TILLBEHÖR FÖR 2021
UTGÅVA FÖR EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA

MAVERICK

DITT JOBB.
VÅRA TILLBEHÖR.
LÅT OSS FÅ DET GJORT.

PASSFORM OCH
KOMPATIBILITET
FÖR OSS ÄR INNOVATIONER ENKELT. ALLA
VÅRA TILLBEHÖR ÄR GJORDA FÖR ATT
FUNGERA TILLSAMMANS. SÅ TA TILLFÄLLET I
AKT. OCH GÅ ETT STEG LÄNGRE.

STIL
OCH VISION

KVALITET OCH
TILLFÖRLITLIGHET

VI HAR HÖJT INSATSEN PÅ
TILLBEHÖR. DE ÄR INTE BARA
UTFORMADE FÖR ATT SE BRA UT,
UTAN FÖR ATT KLARA DET SOM
VERKLIGA FÖRARE KRÄVER. INGET
FLUFF – BARA ÄKTA VARA.

VÅRA CAN-AM-TILLBEHÖR ÄR RÄTT
GJORDA REDAN FRÅN BÖRJAN.
OCH SOM EN EXTRA BONUS LÄMNAR VI
TVÅ ÅRS GARANTI. HÅLL TILLGODO.
MONTERA DEM SJÄLV ELLER HOS EN
AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE.

2 ÅRS BEGRÄNSAD
BRP-GARANTI

För nya Can-Am-tillbehör, originaldelar och produkter med gemensamma
varumärken som säljs via BRP. Omfattar självmonteringsartiklar och artiklar som
monteras av auktoriserad BRP-verkstad.
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CAN-AMOFFROAD.COM

EXPERTENS

VAL

HÅLL UTKIK EFTER DEN HÄR LOGOTYPEN I KATALOGEN FÖR
EXPERTREKOMMENDATIONER OM INNOVATIVA, OUMBÄRLIGA
OCH ANVÄNDNINGSKLARA DELAR OCH TILLBEHÖR FÖR ATT
SKRÄDDARSY DIN PERFEKTA OFFROAD-MASKIN.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken
som tillhör BRP eller dess dotterbolag. CARLISLE är ett varumärke som tillhör Carlisle Companies. CHAMUDE
och HIPORA är registrerade varumärken som tillhör Kolon Industries, Inc. CLARINO är ett varumärke som tillhör
Kuraray Co. Ltd. COOLMAX och THERMOLITE är registrerade varumärken som tillhör INVISTA för hållbara tyger.
DRIRELEASE är ett registrerat varumärke som tillhör Optimer Inc. FOX är ett registrerat varumärke som tillhör
Fox Racing Canada. GARMIN och MONTANA är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. iPod är ett
registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. KOLPIN, GUN BOOT och IMPACT är registrerade varumärken som
tillhör Kolpin Powersports Inc. KYB är ett registrerat varumärke som tillhör Kayaba. MicroSD är ett registrerat
varumärke som tillhör SD Card Association. Mud Lite XTR och SS312 är varumärken som tillhör ITP Tires. NEXT
G-1 VISTA är ett varumärke som tillhör Next Camo, LLC. NGK är ett registrerat varumärke tillhörande NGK Spark
Plugs, Ltd. PRIMALOFT GOLD och PRIMALOFT Black är registrerade varumärken som tillhör Albany International
Corp. TEFLON, TEFLON HT och KEVLAR är varumärken som tillhör E.I. DuPont de Nemours & Co. TWINAIR är
ett varumärke som tillhör Twin Air USA. UNI är ett varumärke som tillhör UNIFILTER Inc. VELCRO är ett registrerat
varumärke som tillhör Velcro Industries. WARN är ett varumärke som tillhör Warn Industries Inc. YUASA är ett
registrerat varumärke som tillhör YUASA Batteries Inc. ZILLA och BIGHORN 2.0 är varumärken som tillhör Maxxis.
SCOTT är ett varumärke som tillhör Scott Sports SA. Följande varumärken tillhör respektive ägare: BLUETOOTH,
CREE, DURO, DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM, SUR LAST, VISION, XPS och YOSHIMURA.
DRAGONFIRE är ett varumärke som tillhör KRANSCO. Baja Designs är ett registrerat varumärke som tillhör Baja
Designs Inc. S3 POWERSPORTS är ett varumärke som tillhör S3 Power Sports LLC. Vissa modeller som avbildas
här kan vara utrustade med olika tillbehör. Priserna baseras på rekommenderade ca.priser. Återförsäljare kan
sälja till ett annat pris. För Kanada och USA ingår inga skatter. Beroende på plats distribueras produkter 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 förbehåller sig rätten att när som helst dra in eller ändra
specifikationer, priser, utförande, egenskaper eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida.

EXPERTUTVALDA PAKET
TRE UPPGRADERINGSNIVÅER – LÄGG TILL DE TILLBEHÖR DU VILL HA:
STARTER, ADVANCED, OCH PEAK. ELLER MIXA OCH MATCHA
ALTERNATIV – DET ÄR DITT VAL.

DUNE-

STARTER

DU KAN FINANSIERA INKÖP AV TILLBEHÖR

vid köp och finansiering av din Maverick. Fråga din återförsäljare om alla detaljer.

Nödvändiga, rekommenderade
uppgraderingar för att omedelbart
förbättra alla Can-Am-fordon.

PRESTANDA

ADVANCED

De bästa, allsidiga, gör-alltuppgraderingarna som har visat sig
vara populära bland erfarna förare och
nya ägare. Förvandla din Can-Am för de
kommande åren.

OCH ÄVENTYR

PEAK

Gränser gäller för andra personer:
bygg ditt Can-Am Offroad-fordon
för att övervinna större hinder och
uppleva större äventyr.

TILLBEHÖR | BYGG DIN MAVERICK

BYGG DIN MAVERICK | TILLBEHÖR

HÅLL DIG UPPDATERAD MED VARIERANDE
LANDSKAP OCH MAXIMERA DINA ÄVENTYR:
HÄR KOMMER DE PERFEKTA
UPPGRADERINGARNA
FÖR KÖRNING PÅ
SANDDYNER OCH
I ÖKENLANDSKAP.

DE MEST POPULÄRA OCH
EFFEKTIVA
PRESTANDAPAKETEN FÖR
SPÄNNING FRÅN DAG ETT
– OCH VARJE DAG
DÄREFTER.

STARTER
715002909

Halvhög vindruta

s. 17

715004732

Halvdörrar av aluminium

s. 20

715002961

Främre Dune-stötfångare

s. 25

715002962

Bakre Dune-stötfångare

s. 25

715004778

LinQ-kylbox (30 L)

s. 35

715002882

Yoshimura Slip-On-avgasrör

s. 55

715002881

Vridbart LinQ-räcke

s. 37

715004276

Övre dörrförvaringsväskor

s. 38

715003529

Strålkastarfäste

s. 41

710006821

Baja-typ XL Sport LED-strålkastare

710006818
710006819

MAVERICK

DUNE

PRESTANDA
STARTER
715005510

Främre stötfångare från Lonestar Racing

s. 27

715005512

Bakre stötfångare från Lonestar Racing

s. 27

715005514

Lonestar Racing sten- och stubbskydd

s. 28

715002902

Sporttak

s. 12

715004694

Främre fönsternät

s. 21

715005277

ProVent-vindruta

s. 17

715006199

Ny takmodulsats från ProVent

s. 12

s. 40

715005279

ProVent takmodulsats

s. 12

Baja-typ Squadron Sport LED-strålkastare

s. 39

715006387

Bakruta av polykarbonat

s. 21

25 cm Baja-typ OnX6 LED-ljusramp

s. 40

715005183

Yoshimura Slip-On-avgasrör för trecylindrig radmotor

s. 55

715002873

Komplett MTX-ljudsystem

s. 47

715003734

Lonestar Racing-hållare för brandsläckare

s. 54

715004866

Kraftig Lonestar Racing-växelplatta och -växelspaksknopp

s. 52

715004865

Lonestar racing-stänkskydd med fästen

s. 52

ADVANCED

PEAK

ADVANCED

PEAK
715006315

Monteringssats för extra batteri

s. 48

715004900

Ljudtak

s. 46

715002886

Belyst Vimpel

s. 48

715002874

Hållare för elektronisk utrustning

s. 47

*Observera att priset inte inkluderar installationskrav och att artikelnummer kan variera beroende på fordonsmodell.
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MAVERICK

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

*Observera att priset inte inkluderar installationskrav och att artikelnummer kan variera beroende på fordonsmodell.
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TILLBEHÖR | BYGG DIN MAVERICK MAX

TAK

TILLBEHÖR SOM
TAR DIG FRÅN
INGENSTANS TILL
ÄVENTYRARE
PÅ NOLLTID.

VÅRA TAK ÄR GJORDA AV KVALITETSMATERIAL OCH FORMGIVNA I
SAMMA STIL SOM DIN CAN-AM – DE SK APAR EN HÅLLFAST, LJUS OCH
TÅLIG BARRIÄR MOT VÄDRETS MAKTER.

BYGGDA FÖR
DITT FORDON

Konstruerade med
samma design, passform,
finish och slitstarka kvalitet
som präglar hela vårt
sortiment.
MAVERICK MAX

OCH ÄVENTYR

STARTER
715003750

Sporttak MAX

715007097

PowerFlip-vindruta

s. 12
s. 16

715003868

Adventure-takräcke

s. 37

715002973

Skärmbreddare

s. 26

715006387

Bakruta av polykarbonat

s. 21

715002903

Främre nedre dörrpaneler

715003751

Bakre nedre dörrpaneler

s. 20
s. 20

715003433

Främre extrastötfångare

s. 24

715003436

Bakre extrastötfångare

s. 24

715003888

Sten- och stubbskydd

s. 26

715004007

39” dubbel LED-ljusramp

s. 42

715002873

Komplett MTX-ljudsystem

s. 47

715003753

Övre paneler för mjuk dörr

715003718

HMWPE-bukskyddssats

s. 21
s. 22

715004748

Mittplacerade MTX-högtalare

s. 47

295100698

LinQ-kylbox (16 l)

s. 33

715004301

LinQ-verktygslåda

s. 33

ADVANCED

PEAK

ANPASSA DITT TAK

Takalternativen är den perfekta plattformen för en rad Can-Amtillbehör som verkligen omvandlar din Maverick.

100 % INTEGRATION

Från elsystem till högtalarfästen, med perfekt passform och finish,
så är dessa ljudsystem gjorda för att rocka din Maverick.

*Observera att priset inte inkluderar installationskrav och att artikelnummer kan variera beroende på fordonsmodell.
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Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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TILLBEHÖR | TAK

TAK | TILLBEHÖR

EXPERTENS

EXPERTENS

VAL

VAL

SPORTTAK

·Stöttålig formsprutad polypropen.
·Utmärkt skydd mot naturens element.
·Utmärkt sikt i nedförsbackar.
·Passar med vindruta.
·Standard på X RS-modeller.

Maverick
·Smidig verktygsfri montering
och demontering tack vare
snabbfästen (1/4-varv) och
kardborreband.
715002902

HOS LONESTAR RACING
GENOMSYRAR RACINGEN
ALLT, MED TILLBEHÖR SOM
HAR TESTATS I TÄVLINGAR.

PROVENT TAKMODULSATS

Maverick MAX
·Enkel montering.
715003750

·Ger frisk luft i den täckta kupén.
·Optimal prestanda med full hyttinneslutning.
·Optimal funktion med hel taktäckning. Fyra luftintag ger fri justering av
luftflödet för förare och passagerare.
·Filter och förfilter begränsar damminträngning.
·Enkel rengöring av filter och förfilter.
·Patentsökt vattenhanteringssystem för att hindra att vatten tränger in
i kupén vid luftinsläpp.
·Passar inte för takmonterade LED-lister eller takräcken.
·En yttre plugg stänger luftintaget helt vid vinterväder.
·MAX-modellen kräver ProVents takmodulsats (715006199/715006371).
Detta krävs dock inte för Can-Ams aluminiumtak.

Maverick, Maverick MAX
715005279

GE DIN
PROVENT TAKMODULADAPTER
FÖR SPORTTAK

(Visas ej)
·Adapter för infästning av ProVent takmodulsats på Maverick Sport
eller Maverick Trail sporttak.
·Takadapter och fästelement ingår.
·ProVent takmodulsats (715005279) krävs.
Maverick
715006199

Maverick MAX
715007098

BEST
EN KRAFTIGARE
RYGGRAD
LONESTAR RACING-ALUMINIUMTAK

BIMINI-TAK MED SOLSKYDD

·Tillverkade av kraftig UV-beständig och
lösningsfärgad polyester.
·Innovativt tygtak med hårt solskydd som kan
användas för förvaring av taket när det har rullats ihop.
·Smidig verktygsfri montering och demontering tack
vare snabbfästen (1/4-varv) och kardborreband.

Maverick
715002901

ALUMINIUMTAK

·Formpressat tak tillverkat av 2,3 mm tjockt aluminium.
·Starkt och lätt.
·Sportig look.
·Passar med vindruta.
·Enkel, verktygslös montering.

Maverick
715004224 · Svart

715002900 · Silver

TONAT SOLSKYDD

· Tonad polykarbonat.
· Ger förare och passagerare extra skydd mot solljus.
· Passar inte med aluminiumtak och hel vindruta.

·Aluminiumtak 2,1 mm.
·Starkt och lätt.
·Sportigare framtoning tack vare en autentisk och
dynamisk design samt unika dekaler.
·Skyddar mot väder och vind och sticker ut från
mängden.

·Störtbur för mittmontering ingår.
·Lägre profil än andra tak.
·Passar med Lonestar Racing-ljusrampsfäste.
·Passar inte med vridbart LinQ-räcke, strålkastarfäste
eller hel vindruta.
·''Lonestar Racing for Can-Am''-logotyp.

Maverick, Maverick MAX
715007098

715003749

Hyper Silver/Svart dekor
Maverick-fordon
tillverkade efter den 1 januari 2017
715005508 · Hyper Silver
715005507 · Svart
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Störtbur för
mittmontering
ingår.

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

Can-Am Red
Maverick MAX
715005516 · Hyper Silver

Maverick-fordon
tillverkade efter den 1 januari 2017
715004436 · Can-Am Röd

Maverick MAX
715004341 · Can-Am Röd

715005515 · Svart
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MJUKA HYTTER

VINDRUTA
UTVECKLADE TILLSAMMANS MED MAVERICK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT
DE PASSAR, SER UT OCH PRESTERAR SOM DE BÖR.

1
3

2

4

Ta enkelt bort de
övre mjuka
dörrpanelerna när
vädret blir bättre!

QUAN"†-BELÄGGNING

Vår reptåliga vindruta –
tillverkad av
hög slagresistent
Quan"-belagd polykarbonat
för lång livslängd.

5

VÄRSTA VÄDRET

1. BIMINI-TAK MED SOLSKYDD
2. ÖVRE PANELER FÖR MJUK DÖRR

ÄR INGEN
MATCH!

