxter, Traxter 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 Skjærforlengelser Traxter, Traxter MAX
715004205 • Svart
715005319 • Gul

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

Can-Am ProMount Snøstoppere Traxter, Traxter 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).
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Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem Traxter, Traxter MAX 7150008116

 · 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.

 · 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.

Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse Traxter, Traxter MAX 715006257 

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

Plogvinkelinnstilling* Traxter, Traxter MAX 715006022

 · Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra førersetet.
 · Gir deg full fingerspisskontroll over plogen, opp/ned og venstre/høyre, med den medfølgende styrepinnen.
 · Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser kan du enkelt konsentrere deg og håndtere brøyteoppgavene.
 · Skyverammeforlengelse (715006257) er nødvendig for installasjon med Rancher frontstøtfanger.
 · Ikke kompatibel med Apache Backcountry beltesystem.

ProMount Ploggrensebryter
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX 715006259

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

Can-Am ProMount monteringsplate Traxter, Traxter MAX (2021 & før) 715007743

 · 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 (715003784 og 715005116).

Can-Am ProMount monteringsplate Traxter, Traxter MAX (2022 & opp) 7150007745

 · 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 (715003784 og 715005116).

Plogstyrerull Traxter, Traxter MAX 705203753

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

Super-Duty 72" (183 cm) plogbladsett Traxter, Traxter MAX 715003416

 · Et omfattende plogsystem med manuelt løft og vinkling.
 · Svært slitesterkt 72" (183 cm) skjær laget av 12-gauge stål 
med integrert forsterkning og kraftige skyverør for å takle 
de mest krevende jobbene.

 · Krever vinsj for løfting og senking.
 · Praktisk frakoblingssystem for rask og enkel montering og 
demontering.

 · Frontfeste gir minimum 28 cm (11") løfteavstand.

Dette settet inkluderer: 
 - 72" (183 cm) Super-Duty plog.
 - Super-Duty plogskyveramme.
 - Super-Duty plogmonteringssett.

Super-Duty hydraulisk plogvinklingssett
Traxter, Traxter MAX (2019 & før)
Traxter, Traxter MAX (2020 & opp)

715002840
 715006038  

 · Gir deg full fingerspisskontroll over plogen, opp/ned og venstre/høyre.
 · Den leveres allerede forhåndssamlet med alt du trenger for å gjøre din Super-Duty-plog til en hurtigstyrt enhet som du 
betjener fra førersetet.

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

 · Med dette settet i kommersiell kvalitet sender du snøen akkurat dit du vil ha den, hele vinteren lang.
 · Vinsj og plog selges separat.

Super-Duty plogskyverammeforlengelse
(Ikke vist) Super-Duty plog 715001221

 · Forlengelse for bruk av Super-Duty plog med Apache 360 LT beltesystem.
 · Leveres med magnetisk plogbryter og plogfeste.
 · Krever støtfanger foran eller Tilbehørsstang foran for installasjon.

Plogkantmarkører
(Ikke vist) Super-Duty plog 715001216

 · For mer nøyaktig utsikt til plogbredden.
 · Lar deg arbeide tett omkring gjenstander.

Plogskjærforlengelser Super-Duty plog 715001217

 · Sideforlengelser for utvidelse av plogskjæret med 6" (15 cm) på hver side.
 · Inkluderer gummifliker for forlengelsesdeler.
 · Selges parvis.

Plogsnøstopper
(Ikke vist) Super-Duty plog 715001218 

 · Holder snøen trygt innenfor plogen.
 · Lar deg skjære et renere spor.
 · Selges enkeltvis.

Ploglapp i gummi
(Ikke vist) Super-Duty plog 715001219

 · Holder snøen på avstand fra føreren og hjelper snøen til å rulle bort foran plogen.

Plogfeste
(Ikke vist) Super-Duty plog 715002042

 · For bruk med Super-Duty plog.
 · Hjelper til med effektiv vinsjing.
 · Krever XT frontstøtfanger.

Plogmagnetbryter
(Ikke vist) Super-Duty plog 715001995

 · Magnetbryter som stopper vinsjen for å motvirke skade på vaier, vinsj og ramme.
 · For bruk med Super-Duty plog.
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DEKSLER OG TILLEGG

DEKK & FELGER

DEKK

Transporttrekk
Traxter, Traxter 6x6
Traxter MAX, Traxter PRO

715004453
715004454

 · Kraftig lerret laget av UV-bestandig oppløsningsfarget 
polyester.

 · Indre myk kledning beskytter vindskjerm 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 til drivstofflokk.
 · 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/Grey

 · 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

 · 1000 lb (454 kg) sikrer arbeidslast.
 · 1,5" x 6' (38 mm x 1,8 m) stropp med BRP-merker.
 · Luksusskralle med gummihåndtak.
 · Svartbelagte klipskroker. 
 · 12" (300 mm) bånd inkludert.
 · Pakke med to.