3. MJUK BAKRUTA
4. HEL VINDRUTA (REPTÅLIG)
5. NEDRE DÖRRPANELER

MJUK HYTTPÅBYGGNAD

·Ger extra skydd åt föraren och passageraren mot väder och vind.
·Komplettera hyttpåbyggnaden med en tätningssats till hytten för optimal
hyttkomfort.

Maverick

Maverick MAX

Inkluderar:
·Bimini-tak med solskydd
·Hel vindruta (reptålig)
·Övre paneler för mjuk dörr
·Främre nedre dörrpaneler
·Mjuk bakruta
715003754

Inkluderar:
·Bimini-tak med solskydd
·Hel vindruta (reptålig)
·Övre paneler för mjuk dörr
·Främre nedre dörrpaneler
·Mjuk bakruta
715003755

FORMA
DIN EGEN
HYTT.
14

VÄLJ ÖNSKADE TILLBEHÖR
OCH BYGG ELLER FULLÄNDA
EN EGEN HYTT.

TÄTNINGSSATS FÖR HYTT

(Visas ej)
·Ger vindskydd och hindrar smuts och damm att tränga in i hytten.
·Ökar komforten för både förare och passagerare.
·Rekommenderas med mjuka hyttpåbyggnader.
Maverick
715004433

Maverick MAX
715004434

100% modulära komponenter som garanterat passar
med varandra:

TAK S. 11
VINDRUTOR S. 15

DÖRRAR S. 19
BAKFÖNSTER S. 19

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

POWERFLIP-VINDRUTA

För snabb anpassning till föränderliga förhållanden
kan vindrutan justeras under körning.

100% INTEGRATION

Våra tillbehör är lätta att montera och passar perfekt på Can-Ams
standardprofilerade bur.
15

TILLBEHÖR | VINDRUTOR OCH BACKSPEGLAR

VINDRUTOR OCH BACKSPEGLAR | TILLBEHÖR
EXPERTENS

VAL

PROVENT-VINDRUTA

VINDRUTA AV GLAS

·Svängd och laminerad hel vindruta av glas.
·Ger god tätning mot störtburen och skyddar föraren
och passageraren mot väder och vind.
·Ger optimal sikt och nötningsbeständighet.
·Måste användas tillsammans med torkar- och
spolarsystem för bra sikt vid körning i svår terräng.
·Användning av bakre vindskydd rekommenderas.

Maverick,
Maverick MAX
715003281

·Höghållfast hel vindruta av reptålig Quan"†polykarbonat.
·Reglerbara ventilationsöppningar för styrning av
luftflödet.
·Optimal prestanda med full hyttinneslutning.
·Leder in luft i kupén, immar av vindrutan och kan
stängas helt.
·En övre och en nedre ventilationsöppning med
förfilter.
·Formad polykarbonatkonstruktion för ökad styvhet.
·Ger optimal sikt och bättre nötningsbeständighet.
·Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
·Monteras och demonteras snabbt utan verktyg.
·Passar inte tillsammans med Lonestar Racingaluminiumtak.

Maverick, Maverick MAX
715005277

Övre luftintag
leder luft in i kupén
Nedre luftintag immar av vindrutan

EXPERTENS

VAL

TOTAL KONTROLL PÅ LUFTFLÖDET
Branschens första elmanövrerade fällbara vindruta

VINDRUTA AV GLAS
MED TORKAR- OCH
SPOLARSYSTEM

HELT ÖPPEN

för optimal synlighet och ventilation

·Komplett sats med svängd och laminerad vindruta av
glas samt vindrutetorkare med en hastighet och
spolarvätskebehållare.
·Ger god tätning mot störtburen och skyddar föraren
och passageraren mot väder och vind.
·Håller vindrutan ren från vatten och lera.
·Måste användas tillsammans med bakre vindskydd.

HEL VINDRUTA

HEL VINDRUTA (REPTÅLIG)

Maverick, Maverick MAX
715002907

Maverick, Maverick MAX
715004417

·Höghållfast hel vindruta av tålig polykarbonat.
·Formad polykarbonatkonstruktion för ökad styvhet.
·Gulnar inte, krackelerar inte och spricker inte samt är
UV-beständig. Optimal sikt.
·Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
·Monteras och demonteras snabbt utan verktyg.
·Måste användas tillsammans med bakre vindskydd.

·Höghållfast hel vindruta av reptålig Quan"†polykarbonat.
·Formad polykarbonatkonstruktion för ökad styvhet.
·Ger optimal sikt och bättre nötningsbeständighet.
·Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
·Monteras och demonteras snabbt utan verktyg.
·Måste användas tillsammans med bakre vindskydd.

Maverick, Maverick MAX
715003283

POWERFLIP-VINDRUTA
OÄNDLIGA
MÖJLIGHETER MELLAN
beroende på skydd, synlighet
och luftflödesinställningar

·PowerFlip-vindrutan har elektriska cylindrar så
att föraren kan justera vindrutans öppning med
en knapptryckning.
·Vindrutan är gjord av reptålig polykarbonat
med en gummitätning och tonad övre del.
·För snabb anpassning till föränderliga
förhållanden kan vindrutan justeras i farten.
·Kan vara helt öppen för optimal sikt och
ventilation, helt stängd för maximalt skydd mot
vädrets makter och däremellan finns oändliga
öppningsmöjligheter beroende på vilket skydd,
sikt och luftflöde som önskas.
·Kompatibel med Can-Am-tak.

VINDRUTETORKARE
FÖR POWERFLIP-VINDRUTAN

NY

·Håller vindrutan ren i regn och från vatten och
lera.
·Torkaren på översidan medger att vindrutan
kan vridas. Innehåller vindrutetorkare med en
hastighet och spolarvätskebehållare.
·Torkarmekanism och spolarvätskebehållare
helt dolda i fordonen.
·Måste monteras tillsammans med
PowerFlip-vindrutan (säljs separat).

Maverick, Maverick MAX
715006310

Maverick, Maverick MAX
715007097

HELT STÄNGD

för maximalt skydd mot elementen

16

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

TORKAR- OCH SPOLARSYSTEM

·Håller vindrutan ren i regn och från vatten och lera.
·Innehåller vindrutetorkare med en hastighet och
spolarvätskebehållare.
·Torkarmekanism och spolarvätskebehållare helt dolda
i fordonet.

HALVHÖG VINDRUTA

·Höghållfast motståndskraftig, halv vindruta av tålig
polykarbonat.
·Formad polykarbonatkonstruktion för ökad styvhet.
·Gulnar inte, krackelerar inte och spricker inte samt är
UV-beständig. Optimal sikt.

·Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
·Försedd med vinklad spoiler för bättre vindavvisning.
·Monteras och demonteras snabbt utan verktyg.
Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAXFit
med hel vindruta (reptålig) (715004417)
715004762
Maverick, Maverick MAXFit
med vindruta i glas (715003281)
715003282

KLAR VINDRUTA

TONAD VINDRUTA

715002909

715004291
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TILLBEHÖR | VINDRUTOR OCH BACKSPEGLAR

DÖRRAR

EXPERTENS

VAL

SANDDYNOR, ÖKEN, LERA OCH LEDER – KOMFORT, SK YDD
OCH STIL UTLOVAS VART FÄRDEN ÄN GÅR.

PERFEKT PASSFORM

BACKSPEGEL OCH
KAMERABILD

·Helt vattentät bakåtriktad kamera
och bildskärm.
·Flera kameraflöden kan ses med
backkameran för att se vad du behöver.
·Enheten ersätter backspegel
(skärmen är integrerad i enhetens backspegel).
·Kameran använder infrarött ljus för
mörkerseende.
Maverick, Maverick MAX
715004905 · Svart

SIDOSPEGLAR

RACING-SIDOSPEGLAR

Maverick, Maverick MAX
715004236 · För standard halvdörrar
715005315 · För aluminiumdörrar

Maverick, Maverick MAX
715002898

·Robust fäste i gjuten aluminium med överdrag av
svart nylon.
·Kulledsmonterade speglar som kan justeras
i flera lägen.
·Konvex optik för en bred visningsvinkel.
·Tack vare fjäderbelastade leder kan speglarna
fällas in helt och hållet.
·Dörrmonterad.
·Passar med övre paneler för mjuk dörr.
·Säljs parvis.

·Racing-inspirerad design i robust svart nylon 6/6 med
infästning i belagd aluminium.
·Justering i två riktningar ger optimalt synfält.
·Kulledsmonterade speglar som kan justeras i flera
lägen.
·Platt optik för bättre avståndsbedömning.
·Tack vare fjäderbelastade leder kan speglarna fällas in
helt och hållet.
·Passar inte med Lonestar Racing-strålkastarfästen
eller övre paneler för mjuk dörr.
·Säljs parvis.

Oslagbar passform och
styvhet som sitter tätt mot
buren och effektivt
skyddar föraren mot
vädrets makter.

HALVDÖRRAR AV ALUMINIUM

Perfekt hel dörrtäckning av hållfast, lätt aluminium. Deluxedörrhandtag ingår.
18

DELUXE-DÖRRHANDTAG

Med dessa stadiga handtag på insidan och utsidan
går det ännu snabbare att ta sig i och ur hytten.
19
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EXPERTENS

VAL

HALVDÖRRAR AV ALUMINIUM

·Lätta halvdörrar av formad 2 mm tjockt aluminium.
·Strukturerad svart pulverlackering som motstår repor.
·Konstruerade för maximal styvhet och hållbarhet.
·Utformade för perfekt passform och sömlös integration med
fordonets linjer.
·Konturerade med en tjock tätning för bättre skydd mot väder
och vind.
·Lätta att montera med standardörrkarmen.
·Deluxe-dörrhandtag som är smidiga att använda medföljer.
·Passar med övre paneler för mjuk dörr, fönsternät och övre
dörrförvaringsväskor.
·Passar inte med förvaringsväskor för nedre dörrpaneler.
·Säljs parvis.

MINSKA EFFEKTIVT
VINDDRAG OCH SMUTS
I HYTTEN.

Maverick, Maverick MAX
715004732 · Framsida
Maverick MAX
715004753 · Baksida

FÖNSTERNÄT

Maverick
715006693 · Framsida

DELUXE-DÖRRHANDTAG

Maverick MAX
715004694 ·
Framsida

·Byt ut de vanliga dörremmarna
till de lättåtkomliga dörrhandtagen
·Nya handtag på insidan och utsidan av varje dörr.
·Mycket smidigare att öppna dörrarna.
·Standard på halvdörrar av aluminium.
·Säljs parvis.

Maverick, Maverick MAX
715004758 · Framsida

ÖVRE PANELER FÖR MJUK DÖRR

·Fönsternät som ger extra skydd mot vinddrag.
·Kan enkelt sänkas på några sekunder
·Säljs parvis.
715006700 ·
Baksida

·Väderbeständiga paneler förstärkta med aluminiumram
skyddar mot väder och vind.
·Förlänger standardkvartsdörrens överdel
·Tillverkade av kraftig UV-beständig, lösningsinfärgad slitstark
och motståndskraftig polyester.
·Nerfällbara rutor tillverkade av laminerad och polerad vinyl för
extra ventilation.
·Kan kombineras med nedre dörrpaneler för komplett dörrsats.
·Passar inte för Racing-sidospeglar.

Maverick (2 dörrar)
715007118

Maverick MAX (4 dörrar)
715003753

Maverick MAX
715004860 · Baksida

NEDRE DÖRRPANELER

·Robust, formsprutad konstruktion av polypropen som matchar fordonet.
·Förlänger standarddörrens underdel för att skydda och täta hytten.
·Ett exklusivt tillbehör.
·Snabb och enkel montering.
·Säljs parvis.
·Bakre nedre dörrpaneler säljs separat.

Maverick, Maverick MAX
715002903 · Framsida

715003751 · Baksida

Fram

BAKRUTA

·Heltäckande bakre nät minskar bakdraget från
vindrutan för ökad hyttkomfort.
·Snabb och enkel montering på störtburen.
·Vit Cam-Am-logotyp på svart nät.

Maverick, Maverick MAX (utom X mr-modeller)
715006701

BAKRUTA AV POLYKARBONAT

MJUK BAKRUTA

Maverick, Maverick MAX (utom X mr-modeller)
715006387

Maverick, Maverick MAX (utom X mr-modeller)
715006702

·Höghållfast ruta av polykarbonat.
·Förhindrar bakdrag från vindrutan och damm och regn
att tränga in vilket ger högre hyttkomfort.
·Monteras och demonteras snabbt utan verktyg.
·Förberedd för MTX-ljudsystem med bakre högtalare.

·Klar, flexibel ruta av vinyl.
·Motstår sprickor ner till -20°C.
·Minskar bakdrag från vindrutan och förhindrar att
damm och regn tränger in i hytten i tuffa miljöer.
·Snabb montering utan verktyg.

Bak

SITT LÅST OCH SÄKERT
MED UTVÄNDIGA DELUXEDÖRRHANDTAG
20

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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STÖTFÅNGARE

HMWPE-BUKSKYDD
Lättare än aluminium.

Våra bukskydd av plast glider jämnt och tyst över
hinder och ger bra skydd i svår terräng. Tillverkade av
slitstark termoformad polyetylen med hög molekylvikt
(HMWPE). Tjocklek 6 mm.

2

4

Överlägsen motståndskraft
mot sprickbildning.

STYRK A OCH K ARAKTÄR SOM STÅR PALL
VÅRA STÖTFÅNGARE ÄR REDO FÖR ALLT.

Hög slaghållfasthet

3

4

1

BÄTTRE ROSTSKYDD

1

Can-Am-stötfångare är
E-belagda för överlägset
korrosionsskydd
inifrån och ut.

715003747

HMWPE-BULKSKYDD
ÄR STANDARD PÅ
MAVERICK X RCMODELLER.

MAVERICK
64"-MODELLER

MAVERICK,
MAVERICK MAX
72"-MODELLER

MAVERICK
BAS 72"-MODELLER

MAVERICK MAX BAS
72"-MODELLER

715003747

715003718

715006767

715006769

MAVERICK MAX
64"-MODELLER

(UTOM BASMODELLER)

KOMPLETT SKYDDSSATS
HMWPE-Bulkskyddssats

715003713

SEPARATA BUKSKYDD AV HMWPE
1

HMWPE Främre
A-armsskydd och bakre
armskydd

715002905

715002905

715003552

715003552

715003552

2

HMWPE Främre
bukskydd

715003933

715003933

715003933

715003933

715003933

3

HMWPE Mittmonterat
bukskydd

—

715003731

Standard
på dessa modeller

—

715003731

4

HMWPE Bukskydd

715004904

715004904

Standard
på dessa modeller

715004904

715004904
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100% INTEGRATION

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

Passar din Mavericks stil och
finish perfekt.

STRÅLKASTARREDO

Helt integrerad fästplatta för strålkastare.
Flera monteringsalternativ.
23
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FRÄMRE STÖRTBUR

HÅLL FORDONET SKYDDAT
SAMTIDIGT SOM DU TÄNJER
PÅ DESS GRÄNSER.

EXPERTENS

VAL

BAKRE EXTRASTÖTFÅNGARE

FRÄMRE EXTRASTÖTFÅNGARE

·Tillverkad av runt stålrör, 3,8 cm i diameter, med 3 mm
aluminiumplåt för extra hållbarhet.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Effektivt skydd vid körning under extrema förhållanden.
·Integrerad vinschfästplatta och fästpunkter för belysning.

Maverick, Maverick MAX
715002878·· Svart

24

715003433 · Can-Am Red

·Extra hållbart runt stålrör, 3,8 cm i diameter,med 3 mm aluminiumplatta.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Skyddar karossen och avgassystemet.
·Kan användas med bakre dragkroksfäste.
·Krävs för montering av förlängd störtbåge bakåt.

Maverick, Maverick MAX
715002880 · Svart

·Matchar ditt fordon.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark
pulverlackering.
·Rörkonstruktionen garanterar god sikt och eliminerar blinda siktvinklar.
·Passar inte med vindrutor eller Lonestar Racing-aluminiumtak.

Maverick, Maverick MAX
715002889 · Svart

715003435 · Can-Am Red

FRÄMRE DUNE-STÖTFÅNGARE

·Tillverkad av aluminiumrör med 3,8 cm i diameter och 3 mm aluminiumplåt.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Ger extra skydd utan att tumma på rörligheten och prestandafördelarna med en
lättare konstruktion.
·Med brantare angreppsvinkel och integrerade strålkastarfästen.
·Kan ej användas med vinsch.

Maverick, Maverick MAX
715002961 · Svart

715003432 · Can-Am Red

STÖRTBÅGE FÖRLÄNGD BAKÅT

·Tillverkad av höghållfast stålrör med 3,8 cm i diameter.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Plats för reservhjul (hjul ingår inte).
·Anpassade remmar för snabb fastsättning och borttagning av reservhjul ingår.
·Bakre extrastötfångare krävs för montering.
·Passar inte tillsammans med vridbart LinQ-räcke och lastboxar (utom 73-liters LinQ
Deluxe-modulväska) eller med Lonestar Racing-tak.

Maverick (utom X mr-modeller),
Maverick MAX
715002890 · Svart

715003434 · Can-Am Red

BAKRE DUNE-STÖTFÅNGARE

·Tillverkad av aluminiumrör med 3,8 cm i diameter och 3 mm aluminiumplatta.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Ger extra skydd utan att tumma på rörligheten och prestandafördelarna med en
lättare konstruktion.
·Skyddar karossen och avgassystemet.
·Kan användas med bakre draganordning.
·Passar inte med förlängd störtbåge bakåt och Lonestar Racing-reservhjulshållare.

Maverick, Maverick MAX
715002962 · Svart

715003437 · Can-Am Red

715003436 · Can-Am Red

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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RACINGDESIGN FÖR
TOPPRESTANDA
Racingkonstruktion med
omisskännlig styrka och stil.

FRÄMRE X RC/X MR-STÖTFÅNGARE

·Tillverkad av aluminiumrör med 3,8 cm i diameter och 3 mm aluminiumplåt.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Erbjuder alla nödvändiga funktioner för teknisk körning: Lågt skydd för fordonets
front, stödplatta för vinschmontering och inbyggd bogserkrok.
·Standard på Maverick X rc- och X mr-modeller.
·Passar inte med vinschar som har stålvajer.

Maverick, Maverick MAX
715004741 · Sunburst Yellow
715004742 · Octane Blue
715004789 · Can-Am Red

FRÄMRE STÖTFÅNGARE FRÅN LONESTAR RACING

BAKRE STÖTFÅNGARE FRÅN LONESTAR RACING

Maverick, Maverick MAX (ej kompatibel med Xmr- och Xrc-modeller)
715005510 · Hyper Silver
715005509 · Svart

Maverick, Maverick MAX
715005511 · Svart

Maverick, Maverick MAX
715004161 · Can-Am Red

Maverick, Maverick MAX
715004162 · Can-Am Red

·Tillverkade av 3,8 cm diameter stålrör med hållbar pulverlackering
och en 3 mm tjock aluminiumplåt för extra främre skydd vid körning
under extrema förhållanden.
·Elegant utformning som förstärker det racinginspirerade utseendet.
·Kan ej användas med vinsch.
·Kan inte användas tillsammans med 25 cm Baja-typ OnX6 LED-ljusramp.

·Tillverkade av stålrör i diametern 3,8 cm med hållbar pulverlackering.
·Ger extra skydd åt fordonets bakdel och avgassystem vid körning
under extrema förhållanden.
·Elegant utformning som förstärker det racinginspirerade utseendet.
·Passar tillsammans med reservhjulshållare och
bakre störtbur från Lonestar Racing.
·Kan inte användas med draganordning.

715004788 · Svart

STEN- OCH STUBBSKYDD

·Tillverkat av extra starkt 3,8 cm diameter stålrör.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Skyddar fordonets sidor och underrede mot stora hinder.
·Stödplattan ger stadga och stil.
·Säljs parvis.

Maverick (utom X rc)
715002963 · Svart
715003438 · Can-Am Red

Maverick MAX
715003730 · Svart
715003888 · Can-Am Red

715005512 · Hyper Silver

X RC-STEN- OCH STUBBSKYDD FRÅN UHMWPE
·Robust " 6 mm UHMWPE-konstruktion.
·Inkluderar nya nedre karosspaneler och fästen för montering.
·Skyddar fordonets sidor och underrede mot stora hinder.
·Sitter tätt intill fordonskarossen för bättre markfrigång över hinder.
·Glid över hinder utan problem.
·Säljs parvis.

Maverick
715004730

SKÄRMBREDDARE

·Skärmbreddare tillverkade av formsprutad polypropylen.
·Håller lera och smuts utanför fordonet.
·Snabb och enkel montering.
·Inklusive förlängningar fram och bak och monteringsdetaljer.

Maverick, Maverick MAX
715002973

26

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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LONESTAR RACING-RESERVHJULSHÅLLARE
·Tillverkade av stålrör i diametern 3,8 cm med
hållbar pulverlackering.
·Justerbar höjd för att passa Can-Am-däck på upp till 30".
·Kräver bakre stötfångare och bakre
störtbur från Lonestar Racing för montering.
·Passar inte med Pro Armor Quickshot-domkraft och
offroad-skruvdomkraft.
·Hjul ingår ej.
·Passar inte med S&B-partikelavskiljare och
LinQ-tillbehör avsedda för fordonets bakparti.

HÅLLARE FÖR
REGISTRERINGSSKYLT FRÅN
LONESTAR RACING

·Två stadiga registreringsskyltar av aluminium ingår, för
montering på valfri sida av fordonets bakparti.
·Passar inte tillsammans med vridbart LinQ-räcke.
·Numrerade dekaler är tillgängliga genom SCS Unlimited.
·Förstärker den racinginspirerade looken och ger fordonet
en personlig touch.
·Svart bakgrund.

Maverick, Maverick MAX
(utom X mr-modeller)
715003922 · Svart
715004166 · Can-Am Red
715006344 · Hyper Silver

Maverick, Maverick MAX
715003943

FRÄMRE STÖRTBUR FRÅN LONESTAR RACING

BAKRE STÖRTBUR FRÅN LONESTAR RACING

Maverick, Maverick MAX
715003916 · Svart

Maverick (utom X mr-modeller),
Maverick MAX
715003918 · Svart

·Tillverkade av stålrör i diametern 3,8 cm med hållbar pulverlackering.
·Förhöjer fordonets sportiga utseende.
·Passar tillsammans med Lonestar Racing-aluminiumtak.
·Passar inte med vindrutor.

715004163 · Can-Am Red
715006342 · Hyper Silver

S3 BAKRE
STÖTFÅNGARE

·Tillverkade av stålrör i diametern 3,8 cm med hållbar pulverlackering.
·Elegant utformning som förstärker det racinginspirerade utseendet.
·Krävs för montering av Lonestar Racing-reservhjulshållare.
·Passar inte med LinQ-tillbehör eller förfilter på lastflaket.

S3 FRÄMRE
STÖTFÅNGARE

715004164 · Can-Am Red
715006343 · Hyper Silver

S3 FRÄMRE STÖTFÅNGARE

·Tillverkad av ett runt stålrör, 3,8 cm i diameter, med 3 mm
aluminiumplåt för extra hållbarhet.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och
slitstark pulverlackering.
·Effektivt skydd vid körning under extrema förhållanden.
·Integrerad vinschfästplatta och fästpunkter för belysning.
·Krokhållaren ger möjlighet att hålla
vinschkroken åtkomlig inom räckhåll vid körning i djup lera.
·Logotyp med texten "S3 for Can-Am".
·Vinsch ingår inte.

LONESTAR RACING STEN- OCH STUBBSKYDD
·Tillverkade av 3,8 cm diameter stålrör
med hållbar pulverlackering och
3 mm aluminiumplåt.

·Skyddar fordonssidorna från stora hinder.
·Elegant utformning som förstärker det
racinginspirerade utseendet.

Maverick, Maverick MAX
715004867 · Svart
715005231 · Can-Am Red

NÄR DET GÄLLER LERBEMÄSTRANDE
TILLBEHÖR HAR S3 EDGE FÖR ATT
LEVERERA PERFEKT PASSFORM
VINSCH-REDO STÖTFÅNGARE
FÖR ARBETE, FRITID OCH
ÅTERHÄMTNING.
S3 BAKRE STÖTFÅNGARE

·Tillverkad av höghållfast stålrör med diametern 3,8 cm.
·In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
·Extra kraftigt skydd för extrema körförhållanden – skyddar fordonets kaross och
avgassystem.
·Möjliggör montering av vinsch på högre plats för bättre
åtkomlighet under leriga förhållanden.
·Logotyp med texten "S3 for Can-Am".
·Utvecklad för att klara tunga vinschlaster utan att fordonets chassi skadas.
·Passar för Can-Am HD och WARN VRX vinschar – kablage 715006007 för bakre
vinsch för att vinschen ska kunna monteras på stötfångaren.
·Inkluderar en robust återställningskrok för att underlätta återhämtningen av
fordonet.
·Vinsch ingår inte.
·(Ej EG-godkänd)

Maverick, Maverick MAX
715004869 · Svart
715005232 · Can-Am Red

·''Lonestar Racing for Can-Am''-logotyp.
·Säljs parvis.
·Passar inte till X mr-modeller.

ELKABLAGE FÖR BAKMONTERAD WINSCH

Maverick
715005514 ·
Hyper Silver
715005513 ·
Svart

Maverick MAX
715005518 ·
Hyper Silver
715005517 ·
Svart

(Visas ej)
715006007

S3 BAKRE DRAGPLATTA
Maverick
715004165 ·
Can-Am Red
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Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

Maverick MAX
715004343 ·
Can-Am Red

·Har en solid anslutningspunkt om
bogsering skulle behövas.
·Fungerar med de flesta remmar och krokar.
·Logotyp med texten "S3 for Can-Am".

Maverick, Maverick MAX
715004870 · Svart
715005233 · Can-Am Red
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SITTPLATSTILLBEHÖR

SMIDIG LASTNING OCH LOSSNING

ETT BRP-UNIKT LinQ ÄR ETT VERKTYGSFRITT SYSTEM FÖR
BLIXTSNABB MONTERING AV TILLBEHÖR. SNABB OCH ENKEL
INSTALLATION OCH BORTTAGNING AV Lin-TILLBEHÖR SNABBT OCH
ENKELT, OCH OMVANDLA DIN MASKINEN SÅ ATT DEN PASSAR FÖR
TILLFÄLLET.

FYRPUNKTSBÄLTE

·Exklusiv funktion för kontrollerad
uppbromsning absorberar energi i
händelse av en olycka.
·Utformat för maximal komfort.
·Enkel låsning och frigöring med en
tryckning.
·Patentsökt.
·(Ej EG-godkänd)

Maverick, Maverick MAX
715003767 · Passagerare
715003766 · Förare

FYRPUNKTSRULLBÄLTE

·Bekvämt säkerhetsbälte så att du kan
röra dig fritt när du sitter på sätet,
samtidigt som fyrpunktsfästena
ger bra stöd.
·Smidigare fastspänning och färre
justeringar krävs vid byte av passagerare
eller förare.
·Upprullningsskydd (707900653) krävs för
montering i framsätet på MAX-modeller.
·Kan monteras i baksätet på MAXmodeller.
·Standard på Maverick X rs-modeller från
2018 och senare samt X rc Turbo
R-modeller.

VERKTYGSLÖS
Vrid LinQ-fästanordningar
och kör!

Maverick, Maverick MAX
715005022 · Passagerare
715005021 · Förare

RUSTAD FÖR ÄVENTYR

LinQ-förvaringsboxar, räckesförlängningar, korgar
och redskapshållare kan snabbt monteras för nästa expedition.

AXELSTOPPNING FÖR SÄKERHETSBÄLTE
·Ger högre körkomfort med ett säkerhetsbälte
som inte skaver mot hals och axlar.
·Passar med standardbälten av trepunktstyp och
fyrpunktsrullbälte.
·Enkel montering med kardborreband.
·Can-Am-logotyp.
·Säljs parvis för förare och passagerare.

Maverick, Maverick MAX
715002894
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UPPRULLNINGSSKYDD

(Visas ej)
·Skydd som krävs för montering av
fyrpunktsrullbälte i framsätet på MAX-modeller.
·Skyddar passagerarna mot upprullningsmekanismen.
·Säljs styckevis.
Maverick MAX
707900653

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

LinQ-TILLBEHÖRSTYPER
• LiQ med 16" bastillbehör monteras med LinQ-förankringsfästen med 16" avstånd – idealiskt för Can-Am ATV- och
SSV-fordon, Sea-Doo-vattenskotrar och Ski-Doo-snöskotrar.
• LinQ med 36" bastillbehör används oftas som del av
LinQ-galler för Can-Am Off-Road-fordon.

36"
16"

31

TILLBEHÖR | LinQ: SMIDIG LASTNING OCH LOSSNING

TILLBEHÖR
·Inga verktyg behövs: Installera och ta bort tillbehör snabbt för hand
·Utrusta din Can-Am för särskilda uppgifter på nolltid
·Stadigt monteringssystem som klarar även den tuffaste terrängen

ÖQ TILLBEHÖR MED 16" BAS p. 33

LinQ: SMIDIG LASTNING OCH LOSSNING | TILLBEHÖR
MONTERINGSPLATS OCH -KRAV
Standard
LinQ-räcke

Vridbart LinQ-räcke
715002881/715003439

SR 21 LiQ-VÄSKA

LinQ-KYLBOX 16 L

Takräcke
715003868/715006225

·LinQ-förankringsfästen monterade med 16" avstånd, mitt till mitt.
·Lägre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 36" bas.
·Kan användas på Can-Am ATV- och SSV-fordon, Sea-Doo-vattenskotrar
och Ski-Doo-snöskotrar.