ITP Cryptid Traxter X mr
705402504 • Foran
705502913 • Bak

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

 · 6-lags rangering.
 · Foran: 30" x 9" x 14".
 · Bak: 30" x 11" x 14".

XPS Trail Force-dekk
Traxter MAX HD8, Traxter DPS HD8, Traxter MAX DPS HD8,  
Traxter XT HD8, Traxter MAX XT HD8, Traxter DPS CAB HD8,  
Traxter LTD HD10, Traxter MAX LTD HD10 (bare forhjul)

705402754 • Foran
705503103 • Bak

 · Radialdekk for terreng.
 · 8-lags konstruksjon tilbys i 27X9R14.
 · Allsidig og egnet til mange typer terreng.
 · Aggressivt mønster for bedre trekkraft på smuss, for bedre trekkraft i gjørme og steinete terreng.
 · Mønsterdybde: 20 mm.
 · Maks PSI: 42.
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FELGER

Maxxis Bighorn 2.0 Dekk

 · Foran: 27" x 9" x 14".
 · Bak: 27" x 11" x 14". Traxter (XT, XT Cab)

705402168 • Foran
705400961 • 
705502665 • Bak
705501295 • 

 · Foran: 27" x 9" x 12".
 · Bak: 27" x 11" x 12". Traxter 

705402560 • Foran
705401386 • 
705502938 • Bak
705501818 • 

 · Foran: 28" x 9" x 14".
 · Bak: 28" x 11" x 14". Traxter

705402080 • Foran
705502603 • Bak

Maxxis M923J / M924J
Traxter  
(bare Base & DPS-modeller)

705402107 • Foran
705502626 • Bak

 · Foran: 25" x 8" x 12".
 · Bak: 25" x 10" x 12".

Kjetting for bakdekk
715003839 • 27" x 9"x 14"
715000225 • 29" x 9"x 14"

 · Forbedrer friksjonen/trekkraften i søle og snø.
 · Selges parvis.

14" Felg
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX

705401594 • Foran
705502146 • Bak

 · Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
 · Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
 · Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
 · Foran: 14" x 6.5" innpress = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8" innpress = 51 mm.

14" Beadlock-ringer Traxter, Traxter MAX

705401586 · Manta Grønn
705401702 • Octane Blå
705401837 • Can-Am Rød
705401840 · Svart

 · Beadlock i støpt aluminium.
 · Må installeres på frontfelgen (705401594) og bakfelgen (705502146).

Matchende mutre - 250100184 
Matchende kapper - 705400928

12" Felg
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX

 705401678 · Svart · Foran
 705502244 · Svart · Bak

 · Svart med klarlakkert aluminiumsfelg. 
 · Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
 · Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
 · Foran: 12" x 6" innpress = 41 mm.
 · Bak: 12" x 7,5" innpress = 51 mm.
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Outlander X mr og Traxter Felg Traxter, Traxter MAX (forhjul)

 705401848 · Svart og 
maskinert · Foran
 705401849 · Svart · Foran
 705502397 · Svart og 
maskinert · Foran
 705502398 · Svart · Bak

 

 · Støpt aluminiumsfelg med trendgivende eksplosiv styling, så du kjører - og ser ut - som en banebryter.
 · Foran: 14" x 6,5" innpress = 10 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" innpress = 23 mm.

Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom
Matchende kapper - 705401541

Traxter støpt 14" aluminumsfelg Traxter, Traxter MAX
 705402338 · Svart · Foran
 705502778 · Svart · Bak

 · Foran: 14" x 7" innpress = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" innpress = 51 mm.

Matchende mutre - 250100184
Matchende kapper - 705401541

Lone Star støpt 14" aluminumsfelg
(Ikke vist) Traxter, Traxter MAX

705402334 • Foran
705502775 • Bak

 · Foran: 14" x 7" innpress = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" innpress = 51 mm.

Matchende mutre - 250100184
Matchende kapper - 705401541

Traxter-felg
(Ikke vist)

 705402120 · Svart · Foran
 705402118 · Sølv og maskinert · Foran
 705402121 · Svart og maskinert · Foran
 705502637 · Svart · Bak
 705502634 · Sølv og maskinert · Bak
 705502635 · Svart og maskinert · Bak

 · Foran: 14" x 7" innpress = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" innpress = 51 mm.

Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom
Matchende kapper - 705401541

12" Beadlock-ringer Traxter, Traxter MAX

 705401816 · Can-Am Rød
 705401815 · Orange Crush
 705401814 · Gul
 705401695 · Octane Blå

 · Beadlock i støpt aluminium.
 · Må installeres på frontfelgen (705401678) og bakfelgen (705502244).

Matchende mutre - 250100184 
Matchende kapper - 705400928
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMUTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. BRP.COM
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