LinQ-KYLBOX (16 L)

LinQ-REDSKAPSHÅLLARE

LinQ-fästkonsol
860201806

295100698

LinQ-VERKTYGSLÅDA
715004301

LinQ SR 5.5 GAL (21 L) VÄSKA
860201740

Adaptersats för LinQförankringsfästen
715004960

Adaptersats för LinQförankringsfästen
715004960

LinQ-SPORTVÄSKA (17 L)

LiQ-KYLBOX 16 L

860201678

·Rotationsgjuten för exceptionell
styvhet och hållbarhet.
·Effektiv skumplastisolering för
optimal iskyla.
·Marinanpassad för användning i saltvatten.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

VATTENTÄT LinQ-VÄSKA
715002875

LiQ TILLBEHÖR MED 36" BAS s. 34
LinQ 45 L LASTBOX
715003879

LinQ-tillbehör med 16" bas

Inga ytterligare
krav

·Montering på LinQ-räcken används ofta för Can-Am ORV-fordon.
·Högre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 16" bas.
·Användningen är begränsad till Can-Am ORV-fordon.

Maverick, Maverick MAX
295100698

LinQ-VERKTYGSLÅDA

·Styv och hållbar HDPE-konstruktion ger hög
precision.
·19 L maxkapacitet.
·Väderbeständigt, tätslutande och låsbart lock.
·LinQ-fästkonsol (860201806) medföljer.
·Marinanpassad för användning i saltvatten.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

LinQ SR 21 L VÄSKA

·Halvstyv expanderbar väska.
·Rymmer 21 L.
·LinQ-fästkonsol ingår (860201806).
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Maverick, Maverick MAX
860201740

Maverick, Maverick MAX
715004301

Inga ytterligare
krav

LinQ 23 GAL (86 L) FÖRVARINGSBOX
715004923

LinQ 124 L FÖRVARINGSBOX

Inga ytterligare
krav

*Passar inte om vridbart
LinQ-räcke har monterats.

715001748

LinQ 43 L AUDIO-LASTBOX
715003018

LinQ-KYLBOX (30 L)

Inga ytterligare
krav

Inga ytterligare
krav

Passar inte

·Rymmer 4,5 L.
·Styv botten, halvstyv överdel.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

LinQ-FÖRVARINGSVÄSKA I
PREMIUMUTFÖRANDE AV OGIO
715002923 • Svart / 715003248 • Camo

Maverick, Maverick MAX
860201678

Inga ytterligare
krav

LinQ-KORG MED LÅG PROFIL

VATTENTÄT LinQ-VÄSKA

·Helt vattentät hoprullbar tubsäck för trygg och prydlig förvaring av utrustning.
·LinQ-monterad med kraftig, förstärkt plastbotten.
·Rejäl förvaring (40L).
·Skumplast i botten för extra skydd av utrustningen.
·Ett integrerat handtag gör den smidig att ta med sig.
·LinQ-fästkonsol ingår (860201806).
·Marinanpassad för användning i saltvatten.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Maverick, Maverick MAX
715002875

KRAFTIG LinQ-KORG
715001215

LinQ-SPORTVÄSKA 17 L

Inga ytterligare
krav

715004282

LiQ RACK OCH HÅLLARE s. 36
LinQ-REDSKAPSHÅLLARE
715003059
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Inga ytterligare
krav

Inga ytterligare
krav

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

Montering på
sidovägg:
LinQ-adaptrar
715003058
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EXPERTENS

VAL

LinQ-KYLBOX (30 L)

·Kan monteras utan ändring av fordonet.
·LinQ-monterad för enkel montering och borttagning.
·Rotatationsgjuten för exceptionell styvhet och hållbarhet.
·Effektiv skumplastisolering för optimal iskyla.
·Väderbeständig.
·Integrerad, löstagbar avdelning som skyddar maten.
·Robusta gummispännen håller locket väl tillslutet.
·Praktisk avtappningsplugg.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

LinQ 43 L AUDIO-LASTBOX

·En prisvärd och snabb lösning för extra förvaringsutrymme och musikmöjligheter.
·Tack vare montering bak tar de inte upp någon plats i hytten,
och högtalarna är optimalt placerade.
·Enkel montering och demontering för säker och effektiv frakt av last.
·Kontrollpanel med belysning, perfekt för mörkerkörning.
·Vattenbeständiga högtalare.
·Bluetooth-mottagare och 16,5 cm högtalare är smart integrerade i kåpan.
·Automatisk avstängningsfunktion ger längre batterilivslängd genom att systemet
slås av efter 10 minuters inaktivitet.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Maverick, Maverick MAX
715003018

Maverick, Maverick MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

LinQ 86 L FÖRVARINGSBOX

EXPERTENS

VAL

LinQ-FÖRVARINGSVÄSKA I PREMIUMUTFÖRANDE
AV OGIO
·Verktygsfri montering och borttagning tack vare LinQ-systemet.
·Halvhård förvaringsväska som rymmer 65 L – idealisk för det mesta
du behöver ha med dig på fordonet.
·Spänne och elastisk förslutning med en gummitätning som håller damm ute.
·Lock i tre delar för delvis eller hel åtkomst till väskan.
·Indelad i fack så att var sak har sin plats
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

LinQ-tillbehör med 36" bas
LinQ 45 L LASTBOX

·LinQ-monterad för enkel montering och borttagning.
·Håller lasten säkert på plats under körning.
·Se tabell för
monteringsplats och -krav.

Maverick, Maverick MAX
715003879

LinQ 124 L FÖRVARINGSBOX

·Den bakre förvaringsboxen monteras på några sekunder tack vare LinQ-systemet.
·Lastkapacitet på 124 liter med fritt utrymme för att maximera lastutrymmet
och åtkomsten.
·Tillverkad av formsprutad polyeten, med dubbla väggar på kritiska ställen.
·Det helt täta locket skyddar innehållet mot damm, fukt och väderpåverkan.
·Utan bakljus.
·Paneler till förvaringsbox finns i färger som matchar ditt fordon (säljs separat).
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Maverick (utom X mr-modeller), Maverick MAX
715001748 · Ingen bakre strålkastare

LinQ 86 L FÖRVARINGSBOX

·LinQ-monterad för enkel montering och borttagning.
·Låsbar och vattenavstötande.
·Håller lasten säkert på plats under körning.
·Se tabell för
monteringsplats och -krav.

Maverick (utom X mr-modeller),
Maverick MAX
715004923

·Av höghållfast stål.
·LinQ-monterad för enkel montering och borttagning.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Maverick, Maverick MAX
715002923 · Svart

715003248 · Mossy Oak
Break-Up Country Camo

Maverick, Maverick MAX
715001215

LinQ 124 L
PANELER TILL
124-LITERS LINQFÖRVARINGSBOX
·Färgade paneler för
färgmatchning av LinQförvaringsboxen 124 L
med fordonet.

Maverick, Maverick MAX
Europeisk version (EG-efterlevnad)

· Utan bakljus
715001397 · Svart
715001398 · Gul
715002482 · Ljusgrå
715002483 · Vit
715006121 · Can-Am röd
715006122 · Manta grön
715006123 · Orange Crush
715006124 · Viper Red

34

LinQ KRAFTIG KORG

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

LinQ LÅGPROFILSKORG

·Öppen korg med låg profil för mer lastutrymme.
·Enkel åtkomst till verktyg, rep, vinsch, plogtillbehör med mera.
·Flera förankringspunkter för laststroppar och spännremmar.
·Gjord av stöttålig formsprutad polypropen.
·Se tabell för monteringsplats och -krav.

Indelad i fack
så att var sak
har sin plats

Maverick, Maverick MAX
715004282
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FÖRVARINGSBOXAR
OCH LASTRÄCKEN

LinQ-räcken och -hållare
LinQREDSKAPSHÅLLARE
·Mångsidig verktygshållare.
·Bekvämt vridlås gör att verktyg
kan förvaras i valfri riktning.
·Säljs parvis.
·Se tabell för
monteringsplats och -krav.

Maverick,
Maverick MAX
715003059

EXPERTENS

VAL

ADVENTURE-TAKRÄCKE

LinQ ADAPTERSATS FÖR
FÖRANKRINGSFÄSTEN
·Medger montering med 16"
LinQ-tillbehör
·Verktygslös montering
och demontering.

Maverick,
Maverick MAX
715004960

LinQ-UTBYTESDEL

LinQ-FÄSTKONSOL

·Unikt fäste som passar
alla LinQ-tillbehör.
·Inkluderar: 2 LinQ-fästkonsoler och
monteringsdetaljer.

Maverick MAX
860201806

LinQ-ADAPTER

(Visas ej)
·Unikt fäste som passar alla LinQ-tillbehör.
·Verktygslös montering och demontering.
·Säljs parvis.

(Visas ej)
·Krävs för montering av LinQ-redskapshållare
(715003059) på Adventure-takräcket.
·Säljs i satser om 4.

Maverick, Maverick MAX
715001707

Maverick MAX
715003058

TUBE LinQ-ADAPTER

·LinQ-fäste för montering på störtburen.
·Ingår i satsen vridbart LinQ-räcke.
·Medger montering av ett
LinQ-tillbehör.
·Diameter: 47 mm

Maverick, Maverick MAX
715004292

·Perfekt lastlösning för att ta med allt du behöver för ditt
terrängäventyr.
·Tillverkat av lätt stålrör med diametern 3,2 cm.
·Integrerade strålkastarfästen för upp till 8 LED-strålkastare
(6 fram och 2 bak) eller en 102 cm LED-ljusramp (fram).
·Med fästpunkter för fastsättning av reservhjul.
·LinQ-ankare på båda sidor.
·Spännremmar för reservhjul säljs separat.
·Lägg till nät för lastbox för säker fastspänning av lasten
på räcket.

BYGG UPP DIN
EGET ÄVENTYRS
TAKRÄCKE!

Visas här med:
Reservdäck med laststroppar
Baja Designs XL80
LED-lampor och LinQverktygshållare.

NY MAVERICK
Klarar upp till 18 kg.
715006225
Maverick MAX
Klarar upp till 34 kg.
715003868

NÄT FÖR LASTBOX

(Visas ej)
·Kraftigt nät som håller saker ordentligt säkrade på
Adventure-takräcket.
Maverick, Maverick MAX
715001371

EXPERTENS

VAL

LinQ VRIDBART RÄCKE

SPÄRRMEKANISM FÖR
RESERVHJUL

·3-delad spärrmekanism med öglor i ändarna.
·Håller reservhjulet på plats på tillbehör försedda med
integrerade fästpunkter för reservhjul.
·Kan justeras för de flesta vanliga UTV-hjulstorlekarna.
·Spärrmekanism och ring i slitstarkt förzinkat stål.
·Krävs för fastsättning av reservhjul på Adventuretakräcke.

·LinQ-räcke för extra LinQ-tillbehör eller för ett reservhjul
(hjul ingår inte).
·Anpassade remmar för snabb fastsättning och borttagning
av reservhjul ingår.
·Gas-cylinderns vridning låses i upphöjt läge.
·Förvaringsboxar på över 74 liter passar inte när
räcket är monterat.
·Passar inte tillsammans med bakre störtbur, förlängd
störtbåge bakåt eller Lonestar Racing-aluminiumtak.

Maverick (utom X mr-modeller),
Maverick MAX
715002881 · Svart
715003439 · Can-Am Red

Maverick (utom X mr-modeller),
Maverick MAX
280000606

LinQ VRIDBART RÄCKE
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EXPERTENS

VAL

BELYSNING

FRÄMRE
AXELVÄSKA

AXELVÄSKA

·Väskan ger större lastkapacitet och monteras på det oanvända utrymmet mellan sätena.
·Kan endast monteras mellan baksätena på MAX-modeller.

Maverick (utom X mr-modeller), Maverick MAX (endast bak)
715004277

·Öppning på båda sidor så att både fram och
bak-passagerare kan komma åt väskans innehåll.
·Monteras mellan förar- och passagerarsätena på
MAX-modeller.

Maverick MAX
715004888

FÖRVARINGSVÄSKA I TAKET

·Väderbeständig väska för säker förvaring
av allt du behöver under körning.
·Smart användning av takutrymmet som ökar
lastkapaciteten med 10 liter.
·Förstklassig halvhård konstruktion gör väskan flexibel
för förvaring av föremål med oregelbunden form.
·Genomskinlig ficka fram för enkel åtkomst till
smarttelefon.
·Passar inte med Bimini-tak.

BYGG UPP DITT

Maverick, Maverick MAX
715004275

ÖVRE DÖRRFÖRVARINGSVÄSKOR
·Väderbeständiga, för säker förvaring av allt
du behöver under körning.
·Väskorna monteras på standardkvartsdörrarna och
ökar lastkapaciteten.
·Varje väska består av en 5 L-ficka plus nätfack på
insidan.
·Halvhård konstruktion gör väskan flexibel för
förvaring av föremål med oregelbunden form.
·Säljs parvis.

Maverick, Maverick MAX
715004276

FÖRVARINGSVÄSKOR FÖR NEDRE
DÖRRPANELER

·Väderbeständiga, för säker förvaring av allt du behöver under
körning.
·Väskorna monteras på de nedre dörrpanelerna och ökar
lastkapaciteten.
·Varje väska består av en 2 L-ficka plus nätfack på insidan.
·Halvhård konstruktion gör väskan flexibel för förvaring av
föremål med oregelbunden form.
·Säljs parvis.
·Ej kompatibel med skruvdomkraft för terrängbruk och
halvdörrar av aluminium.
·Nedre dörrpaneler krävs för montering.

Maverick, Maverick MAX
715004355

MJUK VÄSKA

(Visas ej)
·Mjuk 45-liters lastväska som
passar fordonets bakparti och
maximerar förvaringsutrymmet.
·3 sektioner.
·Vädersäker.
Maverick, Maverick MAX
715003759·· Svart

10-LITERSVÄSKA

·Vattentät hoprullbar tubsäck
som skyddar mot väder och vind.

Maverick, Maverick MAX
269502121

BELYSNINGS
SYSTEM

UTVECKLADE AV
BELYSNINGSFORSKARE FÖR ATT NÅ
LÄNGRE OCH ÖVERGLÄNSA ANDRA
– ALLT MED LIVSTIDSGARANTI.

Se sidan 44.
EXPERTENS

VAL

40" (102 CM) BAJA DESIGN
ONX6 ARC LED LIGHT BAR

·Ljusramp på 252 W som ger 29 000 lumen.
·Med 24 Cree XM-L2-LED-lampor.
·Ljusbild för upplysning
på både korta och långa avstånd.
·För montering på tak med strålkastarfäste.
·Kräver belysningskabel av Baja-typ och strålkastarfäste.

Maverick, Maverick MAX
710006818

29 000 LUMEN
40" (102 cm) OnX6 Arc
kombinationsläge
50 m
0
-50
0
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25 CM BAJA-TYP ONX6 LED-LJUSRAMP
·Ljusramp på 108 W som ger 12 460 lumen.
·Med 6 Cree XM-L2-LED-lampor.
·Ljusbild för upplysning
på både korta och långa avstånd.
·Två inställningar för ljusstyrka (hög/låg).
·För montering på extrastötfångare och Dune
-stötfångare och/eller tak med strålkastarfäste.
·Kräver belysningskabel.

Maverick, Maverick MAX
710006819

LONESTAR RACING-STRÅLKASTARFÄSTE

12 460 LUMEN
25 cm OnX6 – kombinationsläge
50 m
0
-50

BAJA-TYP XL SPORT LEDSTRÅLKASTARE

·26 W per strålkastare som producerar 3 150 lumen.
·Med 4 Cree XP-G2-lampor per strålkastare.
·High Speed Spot-strålkastare med längre och smalare
ljuskägla för belysning på längre avstånd.
·För montering på extrastötfångare och Dunestötfångare och/eller tak med strålkastarfäste.
·Kräver belysningskabel.
·Säljs parvis.
·Mått: 11,4 cm x 11,4 cm.

Maverick, Maverick MAX
710006821

Maverick, Maverick MAX
710006820

Maverick, Maverick MAX
710005041

100

200

300

400

500

600

700

800

900 m

XL Sport-stålkastare
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LONESTAR RACING 102 CM
LED-LJUSRAMPSFÄSTE

LONESTAR RACING-STRÅLKASTARFÄSTE

Maverick, Maverick MAX
715003920

Maverick, Maverick MAX
715003948

SÖKLJUS

STRÅLKASTARFÄSTE

·Används med 102 cm Baja-typ OnX6 Arc LED-ljusramp.
·Förstärker den racinginspirerade looken.
·Passar med aluminiumtak, Lonestar Racing-aluminiumtak och sporttak.
·Passar inte med Racing-sidospeglar och PowerFlip-vindruta.
·Strålkastare säljs separat.

·Används med Baja-typ XL80 LED-strålkastare och
Baja Designs XL Sport LED-strålkastare.
·Passar tillsammans med upp till två par XL-strålkastare.
·Passar inte med Racing-sidospeglar och PowerFlip-vindruta.
·Passar med aluminiumtak, Lonestar Racing-aluminiumtak och sporttak.
·Strålkastare säljs separat.

3 150 LUMEN
Squadron Sport – bred ljusbild
25 m
0
-25
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·Skapat av Can-Am för att göra dig synlig för fordonen bakom dig – särskilt viktigt i
dammiga och svåra förhållanden.
·Med reglage på instrumentbrädan för aktivering av de två lägena och för att välja
bland 11 olika tydliga ljusmönster (blått, rött och gult).
·Trail-läge Bakljusläge: fungerar som bakljus och bromsljus.
·Tävlingsläge: Racingläge: visar ljusmönster och fungerar som bromsljus
(bromsljusfunktionen kan stängas av vid racing).
·Moduluppbyggd för att medge montering med tillbehör monterade på bakre
störtbåge.
·Plug-and-play-anslutning.

·Snygg och robust aluminiumkonstruktion.
·Passar för ljusramper och strålkastare utan eller med alla kombinationer
av tak och vindrutor.
·Full fordonsbredd möjliggör montering av stora LED-ljusramper.
·Krävs för montering av belysning på fordonstaket.
·Passar inte tillsammans med Lonestar Racing-aluminiumtak.
·Strålkastare säljs separat.

Maverick, Maverick MAX
715003529

Maverick, Maverick MAX
715002887

XL80-STRÅLKASTARE AV
BAJA-TYP

·80 W per strålkastare som producerar 9 500 lumen.
·Utrustad med 4 Cree XHP50-LED per plats.
·Två inställningar för ljusstyrka (hög/låg).
·Ljusbild för upplysning på både korta och långa
avstånd.
·För montering på extrastötfångare och Dunestötfångare och/eller tak med strålkastarfäste.
·Kräver belysningskabel.
·Säljs parvis.
·Mått: 11,4 cm x 11,4 cm.

0

3 150 LUMEN

BAJA-TYP SQUADRON SPORT LEDSTRÅLKASTARE

·26 W per strålkastare som producerar 3 150 lumen.
·Med 4 Cree XP-G2-lampor per strålkastare.
·För montering på extrastötfångare och Dune-stötfångare
och/eller tak med strålkastarfäste.
·Bred ljusbild speciellt för kurvtagning och
för dammiga eller dimmiga förhållanden.
·Kräver belysningskabel.
·Säljs parvis.
·Mått: 7,6 cm x 7,6 cm.

LÖSNING FÖR
STRÅLKASTARMONTERING
MED LÅG PROFIL FRÅN
LONESTAR RACING

9 500 LUMEN
XL80 – kombinationsläge
50 m
25
0
-25
-50

MONTERINGSSATS FÖR 99 CM LED-LJUSRAMP
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BELYSNINGSKABEL

(Visas ej)
·Krävs för montering av 99 cm dubbel LED-ljusramp.
·Kablage och fäste medföljer.
·Strålkastarfäste krävs för montering.

(Visas ej)
·Krävs för montering av 25 cm, 38 cm och dubbla LED-ljusramper
samt 10 cm runda LED-lampor.
·För montering på stötfångare och tak.

Maverick, Maverick MAX
715005822

Maverick, Maverick MAX
715003417

BYGG DITT EGET STRÅLKASTARSYSTEM. Se sidan 44.
40
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24 300 LUMEN

99 CM DUBBEL LED-LJUSRAMP
270 WATT
·Med 54 Cree-LED-lampor på 5 W.
·24 300 lumen.
·Se tabell för monteringsplats och montering.

FOKUSERAD OCH KRAFTFULL
LEDLJUSKÖRNING OCH
-FLODLJUS FÖR OPTIMAL
TRYGGHET I ALLA LÄGEN

Har en räckvidd på mer än 900 m framåt
och cirka 35 m åt sidorna.

Maverick, Maverick MAX
715004007
105 m
20
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8 400 LUMEN

38 CM DUBBEL
LED-LJUSRAMP (90 W)
·Med 18 Cree-LED-lampor på 5 W.
·8 400 lumen
·Robust och vattentät.
·Se tabell för monteringsplats.

Maverick, Maverick MAX
715002934

0

Har en räckvidd på mer än 580 m framåt
och cirka 20 m åt sidorna.

9 CM LED-LAMPOR (2 X 14 W)
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·14 W LED-lampor som ger 1 260 lumen var.
·Med 6 starka LED-lampor i ett kraftigt hus av pressgjutet aluminium.
·Med 2 fästpunkter – om en fästpunkt går sönder vid en kollision roterar du till nästa
kanalpunkt och återmonterar lampan.
·Säljs parvis.
·CE-certifierad.

1 260 LUMEN

Maverick, Maverick MAX

LED-KÖRLJUS

25 CM DUBBEL LED-LJUSRAMP
(60 W)
·Med 12 Cree-LED-lampor på 5 W.
·5 400 lumen
·Robust och vattentät.
·Kraftfull för sin storlek.
·Se tabell för monteringsplats.

Maverick, Maverick MAX
715002933

·Spotljus för en smal och lång ljuskägla
– idealiskt för körning i höga hastigheter.
715003666

5 400 LUMEN

LED-körljus
15 m
0
-15

Har en räckvidd på mer än 460 m framåt
och cirka 20 m åt sidorna.

0

LED-FLODLJUS
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·Flodljus för en bred ljuskägla – idealiskt vid arbete som exempelvis plogning eller
i kurvor, dammiga eller dimmiga körförhållanden.
715003665
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0

10 CM RUNDA LED-LAMPOR
2 X 25 WATT
·25 W LED-strålkastare.
·1 800 lumen
·Robust och vattentät.
·Inklusive kablage och strömbrytare.
·Can-Am-märkt grill.
·Säljs parvis.
·(Ej EG-godkänd)
·Se tabell för monteringsplats.

Maverick, Maverick MAX
715002935

30

45

1 800 LUMEN
40 m
20
0
-20
-40

0

100

200 m

CAN-AM-LEDSIGNATURBELYSNING

·Tillför stil med ett tuffare utseende.
·Använder starka och energieffektiva
LED-lampor.
·Ger inte ytterligare belysning för
körningen.

Maverick, Maverick MAX
715003673

BYGG DITT EGET STRÅLKASTARSYSTEM. Se sidan 44
42
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INNERBELYSNING

·Integreras perfekt i fordonet.
·Inklusive kablage.
·Kan monteras på störtbur eller tak med eller
utan takpanel.

Maverick, Maverick MAX
715002455

BYGG DITT EGET STRÅLKASTARSYSTEM. Se sidan 44
43

TILLBEHÖR | BELYSNING

LJUD- OCH
KOMMUNIKATIONSSYSTEM
DIN ÅKTUR, DIN LED, DINA LÅTAR: PUMPA UPP VOLYMEN DÄR
DU K AN ROCK A MED DESSA VÄLDESIGNADE LJUDTILLBEHÖR!

BYGG DITT EGET STRÅLKASTARSYSTEM I 3 ENKLA STEG.
2

1

VÄLJ
FÄSTPUNKT

2

VÄLJ STRÅLKASTARE

BAJA DESIGNS-STRÅLKASTARE

CAN-AM-STRÅLKASTARE

XL80
XL Sport
102 cm
STRÅLKASTALEDArc LEDRELEDSTRÅLKASTARE
strålkastare
ljusramp ONX6
(säljs parvis)
(säljs parvis)

25 cm LED
-ljusramp

25 cm
dubbel
LED-ljusramp

Se s. 39-40 för mer information om dessa lampor.

Främre
extrastötfångare
eller Dunestötfångare

710006819
PLUS
715002885
(Strömkabel)

38 cm dubbel
LED-ljusramp

99 cm dubbel
LED-ljusramp

10 cm runda
LED-lampor
(säljs parvis)

9 cm
LED-lampor
eller LED-lampor
för Flodljus
(säljs i par)

Se s. 41-43 för mer information om dessa lampor.

Finns ej

710006821
PLUS
715002884
(Strömkabel)

710005041
PLUS
715002884
(Strömkabel)

710005041
PLUS
715002884
(Strömkabel)

715002933
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715002934
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715002935
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715002935
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strömkabel)

Främre
stötfångare från
Lonestar Racing

Finns ej

Finns ej

710006821
PLUS
715002884
(Strömkabel)

Främre
stötfångare från
Lonestar Racing
Främre X rc/X
mr-stötfångare

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Strålkastarfäste
eller Adventure
-takräcke

710006819
PLUS
715002885
(Strömkabel)

710006818
PLUS
715002885
(Strömkabel)

710006821
PLUS
715002884
(Strömkabel)

710005041
PLUS
715007049
(Strömkabel)

715002933
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715002934
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715004007
PLUS
715005822
(Belysningsmonteringssats)

715002935
PLUS
715003417
(Strömkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strömkabel)

Lonestar Racing
102 cm
LEDljusrampsfäste

Finns ej

710006818
PLUS
715002885
(Strömkabel)

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

710006821
PLUS
715002884
(Strömkabel)

710005041
PLUS
715007049
(Strömkabel)

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Finns ej

Lonestar Racingstrålkastarfäste
3

BESTÄLL

Finns ej

BESTÄLL ALLA ARTIKELNUMMER I RUTAN DÄR ALTERNATIVEN MÖTS

*Obs: När fler än en stålkastarsats används för montering krävs ytterligare elkablar eller monteringssatser.

*All belysning är avsedd enbart för terrängkörning.

ELKABEL AV
BAJA-TYP

(Visas ej)
·Krävs för montering av Baja-typ
LED-strålkastare på tak eller stötfångare.

25 cm Baja-typ
OnX6 LED-ljusramp
715002885

Baja Designs XL Sport
LED-strålkastare och Baja
Designs Squadron Sport
LED-strålkastare
715002884

XL80-strålkastare av
Baja-typ
715003729

Maverick, Maverick MAX
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LJUDTAK

Ganska kraftfull stereo, halvtak – uppgradera din
Maverick på ett ögonblick med en enda kontakt.

ELEKTRONISK ENHETSHÅLLARE

Justerbar, säker montering för att låta din smartphone, surfplatta
eller elektroniska enhet följa med dig!
45
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LJUD- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM | TILLBEHÖR

LYSANDE LJUDKVALITET
SOM MATCHAR DIN
MAVERICK.

MITTPLACERADE MTX-HÖGTALARE

·Toppmonterad högtalarlåda med två 16,5 cm högtalare på 100 W.
·Konstruerade för att vara Can-Am-tuffa under de mest krävande körförhållanden.
·Perfekt tillägg för att fullända MTX-ljudsystemet, för ett system med
sju högtalare eller som ett fristående system, genom att ansluta AUX-ingången
direkt till musikenheten.
·Ej kompatibel med LoneStar-taket.

Maverick MAX
715004748

EXPERTENS

RUGGED RADIOS
FORDON-TILL-FORDONSYSTEM

VAL

LJUDTAK

·Perfekt för att kommunicera med familj
och vänner när man är ute tillsammans.
·Push-to-talk-knapp bekvämt på ratten.
·Innehåller monteringsfäste för radio,
hjälmhögtalare, mikrofonsats och
laddare.
·Kan synkroniseras med Rugged
Radios-Intercomradio (715002891).
·2-4 km räckvidd.

·Fullt tak med elegant, inbyggt ljud.
·Helt förseglad och vattentät.
·Enkel montering. En kabel ansluter
taket till fordonets elektronik.
·En 400 RMS och 800 Peak Watt
-förstärkare samt en huvudenhet som
levereras av Rockford Fosgate Audio.
·Flerfärgad RGB LED
-belysning runt varje högtalare.
·2,7" (68,6 mm) färgskärm med Bluetooth
och Pandora-anslutning.
·Signalsensorenhet (715007706)
krävs för ljudtak (715004900).
·Passar inte med övre mjuka dörrar.
Maverick
Fyra 8"-högtalare
715004900

KOMPLETT MTX-LJUDSYSTEM

·MTX-ljudsystem med Bluetooth† med 800 W peak-ljudsystem från MTX.
·Konstruerade för att vara Can-Am-tuffa under de mest krävande körförhållanden.
·Innehåller stereohögtalare för montering på instrumentbräda och bakre störtbåge
samt huvudenhet med integrerad 16,5 cm subwoofer.
·Lägg till hållaren för elektronisk utrustning för att tryggt hålla Bluetoothenheten på plats och redo att spela dina favoritlåtar.
Maverick, Maverick MAX
715002873

Denna sats inkluderar:
·RH-5R Rugged Radios 5 W
handhållen radio med dubbla band
·Hjälmhögtalare/mikrofonsats
·PTT-knappar
·Monteringsfäste
·Basstationsladdare
Maverick, Maverick MAX
715003440

EXPERTENS

VAL

HÅLLARE FÖR ELEKTRONISK UTRUSTNING

·En perfekt plattform för ett underhållningssystem.
·Robust formsprutad polypropen garanterar perfekt passform och enkel montering.
·Den justerbara enheten kan användas för de flesta surfplattor och smartphones som har måtten
mellan 13 cm och 25,4 cm (med fodral).
·Kombineras problemfritt med Komplett MTX-ljudsystem och Rugged Radios komradiosystem.
·Medger montering av Garmin Montana 680T GPS.
·Integrerad förvaring (9,5 L) med åtkomst
till instrumentbrädans 12 V-uttag för laddning.

NY Maverick MAX
Sex 8”-högtalare
715006709

Maverick, Maverick MAX
715002874

CAN-AM-SUBWOOFER

·Kraftfull Rockford Fosgate Undersits 10″-subwoofer högtalarlåda.
·Enkla plug-and-play-anslutningar till ljudtakssystem (inklusive kablage).
·Robust konstruktion som är tillräckligt tålig för att klara krävande miljöer
och som är tät mot fukt och smuts.
·Kräver 1 förstärkarsats (715007227) för 2 subwoofrar.
·Passar två per fordon: under förare eller passagerarstol.
·För installation med Can-Am Audio för tak 2up
krävs Signal Sensor (715007706)
Maverick, Maverick MAX
715004956

Integrerad förvaring
med åtkomst
till 12 V-uttaget
för laddning.

CAN-AM-FÖRSTÄRKARSATS

·En kraftfull förstärkare på 400 W för att mata upp till
två undersits subwoofers.
·Enkla plug-and-play-anslutningar till taksystem och
subwoofer.
·Installationsplatta och kablage ingår.
·Signalenheten (715007706) krävs
för ljudtak (715004900).
Maverick, Maverick MAX
715007227

RUGGED RADIOS INTERCOM-RADIOSYSTEM
·Speciellt utformad för att underlätta kommunikationen
mellan förare och passagerare.
·Kan utökas till 4 personer.
·Har musikingång så att du kan lyssna på dina favoritlåtar.
·Smidig integrering med reglagepanel på instrumentbrädan.
·Kan synkroniseras med Rugged Radios Fordon-Till-Fordon-system
(715003440).

RUGGED RADIOS HJÄLM HEADSET SATS
FÖR BAKSÄTESPASSAGERARE

·Ytterligare 3,7 m kablar och hjälmhögtalare/mikrofonsatser för uppgradering av
komradiosystemet från 2 till 4 personer.

Rugged Radios Intercom-radiosystem
715004380

Maverick,
Maverick MAX
715002891
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EL OCH ELEKTRONIK | TILLBEHÖR
INSTALLATIONSSATS FÖR EXTRA
BATTERI

(Visas ej)
·Ger dig möjlighet att lägga till ett andra 18 Ah batteri
för installation av dubbla batterier som krävs för att
driva extra elektriska komponenter såsom ljudsystem
eller vinschar.
·Utrustad med en vattentät elektronisk IP67 modul
som förhindrar att dina extra elektriska komponenter
tömmer ditt startbatteri.
·Satsen innehåller ett extra batterikopplingsblock,
alla nödvändiga kablar och batterihållare.
·Båda batterierna är perfekt integrerade, i
förvaringsplatsen, bakom passagerarsätet.
·Extra batteri (410301203), plus batterimonteringsdetaljer (250000282) säljs separat.
Maverick, Maverick MAX
715006315

ELUPPVÄRMT SÄTE

·25 W sätesvärmare för körning med behaglig värme.
·Värmenivån är reglerbar med två temperaturinställningar.
·Satsen innehåller en kolfibersätesvärmare, skumplatta och
strömbrytare för instrumentbrädan.
·Monteras direkt på originalsätesdynan.
·Kablage för värmesits (710005757) krävs
för montering på framsäte.
·Elkabelsats (715006004) krävs för installation på baksätet.

·CTEK, som tillverkar marknadens smartaste
batteriladdare, har tagit fram en BRP-specifik laddare för
alla BRP:s produkter.
·Laddaren är byggd för
krävande arktiska förhållanden.
·För mer information,
fråga din lokala
återförsäljare.
860200997

BELYST VIMPEL

·Ett måste för körning i sanddyner.
·5 W Cree-LED.
·5 färgade linser
som kan bytas.
·Lysande stång som enkelt kan tas bort
eller bytas.
·Ökar fordonets synlighet.
·Uppfyller de flesta kraven för körning i
sanddyner.
·Pressgjuten aluminiumfot, fingermanövrerad
mutter.
·Monteringsfästen samt kablage ingår.
·1,2 m-flagga monteras på störtburen.
·Kan monteras på båda sidorna av fordonet.

Maverick, Maverick MAX
715002886

USB-LADDNINGSUTTAG

·För laddning av elektroniska enheter medan du kör*
(smartphone, MP3-spelare, värmare
och så vidare).
·Två USB-portar.
*Alla slags enheter kan inte
laddas med eluttaget
under körning.

Maverick, Maverick MAX
715006112

Maverick,
Maverick MAX
219400510

ELUTTAG FÖR
VISIRUPPVÄRMNING

KABLAGE TILL
ELUPPVÄRMDA TILLBEHÖR

·Strategiskt placerat på fordonet så att
dina rörelser inte hindras.
·Valbart visiruttag för imfri körning.
·Snabb och enkel montering.
·Säljs styckevis.
·Eluppvärmt visir ingår ej.

Maverick, Maverick MAX
715001246

48

CTEK BRP 5.0 BATTERILADDARE

(Visas ej)
·Elkablage som krävs för att koppla ihop och
använda eluppvärmda säten, eluppvärmd
ratt och uppvärmt handtag.
Maverick, Maverick MAX
710005757

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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VINSCHAR OCH
DRAGANORDNINGAR
CAN-AM HD

·Extrem IP68-klassad vattentäthet skyddar mot vädrets makter.
·Tålig konstruktion helt av metall.
·Svart pulverlackering och fästen i rostfritt stål för korrosionsbeständighet.
·Robust ny kopplingskonstruktion som baseras på WARN:s över 70 åriga erfarenhet
av 4WD navlås.
·Lasthållningsbroms för utmärkt kontroll.
·Jämn och tillförlitlig trestegs planetväxel helt av metall.
·Vippströmställare på instrumentbrädan och fjärrkontroll med kabel.
·Begränsad livstidsgaranti (mekanik), tre års garanti (elektronik).
·Dragkapacitet på 2 041 kg.
·Vinschkablage (715003585) och en främre extrastötfångare
krävs för montering.

·Ergonomiskt kopplingshandtag.
·Drev och bussningar helt i stål för högre vridmoment och längre hållbarhet.
·Helautomatisk lasthållningsbroms.
·Tätad solenoid för skydd mot väder och vind.
·Vattentät fjärrkontroll med kabel och omkopplare i instrumentbrädan.
·Uppfyller EG-kraven.
·Vinschkablage (715003585) och en främre extrastötfångare
krävs för montering.

·15 m stålvajer 15 m stålvajer, 6,3 mm i diameter.
·Vajerstyrning av rulltyp
·Vinschkabelhärva (715003585) och främre extrastötfångare
eller främre X mr/X rc-stötfångare krävs för montering.

Maverick, Maverick MAX
715006110

CAN-AM HD 4500

·Dragkapacitet på
2 041 kg.
·13,1 m stålvajer, 6,3 mm
i diameter.
·Kraftfull 4-vägs vajerstyrning.
·Vinschkabelhärva
(715003585) och främre extrastötfångare
eller främre X mr/X rc-stötfångare
krävs för montering.

Maverick, Maverick MAX
715006416

VAL

·15 m syntetlina, 6,3 mm i diameter.
·Linstyrning av gjuten aluminium.

Maverick, Maverick MAX
715006111

Med Warn-vinsch
710001002

Med Can-Am HD-vinsch
715006504

SYNTETISK VINSCHLINA

RESERVVAJER

·15,2 m syntetlina (6,35 mm diam.)
för Warn-vinschsats.
·WARN linstyrning (705208797) krävs vid uppgradering
till syntetlina för att undvika skador och linslitage i förtid.

Med Warn-vinsch
705015070

·15,2 m syntetlina med 4,8 mm diameter
för vinschar.
·Linstyrning (715006426) krävs vid uppgradering till
syntetlina för att undvika skador och linslitage i förtid.

·Detta system monteras snabbt och enkelt tack vare
kablage med integrerad antenn.
Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår.
·Du kan styra vinschen inom en
15,2-meters radie, vilket underlättar
vinscharbetet betydligt.
·Alla komponenter är väderbeständiga.

Med Warn-vinsch
715002542

·16,8 m vajer (diam. 6,35 mm)
för Warn-vinschsats.

Med Warn-vinsch
715006699
·14,3 m stålvajer, diam. 6,3 mm.
·2 041 kg dragkapacitet.
Med Can-Am HD-vinsch
705014978

VINSCHKABELHÄRVA

Maverick, Maverick MAX
715003585

CAN-AM HD 4500-S

·Dragkapacitet på 2 041 kg.
·15,2 m av 1/4"15.2 m x 6.35 mm syntetlina, diam. 6,35 mm.
·Korrosionsbeständig vajerstyrning av aluminium.

Maverick, Maverick MAX
715006417

·Diameter 6.3 mm lina som är lätt, smidig och
skrammelfri i lastboxen.
·Vid sammankoppling med vinschvajern ökas
totallängden med 15,2 meter.
·2 041 kg draghållfasthet på enkellina.
715001120

·Denna korrosionsbeständiga vajerstyrning av
aluminium är ett måste vid byte till syntetlina, och
förhindrar att linan nöts mot ett hörn i en vajerstyrning
av rulltyp och att den slits i förtid till följd av den råa
ytan på en sliten rullstyrning.
·Får endast användas med syntetlinor.

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

(Visas ej)
·Krävs för vinschmontering.

SYNTETISK VINSCHLINA

CAN-AM HD-VAJERSTYRNING

·Med den här satsen kan du lägga till en handburen
fjärrkontroll till fordon med standardvinsch.
·Uppfyller EG-kraven.
·Fjärrkontroll (710007050) och
anslutningsuttag medföljer.

Med Can-Am HD-vinsch
715006430

EXPERTENS

WARN VRX 45-S-VINSCH

TRÅDBUNDEN CAN-AM
HD-FJÄRRKONTROLL

·Med den här satsen kan du komplettera vinschen med
en handburen fjärrkontroll.
·Uppfyller EG-kraven.
·Kablage (710001023) krävs för användning av
fjärrkontrollen på fordon med fabriksinstallerad vinsch.

WARN† VRX

WARN VRX 45-VINSCH

TRÅDANSLUTEN
FJÄRRKONTROLLSATS

WARN-VAJERSTYRNING

·Med dubbel pulverlackering.
·Krävs för användning av den syntetiska vinschlinan
(705015070) på Warn-vinschar.
·Får endast användas med syntetlinor.
705208797

LINSTYRNINGSRULLAR

BAKRE X RC/X MR-DRAGKROK

BAKRE DRAGANORDNING

Maverick, Maverick MAX
715004450

Maverick, Maverick MAX
715002883 · Svart

·Har en solid anslutningspunkt
om bogsering skulle behövas.
·Fungerar med de flesta remmar och krokar.
·Gjord av rejäl 5 mm stålplåt
och 16 mm stålkroksrör.
·Standard på Maverick X rc- och X mr-modeller.

·Kraftig men lätt stålkonstruktion.
·E-belagd yta.
·En fast fästpunkt för dragkulan så att fordonet kan
användas för bogsering.
·Denna draganordning har 590 kg dragkapacitet.
·Dragkula ingår inte.

715003938 · Can-Am Red

·Bör användas vid vajerbyte.

·Kraftig vajerstyrning för vinschar.
Med Can-Am HD-vinsch
710007082

Can-Am HD-vinsch
715006426
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PRESTANDA

GREPP
UTAN MOTSTYCKE
Exklusivt för Can-Am:
Respons på OffRoad-tillstånd
som aldrig förr med 4WD powered by
Smart-Lok™-teknik.

1

Smart-Lok™ är den mest avancerade differentialen för
terrängkörning du kan önska. Det är en helt låsbar främre
differential som är spärrbar under drift, med elektroniskt styrda
automatiska lägen som alltid ger maximalt grepp oavsett
förhållanden.

BÖRJA MED SMART-LOK™ DIFFERENTIAL
Maverick

SMART-LOK™ DIFFERENTIAL

·Can-Ams exklusiva Smart-Lok™-teknik utgör en fullt låsbar främre differential som är
spärrbar under drift och som har elektronisk styrning med automatiska lägen.
·Välj differentialinställningar efter körbehov: ”2x4” för endast bakhjulsdrift, ”4x4
främre diffspärr” för en helt låst fyrhjulsdrift och ”4x4 Smart-lägen” med förinställda,
intelligenta kalibreringar för din typ av körning.
·Med hjälp av flera sensorer spärras differentialen blixtsnabbt med rätt belastning
och i rätt ögonblick, för maximalt grepp med bibehållna manövreringsegenskaper i
låg fart. Det ger exakta köregenskaper och en rogivande trygghetskänsla.
·Smart-Lok™ differentialsats levereras som standard i Trail-läget.
·Lägena Mud, Rock och Trail Activ kan läggas till genom att installera en ytterligare
smartlägesmodul (säljs separat) för finjustering av körmiljön.
·Prestandadrivaxlar (2x) och främre differentialsats krävs för montering.

TILLGODOSE
PRESTANDABEHOVEN
MED UPPGRADERINGAR
VÄRDIGA VÅRA
RACINGFÖRARE
KRAFTIG LONESTAR RACINGVÄXELPLATTA OCH
-VÄXELSPAKSKNOPP
·Växelplattan är gjord av tåligt rostfritt
stål och bultas fast så att den sitter säkert.
·Lonestar Racing-växelspaksknopp av
aluminium medföljer.
·Ger bättre hållbarhet för den
prestandaorienterade föraren.

Maverick, Maverick MAX
715004866

LONESTAR RACING-STÄNKSKYDD
MED FÄSTEN
·Dessa lättmonterade stänkskydd ger högt mervärde.
·Tåliga fästen av krommolybden.
·Skyddar länkarmar, rotorer och drivknutar från
sten och skräp.
·Säljs parvis.

Maverick, Maverick MAX
715004865

FYRKANTIGA LONESTAR RACINGSTÖD FÖR YTTRE TOE-LÄNKAR
·Skydda och förstärk de mellersta radiestagen vid
besvärliga körförhållanden.
·Bultar av specialstål medföljer.

Maverick, Maverick MAX
715004868

2

SMART-LOK™-MONTERINGSSATS

MAVERICK
producerad efter 1 januari 2017

Maverick MAX
2018 och tidigare
715004746

Maverick,
Maverick MAX 2019
och senare
715005329

PRESTANDADRIVAXEL

·Högpresterande utformning, perfekt för terrängkörning med överlägsen drivkraft
och acceleration för racing, sanddyner och ödemarker.
·Innehåller drivknutar, axlar och damasker med den bästa geometrin
för ditt Can-Am-fordon.

Maverick, Maverick MAX
(64"-modeller)
705401634

Maverick, Maverick MAX
(72"modeller)
705402048

Med dessa moduler kan du lägga till smartlägena Mud, Rock eller Trail Activ i fordon med Smart-Lok™-differentialsats.
·Endast en Smart-lägesmodul kan vara installerat åt gången.

·Ger oslagbart grepp i
de djupaste lerhålen.
·När högt motormoment och/eller slirning noteras
låser Smart-Lok™ framhjulen helt.
·Systemet förblir låst tills gasen släpps.

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta en BRP-återförsäljare för mer information.

SMART-LOK™-SATSEN
LEVERERAS MED
TRAIL-LÄGESMODULEN.

FINJUSTERA KÖRMILJÖN MED EN SMARTLÄGESMODUL (TILLVAL)

TA DIG FRAM I
DJUP LERA
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Maverick MAX
705402371

SKAFFA SMART-LOK™-MONTERINGSSATSEN OCH PRESTANDADRIVAXLARNA

(Visas ej)
·Innehåller alla nödvändiga monteringsdetaljer och
kablage för montering av en Smart-Lok-differential.

3

-fordon tillverkade efter den 1
januari 2017

STENHÅRD
KÖRNING

LÄMNA DE ANDRA
FÖRARNA BAKOM DIG

·Gör det enkelt att ta sig fram över passera utmanande
stenar.
·När högt motormoment noteras vid låg
fordonshastighet låser Smart-Lok™ progressivt
framhjulen och förblir inkopplad tills gasen släpps så
att inte hjulen slirar och ger optimalt drivgrepp.
·Den progressiva inkopplingen gör styrningen lättare
när fordonet manövreras.

·Gjord för offensiv körning med enastående
precision i kurvor.
·När högt motormoment och/eller en ökning av
fordonets hastighet noteras kopplar Smart-Lok™
progressivt in framhjulen och håller de inkopplade tills
gasen släpps eller fordonets hastighet minskar.
·Det progressiva ingreppet gör det lättare och
mindre tungt att styra.

SMART-LÄGESMODUL MUD

SMART-LÄGESMODUL ROCK

Maverick, Maverick MAX
715005282

Maverick, Maverick MAX
715005283

SMART-LÄGESMODUL TRAIL
ACTIV
Maverick, Maverick MAX
715005284
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BRANDSLÄCKARE

·Lämplig vid brand i fett, olja och elektrisk utrustning.
·Sats för Lonestar Racing-hållare för
brandsläckare
·(Ej EG-godkänd)
295100833

SNABBKOPPLINGSTAPPAR FÖR
VARIATORSKYDDET

·Med den här satsen kan du ta bort variatorskyddet på
några sekunder för åtkomst till variatorremmen utan
att använda verktyg.
·Fyra snabbkopplingstappar av rostfritt stål med clips
och säkringslina ingår.
·Ersätter alla variatorskyddsskruvar.
·Den här produkten påverkar variatorskyddets tätning.
Det rekommenderas starkt att produkten endast
används under torra körförhållanden.

Maverick, Maverick MAX
715005045

FÖRSTÄRKT LONESTAR RACINGSTÖDPLATTA FÖR BAKRE
RADIESTAG

·Stödplatta av specialstål i två delar som monteras på
båda sidor av upphängningsarmarna.
·Förstärker din radiestags infästning i ramen samtidigt
som den ger ditt fordon en aggressiv racinglook.
·Enkel montering.

Maverick, Maverick MAX
715005046

LONESTAR RACING-HÅLLARE
FÖR BRANDSLÄCKARE

·Snabbfäste som gör att det går snabbt att ta fram
brandsläckaren i en nödsituation.
·Tillverkad av eloxerat svartlackerat aluminium.
·Skänker tryggheten av att ha tillförlitlig
nödutrustning nära till hands.
·Passar rör med diametern 4,7 cm.
·Kan monteras var som helst i störtburen.
·Levereras med stångfästen, snabbsprint, fästplatta
och 2 klammer.
·Brandsläckare säljs separat.
·''Lonestar Racing for Can-Am''-logotyp.

Maverick, Maverick MAX
715003734

EXPERTENS

VAL

X RC-BROMSPEDAL

·Bromspedal med större fotyta.
·Ger bättre ergonomi och kontroll för
föraren vid steniga förhållanden.

YOSHIMURA SLIP-ON-AVGASRÖR

·Utvecklat i samarbete med Yoshimura.
·Av rostfritt stål klass 304 med avslutning av borstad aluminium.
·Låter bättre, ser bättre ut och är 19% lättare än den ordinarie
ljuddämparen.
·USDF/USDA-godkänt gnistskydd.
·Bränsleinsprutningssystemet behöver inte justeras.
·Uppfyller ROHVA- och EPA-kraven.
·(Ej EG-godkänd)

Maverick, Maverick MAX
715004901

Maverick, Maverick MAX
715005183 · Trecylindrig radmotor
715002882

715002882

715005183
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Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta en BRP-återförsäljare för mer information.
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OFFROAD-SKRUVDOMKRAFT

·Tävlingsinspirerad konstruktion för lyft av fordonet
och snabbt och smidigt hjulbyte
i terrängmiljö.
·Kan användas med standardhylsnyckel eller
mutterdragare (1/2" –13 mm).
·Integrerad hållare underlättar montering
på reservhjulshållare.
·Med två fasta fästpunkter för säkra
lyftpunkter.
·Justerbar höjd mellan
19–108 cm.

PRESTANDA | TILLBEHÖR

UPPGRADERINGSSATS TILL172 HK EFFEKT

OMPLACERA, KYLARE

·Effekthöjningssats endast för 2017 års Maverick-modeller.
·18 hk extra ger totalt 172 hk.
·Inkluderar: Intercooler med fläkt, bränslepump, katalysator och variatorrem
av högef fektstyp .
·Montering måste utföras av en auktoriserad BRP-återförsäljare
för bibehållen fordonsgaranti.
·C.A.R.B. Executive Order #D-799U.

·Omplacerar kylaren till burens bakdel.
·Skyddar den från skräp och stenar.
·Motverkar försämrad kylningsprestanda
under leriga förhållanden.
·Minskar den varma luften i kabinen.
·Enkel rengöring.
·Fäste, monteringsdetaljer och slangar ingår.
·Ej kompatibel med alla tillbehör,
Tillbehör för burens baksida, komplett MTX
Audio-system och övre mjuka dörrar (förutom
LinQ-kylboxen på 30 l).
·Kylare (709200703) krävs
för installation på 2017 års modeller.

Maverick, Maverick MAX (2017-modeller)
715004700

Maverick, Maverick MAX
715006190

BÖJDA NEDRE FJÄDRINGSARMAR
·Den nedre bärarmen för att medge större
markfrigång.
·Standard på X mr- och X rc-modeller.

Maverick, Maverick MAX
715005066 · 72"-modeller

715005065 · 64"-modeller

Maverick, Maverick MAX
715004937

FÖRFILTER FÖR SNORKEL

·Ett förfilter särskilt för snorklar.
·Ger motorn extra skydd
under tuffa förhållanden.
·Håller luftfiltret renare.
·Filtrerar bort partiklar större än 0,13 mm.
·Krävs för bibehållande av fabriksgarantin
när drivbandssatsen är monterad på fordonet.

Maverick, Maverick MAX
(med snorkelsats)
715005599

SNORKELSATS

·Höjer upp motor- och CVT-luftintagen så att fordonet kan köras till hälften nedsänkt i
vatten/gyttja utan att motorn tar in vatten.
·Passar inte med S&B-partikelavskiljare, vridbart LinQ-räcke, bakre störtbur från
Lonestar Racing och alla bakre paneler och rutor.
·Tätat luftfilterhus (707800780, säljs separat) krävs för montering på modeller
tillverkade före den 1 januari 2018.
·Standard på Maverick X mr-modeller.
·Ej godkänd i EU.

Maverick, Maverick MAX
(2019 och tidigare)
715003733

*VARNING: Alla ändringar eller tillägg av tillbehör kan påverka fordonets manövreringsförmåga. Efter modifieringar är det viktigt att ta sig tid att bekanta sig med fordonet och se
hur du behöver anpassa ditt sätt att köra. Gör inga icke auktoriserade ändringar och installera inte utrustning som BRP inte har godkänt för fordonet. Sådana ändringar har inte testats av BRP
och kan öka risken för skador, försämra köregenskapaerna eller göra det olagligt att köra fordonet. Fråga din auktoriserade BRP-återförsäljare om lämpliga tillbehör till ditt fordon.
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Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SATS MED NÖDUTRUSTNING

·En komplett sats nödutrustning med allt som behövs för att ta sig
ur ofördelaktiga situationer som motorsportentusiaster kan hamna i.
·Innehåller startkablar, luftkompressor, däckreparationssats, förstahjälpensats, lastspännband med
spärrmekanism, silvertejp, bogserlina (1500 kg), buntband och tygtrasor.

Maverick, Maverick MAX
715004359

TWIN AIR
PRESTANDAFILTER

APACHE DRIVBANDSSYSTEM

·Det bästa valet för
tuffa förhållanden.
·Inoljat skumplastfilter för
utomordentlig dammfiltrering i
kombination med högt luftflöde.
·Tvättbart och återanvändningsbart.

Maverick, Maverick MAX
715002895

RESERVSKUM

(Visas ej)
·Reservskum för Twin Air Performance filter .
Maverick, Maverick MAX
707800713

SKYDD OCH TILLÄGG

VARJE DRIVBANDSSATS ÄR AVSEDD FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL MED
EN KONSTRUKTION UTAN KOMPROMISSER FÖR ARBETE OCH FRITID.
OAVSETT OM DU KÖR I DJUP SNÖ, PÅ LEDER ELLER TRANSPORTERAR
TUNG LAST, SÅ TAR SIG APACHE-BANDEN FRAM I ALLA TERRÄNGTYPER.

TRANSPORTKAPELL

(Visas ej)
·Tillverkade av kraftig UV-beständig och
lösningstålig polyester.
·Mjukt inlägg skyddar vindruta och
färgade paneler från repor.
·Alla slitpunkter är förstärkta
med dubbelt vävlager.
·Väderbeständigt transportkapell skyddar
fordonet under förvaring och transport.
·Öppning för tanklock och hytten
på passagerarsidan.
·Snabb och enkel montering.
·Perfekt passform för ditt fordon
med eller utan Can-Am-tillbehör.
Maverick
715005813

Maverick MAX
715005814

BOLT-ON† -LASTREMMAR MED
SPÄRRMEKANISM

·Perfekta för transport av ditt motorsportfordon
eller för lastsäkring.
·Monteras enkelt: Bultar på alla plana ytor
(t.ex. lastflak eller chassi.
·2,5 cm × 1,8 m lastrem med kraftiga sömmar, 226 kg
belastningstålighet och 680 kg brottstyrka
·Praktisk tryckknapp för att automatiskt släppa ut,
spola upp och stoppa undan remmen, och en
spärrmekanism som spänner åt och håller fordon eller
last på plats.
·Spärrhandtaget i gummi ger bra grepp, och kroken är
vinylöverdragen för att skydda alla ytor den hakas fast i.
·Säljs parvis.
295100737

LASTREMMAR MED
SPÄRRMEKANISM

·181 kg säker belastning.
·2.5 cm x 3 m rem med Sea-Doo, Ski-Doo
och Can-Am-logotyper.
·Deluxe-spännrem med gummihandtag.
·Överdragna S-krokar.
·Sats med 2.
860200447 ·
Svart/grå

SNÖ

VINTERDRIVBAND
APACHE BACKCOUNTRY

Äntligen kan du utforska vintern utan problem och kompromisser
med greppet, tack vare Apache Backcountry-drivbandsatsernas
oslagbara prestanda. De är konstruerade för både arbete och fritid
i den djupaste snön. Låt inte vintern hindra dig!
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Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

BLANDADE
FÖRHÅLLANDEN

ÅRET-RUNT-DRIVBAND
APACHE 360, 360 LT

Anpassa drivbandssystemet efter dina körförhållanden och
ändamål med Apache 360 och 360 LT: våra mästerverk för alla
årstider och alla terrängtyper.
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VINTERDRIVBAND

ÅRET-RUNT-DRIVBAND

FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DITT CAN-AMFORDON UNDER VINTERNS ALLA ÄVENTYR.

ARBETA OCH HA ROLIGT ÅRET RUNT I
LERA, SNÖ OCH ALL SLAGS TERRÄNG.

Att du förfogar över samma teknik som i våra
världsberömda snöskotrar. Med en större kontaktyta och mer
offensiv drivbanddesign kan du ta dig fram bättre än vad du trodde
var möjligt, med bästa tänkbara snöprestanda.

OMFATTAS AV

1-ÅRS

GARANTI

APACHE BACKCOUNTRY
En effektiv utformning av
chassi och boggiskenor gör
att vikten fördelas jämnt

Bemästra terrängen och vädret med Apache 360 LT drivbandssystem
– en uppgradering som tar Can-Am-upplevelsen till ytterligare
en nivå. Utformad för grepp och tyngre laster i mjuk terräng – 360 LTdrivbandssatsen kan monteras på ATV- och SSV-fordon och användas
året runt för fritid och tuffa arbetsuppgifter.

OMFATTAS AV

2 ÅRS

GARANTI

APACHE 360 LT
Aggressiv banddesign med 5 cm kamhöjd
för maximalt grepp på snö

Extra markfrigång på 16,2 cm

Extra markfrigång på 4,5" 11,4 cm

Snabb och enkel
montering.

Total markkontaktyta på
2 079,7"2 (13417 cm2)

Största kontaktytan någonsin:
37% större än Apache 360 LT

APACHE BACKCOUNTRY LT-DRIVBANDSYSTEM

·Drivband utformade för marknadens bästa prestanda på snö, med oöverträffad
bärförmåga och grepp.
·Stor kontaktyta, 37% större än Apache 360 LT.
·En imponerande extra markfrigång på 16 cm bidrar till att hålla fordonet över snön.
·Snöskoterinspirerad chassiutformning med låg vikt.
·Offensiv banddesign med 5 cm kamhöjd för maximalt grepp på snö.
·Apache Backcountry LT-monteringssats, DPS-drivbandsmodul och
motor- och CVT-förfilter krävs.
·Utrusta drivbandssatsen med extra boggihjul, glidskenor med Vespel-inlägg och
isrivare.
·Endast för vinterbruk.

Maverick, Maverick MAX
715004734

APACHE BACKCOUNTRY LT-MONTERINGSSATS

(Visas ej)
·Krävs för montering av Apache Backcountry-bandsystemet LT.
·DPS-modul och förfilter krävs och säljs separat.
Maverick, Maverick MAX
64"-modeller
715004397

72"-modeller
715004394

NYA ISRIVARE

·Förbättrar kylningen under hårda
och isiga förhållanden.
·Boggiskenmonterad, liten, lätt.
·Konstruktionen bygger på
spolprincipen och medför inga skador
vid backning.
·Kan enkelt demonteras när de inte
används.

Apache Backcountrydrivbandssystem
860201728

Unikt system för justerbar kontaktyta som
kan tackla svåra körförhållanden

GLIDSKENOR MED
VESPEL† -INLÄGG

·Använd DuPont Vespel-inlägg för
lägre friktion.
·Ökad livslängd.
·Kan kapas till önskad längd.
·Behövs 8 per fordon.
·Säljs styckevis.

Drivbandssystemen Apache
Backland och Apache
Backland LT
503194815

NY EXTRA HJULSATS

·Extra hjulsats för de bakre Backcountry LTdrivbanden.
·Minskar drag- och rullmotståndet vid hårda
snöförhållanden eller vid transport av tyngre laster.
·Ökar glidskenans livslängd vid körning på hård snö.
·Inkluderar två hjul, axel och monteringsutrustning per
sats för att åtgärda ett drivband.
·Upp till två satser kan installeras per bakre drivband.

Apache Backcountry LT-hjulsats
715006293
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APACHE 360 LT-DRIVBANDSSYSTEM

Gummimönstret över de kraftiga hjulparen med dubbla
lager och den förskjutna placeringen av hjulen ger ökad
tillförlitlighet samt mindre friktion och vibrationer

APACHE 360 LT-MONTERINGSSATS

·Multifunktionsband för tunga laster som passar de flesta Can-Am-terrängfordon.
·Justering av framhjulshöjden ger bättre attackvinkel och bättre prestanda i ojämn terräng vid svår
terräng eller större kontaktyta för bättre bärförmåga när höjden sänks.
·Genomsnittliga markfrigången ökar med 11.4 cm.
·Kammar på 2,5 cm fram och 3,2 cm bak.
·Apache 360 LT-monteringssats, DPS-bandmodul och motor- och CVT-förfiltersats krävs.
·Robust och pålitlig konstruktion.
·Uppfyller EG-kraven.
·Rekommenderas för användning på snö och endast för Maverick.

(Visas ej)
·Krävs för montering av Apache 360 LT-bandsystemet.
·DPS-drivbandsmodul och förfilter ingår ej.

Maverick, Maverick MAX
715005103

(Visas ej)
· Innovativ DPS-modul som säkerställer hastighetsmätarens rätta
visning och optimerad servostyrning som gör det enkelt att styra och köra.
· Krävs för montering av Apache-drivbandssatser.
·Säljs inte i Europa

Krävs för montering av Apache Backcountry- och Apache 360
LT-drivbandssatser

MOTOR- OCH CVT-LUFTINTAGETS FÖRFILTER
·Ger motorn extra skydd under tuffa förhållanden.
·Håller luftfiltret renare.
·Filtrerar bort partiklar större än 0,19 mm.
·Enkel montering.
·Passar inte med S&B-partikelavskiljare.
·Krävs för bibehållande av fabriksgarantin när drivbandssatsen är
monterad på fordonet.

Maverick, Maverick MAX (utom X mr-modeller)
715005600

Maverick, Maverick MAX
64'' modeller
715004392

72"-modeller
715004393

DPS-DRIVBANDSMODUL

Maverick, Maverick MAX
715004707

FÖRFILTER FÖR SNORKEL

·Ett förfilter särskilt för snorklar.
·Ger motorn extra skydd under tuffa förhållanden.
·Håller luftfiltret renare.
·Filtrerar bort partiklar större än 0,13 mm.
·Krävs för bibehållande av fabriksgarantin
när drivbandssatsen är monterad
på fordonet.

Maverick, Maverick MAX
(med snorkelsats)
715005599
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PROMOUNT PLOGAR

CAN-AM PROMOUNT VINKELPLOGAR

PROMOUNT-ERBJUDANDET HAR TAGITS FRAM FÖR BÅDE
PROFESSIONELLA ANVÄNDARE OCH ENTUSIASTER SOM
VILL TA SIN VERKTYGSUPPSÄTTNING TILL NÄSTA NIVÅ.
UTFORMAD FÖR ATT FUNGERA SÅ EFFEKTIVT
SOM MÖJLIGT – CAN-AM HAR OMARBETAT
PLOGEN FRÅN FÄSTE TILL BLAD.

NYA CAN-AM VINKELBLAD
·Förenklar jobbet med rätt redskap,
rensar långa gångar och gör arbetet lättare
genom att trycka snön längre bort från den
plogade vägen.
·Bladet är 66 cm högt vid högsta punkten
och smalnar av till 41 cm.
·Diagonalplog konstruerad för att
trycka snön högre upp.
·Gummiskyddet som håller snön borta från
föraren.
·Can-Am-logotyp.

72" (183 CM) STÅL
ENVÄGSBLAD
715007264 · Svart
183 cm

DITT JOBB, DITT VAL
Få en anpassad lösning som verkligen passar för uppgiften – med kvalitetskomponenter och
utan genvägar. ProMount fästplatta, plogram och blad är ett universalsystem som kan anpassas
till just din Can-Am och arbetsplats.
CAN-AM PROMOUNT TRYCKRAM MED SNABBKOPPLINGSSYSTEM

DET MEST
EFFEKTIVA
MONTERINGSSYSTEMET

Fästplattan på undersidan ger
optimal attackvinkel för bästa
tryckkraft.

Den framåtmonterade
tryck-plogramen har
branschledande lyfthöjd.

Fästplattan med låg profil har liten
påverkan på markfrigången och kan
sitta monterad året runt.

Fästs i FYRA ENKLA STEG, Can-Am ProMount-plogsystemet är det snabbaste,
enklaste sättet att börja ploga och få jobbet gjort—minimal ansträngning för maximalt resultat.

2

3

PLOGRAMSFÖRLÄNGNING

·30 cm (12”) plogramsförlängning krävs när plogen
monteras med Apache Track-system.

Maverick,
Maverick MAX
715006257

Passar
med alla
ProMount
-plogar

Maverick, Maverick MAX
715003910

INKOPPLAS MED ETT KLICK

1

·Kraftiga stålrör som tål det mesta.
·Enastående tryckstyrka och grepp tack vare mittmontering.
·Konstruerad för maximal ploglyfthöjd.
·Med ett självlinjerande snabbfäste, en fotpedal för snabb frikoppling
och ett ergonomiskt handtag för justering av plogvinkeln.
·Plogvajerstyrning och gränslägesbrytare som
förlänger vinschlinans livslängd.
·Can-Am ProMount-fästplatta krävs för montering.
·Gör att bladet kan vridas åt vänster eller höger,
i 5 positioner.
·En kraftig tapp ger smidig bladvridning och
förhindrar att smuts och snö anhopas i ledpunkten.

4

Krävs när
plog monteras
med Apache
drivbandssystem

CAN-AM PROMOUNT-FÄSTPLATTA

·Krävs för montering av Can-Am ProMount-plogram med snabbfäste.
·Precisionskonstruerad fästplatta som kan vara monterad året runt utan försämring av markfrigången.
·Passar inte med S3 Främre A-armar för högre markfrigång (715003784 och 715005116)..

Maverick, Maverick MAX
715004484

SKAPA DIN EGEN PLOGSATS
Kör rakt
mot plogen.
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Fäst vinschlinan i plogen med en
styrkrok/-rulle.

Lyft plogen tills den snäpper fast
på fästplattan.

Lösgör vinschlinan från vajerstyrningen.
Nu är du redo att ploga.

ÅTERFÖRSÄLJAREN KAN HJÄLPA DIG ATT VÄLJA BÄSTA
PLOGBLADSBREDD.
ProMount-bladen, som är gjorda av 2,5 mm stål för effektiv plogning,
finns i flera olika storlekar för såväl stora som små jobb.

genom att välja önskad typ och längd av plog
för din plogram. ProMount-plogramar passar
med alla blad.

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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CAN-AM PROMOUNT FLEX2-PLOGAR

CAN-AM PROMOUNT STÅLPLOGAR

HDPE (polyeten med hög molekylvikt) tekniken ger Flex2 större tillförlitlighet, stöttålighet och
motståndskraft mot stötar, rost eller deformation. Urstarkt men ändå flexibelt vid hinder
– Flex2-bladet gör arbetet enklare.

ProMount-bladen, som är gjorda av 2,5 mm stål för effektiv plogning, finns i flera olika
storlekar för såväl stora som små jobb.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2-PLOGSATS

CAN-AM PROMOUNT STÅL-PLOGSATSER

Denna sats innehåller:
·Can-Am ProMount Flex2-blad
·Plogtryckram med snabbfäste
·Fästplatta (visas ej)

Dessa satser innehåller:
·Can-Am ProMount stålblad
·Plogtryckram med snabbfäste
·Fästplatta (visas ej)
Maverick, Maverick MAX
715006302 · Svart
715006303 · Gul

183 CM BLAD
Maverick, Maverick MAX
715006301 · Svart

183 cm

CAN-AM PROMOUNT FLEX2-BLAD

183 cm

·Plogblad kan köpas
individuellt för komponering av egen sats.
·Passar med Can-Am ProMount
-bladtillbehör som gör plogen
ännu mer mångsidig.

CAN-AM PROMOUNT STÅLBLAD

183 CM BLAD

183 CM BLAD

·Plogbladen kan köpas individuellt för en egen sats.
·Passar med Can-Am ProMount-bladtillbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
·Rensar 168 cm bredd när plogen är helt vinklad.
·Bladhöjd på 43 cm.

·Rensar 168 cm bredd när plogen är helt vinklad.

ProMount-plogarm
715004485 · Svart

ProMount-plogtryckram
715004474 · Svart
715006021 · Gul

183 cm
183 cm

SKAPA DIN EGEN SATS
ÅTERFÖRSÄLJAREN KAN HJÄLPA DIG ATT VÄLJA BÄSTA
PLOGBLADSBREDD.
ProMount-bladen, som är gjorda av 2,5 mm stål för effektiv plogning,
finns i flera olika storlekar för såväl stora som små jobb.
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genom att välja önskad typ och längd av plog
för din plogtryckram. ProMountplogtryckramar passar med alla blad.

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

SKAPA DIN EGEN PLOGSATS
ÅTERFÖRSÄLJAREN KAN HJÄLPA DIG ATT VÄLJA BÄSTA
PLOGBLADSBREDD.
ProMount-bladen, som är gjorda av 2,5 mm stål för effektiv plogning,
finns i flera olika storlekar för såväl stora som små jobb.

genom att välja önskad typ och längd av plog
för din plogtryckram. ProMountplogtryckramar passar med alla blad.
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DÄCK OCH FÄLGAR

CAN-AM PROMOUNT-PLOGTILLBEHÖR
1

CAN-AM PROMOUNT
-KANTMARKERINGAR

1

·Gör det lättare att hålla koll på plogens kanter.
·Höjd: 60 cm
·Säljs parvis.
·Passar för Can-Am ProMount Steel- och
Flex2-blad med eller utan plogbreddare
(utom för 137 cm Can-Am ProMount Stålblad).

Maverick, Maverick MAX
715004206

2

DÄCK

CAN-AM PROMOUNTSLITDEL AV PLAST*

4

·För mindre repor på släta infarter och känsliga ytor.

Maverick, Maverick MAX
168 cm
183 cm
715004482
715004483

3

3

CAN-AM PROMOUNT-SNÖUPPFÅNGARE
·Håller kvar snön på plogen.
·Mått: 43,2 cm x 33 cm.
·Säljs parvis.
·Passar för Can-Am ProMount Steel- och Flex2-blad
med eller utan plogbreddare
(utom för 137 cm Can-Am ProMount Steel-blad).

Maverick, Maverick MAX
715006258

2

*

4

CAN-AM PROMOUNT-PLOGBREDDARE
·Ger 8cm extra på varje sida.
·Passar för Can-Am ProMount-blad
(utom för 137 cm Can-Am ProMount Steel-blad).
·En längre slitdel kan monteras för att ytterligare utöka den
extra längden som förlängningarna ger.
·Passar för Can-Am ProMount-blad
(utom för 137 cm Can-Am ProMount Steel-blad).

Maverick, Maverick MAX
715004205 · Svart
715005319 · Gul

PLOGVINKLINGSSYSTEM

·Omvandlar plogsystemet till en lättstyrd
enhet från förarsätet.
·Bekväm plogstyrning uppåt/nedåt och vänster/ höger
med den medföljande styrspaken.
·Alla plogrörelser kontrolleras med en hand
så att det är lätt att koncentrera sig på plogningen.
·Passar inte med Backcountry LT-drivbandssatser på Maverick.

Passar med alla ProMount-plogtryckramar och -blad
715006022

X DS-DÄCK
MAXXIS BIGHORN

(Visas ej)
Fram – 29" × 9" × 14"
705402081
Bak – 29" × 11" × 14"
705502604

·Större diameter på den nedre
vajerrullen minskar slitaget på linan
vid plogning.
·Kan användas med alla ProMountplogar.

Maverick, Maverick MAX
705203753
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GRÄNSLÄGESBRYTARE FÖR PLOG

MAXXIS LIBERTY-DÄCK

Bak – 28" × 11" × 14"
705502603

Maverick Xrc
30" x 10" x 14"
705402143

Fram – 27" × 9" × 14"
705402168 ∙

32" x 10" x 15"
705402464

·Konstruerade för prestandakörning och för att ge dig
och din SSV frihet i olika slags terräng.
·Radialkonstruktion med åtta lager.

Bak – 27" × 11" × 14"
705502665 ∙

X DS-DÄCK
MAXXIS BIGHORN

(Visas ej)
Fram och bak – 30" × 10" × 14"
705402082

FÄLGAR

14" MAVERICK
-FÄLG FÖR DÄCKLÅS

14" MAVERICK
X RC-FÄLG

·Svart aluminiumfälg med polerad yta
och klarlack.
·Valbar färg på fälglås (ingår inte).
·16 bultar (250000893) behövs för
montering av fälglås.

Maverick, Maverick MAX
705402256

Maverick, Maverick MAX
705402207 · Svart och polerad
705402173 · Svart

·Svart aluminiumfälg med klarlack.

14" MAVERICK-FÄLG FÖR
DÄCKLÅS

·Svart aluminiumfälg med klarlack.
·Välj beadlockfärg.
·16 bultar (250000893) behövs för montering av fälglås.

Maverick, Maverick MAX
Fram – 14" × 7"
·Offset = 55 mm
·För Xrs = Fram och bak
705402393

PLOGVAJERSTYRNING

MAXXIS BIGHORN 2.0-DÄCK

Fram – 28" × 9" × 14"
705402080

14" MAVERICK-FÄLG

·Svart aluminiumfälg med klarlack.

Maverick och Maverick MAX
Fram – 14" × 7"
·Offset = 55 mm
705401965
Bak – 14" × 8"
·Offset = 76 mm
705502493

14" MAVERICK-FÄLG FÖR
DÄCKLÅS

·Däcklås i gjuten aluminium
·Måste monteras på framfälg (705401706)
och bakfälg (705502286).

Maverick & Maverick MAX
(endast X rs- och X ds-modeller)
705401709 · Svart
705401913 · Guld
705402358 · Can-Am röd
705402472 · Manta grön

Bak – 14" × 8"
·Offset = 76 mm
705502814

(Visas ej)
·För reglering av vajerspänningen när plogsystemet lyfts för högt.
·Förhindrar skador på vinsch, plogtryckram och fordon.
·Sensorn har flyttats för optimal lyfthöjd.
Maverick, Maverick MAX
715006259

Vissa produkter som visas finns eventuellt inte tillgängliga eller är inte godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

KLÄDER
Kläder, hjälmar, glasögon
och allt annat du behöver
för bästa möjliga Can-Amupplevelse.

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

APPAREL

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

PARTS &
MAINTENANCE

RESERVDELAR
OCH UNDERHÅLL
Viktiga artiklar för att se till
att din Can-Am fortsätter
att ”nöta” asfalt, inklusive
oljor, filter, underhålls- och
rengöringsprodukter.

CAN-AMOFFROAD.COM

