2021 TILBEHØR
UTGAVE FOR EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA

MAVERICK

DIN JOBB.
VÅRT TILBEHØR.
LA OSS FÅ DET GJORT.

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET
INNOVASJON ER EN SELVFØLGE FOR OSS.
ALT VÅRT TILBEHØR FUNGERER SAMMEN,
RETT UT AV ESKEN. VELG OG VRAK.
OG VELG LITT MER.

STIL
OG VISJON

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

VI HAR HEVET STANDARDEN FOR
TILLEGGSUTSTYR. DET ER IKKE BARE
UTVIKLET FOR Å SE BRA UT,
MEN FOR Å UTGJØRE EN FORSKJELL
FOR EKTE FØRERE. REN RÅSKAP,
INGEN PAUSER.

CAN-AM-TILBEHØRET VÅRT ER LAGET
RIKTIG FØRSTE GANG. PÅ TOPPEN AV
DET HELE LEGGER VI MED 2 ÅRS
GARANTI. BARE HYGGELIG. INSTALLER
DET SELV, ELLER HOS EN AUTORISERT
FORHANDLER.

BRP 2 ÅRS
BEGRENSET GARANTI

For nytt Can-Am-tilbehør, originaldeler og fellesmerkede produkter solgt gjennom
BRP. Inkluderer varer som installeres av deg eller en autorisert BRP-forhandler.
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CAN-AMOFFROAD.COM

EKSPERTENS

VALG

SE ETTER DENNE LOGOEN GJENNOM KATALOGEN FOR
EKSPERT ANBEFALINGER OM INNOVATIVE DELER OG TILBEHØR
FOR ENTUSIASTEN SOM DU BARE MÅ HA, OG SOM HJELPER
DEG MED Å BYGGE DITT PERFEKTE OFF-ROAD-KJØRETØY.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, TM og BRP-logoen er
varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. CARLISLE er et varemerke som tilhører Carlisle Companies.
CHAMUDE og HIPORA er registrerte varemerker tilhørende Kolon Industries, Inc. CLARINO er et varemerke som
tilhører Kuraray Co. Ltd. COOLMAX og THERMOLITE er registrerte varemerker for INVISTA for slitesterke tekstiler.
DRIRELEASE er et registrert varemerke som tilhører Optimer Inc. FOX er et registrert varemerke som tilhører Fox
Racing Canada. GARMIN og MONTANA er registrerte varmer som tilhører Garmin Ltd. iPod er et registrert varemerke
som tilhører Apple Inc. KOLPIN, GUN BOOT og IMPACT er registrerte varemerker som tilhører Kolpin Powersports
Inc. KYB er et registrert varemerke som tilhører Kayaba. MicroSD er et varemerke som tilhører SD Card Association.
Mud Lite XTR og SS312 er varemerker som tilhører ITP Tires. NEXT G-1 VISTA er et varemerke som tilhører Next
Camo, LLC. NGK er et registrert varemerke for NGK Spark Plugs, Ltd. PRIMALOFT GOLD og PRIMALOFT BLACK
er registrerte varemerker tilhørende Albany International Corp. TEFLON, TEFLON HT og KEVLAR er varemerker for
E.I. Dupont de Nemours & Co. TWINAIR er et varemerke for Twin Air USA. UNI er et varemerke for UNIFILTER Inc.
VELCRO er et registrert varemerke som tilhører Velcro Industries. WARN er et varemerke som tilhører Warn
Industries Inc. YUASA er et registrert varemerke for YUASA Batteries Inc. ZILLA og BIGHORN 2.0 er varemerker for
Maxxis. SCOTT er et varemerke for Scott Sports SA. Følgende varemerker tilhører sine respektive eiere:
BLUETOOTH, CREE, DURO, DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM, SUR LAST, VISION, XPS og YOSHIMURA.
DRAGONFIRE er et varemerke som tilhører KRANSCO. Baja Designs er et registrert varemerke som tilhører Baja
Designs Inc. S3 POWERSPORTS er et varemerke som tilhører S3 Power Sports LLC. Visse modeller som vises kan
være påmontert ekstrautstyr. Viste priser er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan
selge til en annen pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig av sted, er produktene distribuert av
BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia
Pty Ltd. eller BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP forbeholder seg retten til når som helst og uten forpliktelser å
avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjon, egenskaper, modeller eller utstyr.

EKSPERTVALGTE PAKKER
LEGG TIL TILBEHØRET DU ØNSKER MED 3 NIVÅER AV OPPGRADERINGER:
STARTER, AVANSERT, OG TOPP. ELLER MIKS OG MATCH ALTERNATIVER –
DET ER DIN TUR.

DUNE

STARTER

DU KAN FINANSIERE KJØPET AV TILBEHØR

sammen med kjøp og finansiering av din Maverick. Spør forhandleren din for nærmere informasjon.

Viktige, anbefalte oppgraderinger
for å umiddelbart forbedre alle
Can-Am-kjøretøy.

PERFORMANCE

AVANSERT

De beste og mest allsidige
oppgraderingene som har vist seg å være
populære blant både erfarne førere og nye
eiere. Forvandle din Can-Am til årene med
kjøring som kommer.

EVENTYR

TOPP

Grenser er for andre folk:
bygg ditt Can-Am off-road-kjøretøy
til å møte større utfordringer og
kjøre gjennom enda større eventyr.

TILBEHØR | BYGG DIN MAVERICK

BYGG DIN MAVERICK | TILBEHØR

VÆR FORBEREDT PÅ SKIFTENDE
LANDSKAP OG FÅ DET MESTE
AV DINE EVENTYR:
DETTE ER DE PERFEKTE
OPPGRADERINGENE
FOR KJØRING
I SANDDYNER
OG ØRKEN

FÅ DE MEST POPULÆRE OG
EFFEKTIVE PERFORMANCEOPPGRADERINGENE, FOR
SPENNING FRA DAG 1 - OG
HVER DAG ETTERPÅ

STARTER
715002909

Halv vindskjerm

s. 17

715004732

Halve dører i aluminium

s. 20

715002961

Dune Frontstøtfanger

s. 25

715002962

Dune Bakstøtfanger

s. 25

715004778

LinQ 30 liters kjøleboks

s. 35

715002882

Yoshimura Slip-On eksos

s. 55

715002881

LinQ Svingbart stativ

s. 37

715004276

Oppbevaringsvesker i førerhusdøren oppe

s. 38

715003529

Lysrekkestøtte

s. 41

710006821

Baja Designs XL Sport LED-lys

710006818
710006819

MAVERICK

MAVERICK

DUNE

PERFORMANCE
715005510

Lonestar Racing støtfanger foran

s. 27

715005512

Lonestar Racing støtfanger bak

s. 27

715005514

Lonestar Racing steinbeskyttere

s. 28

715002902

Sportstak

s. 12

715004694

Frontvindunett

s. 21

715005277

ProVent vindskjerm

s. 17

715006199

ProVent adaptersett for takmodul

s. 12

s. 40

715005279

ProVent tak-modul pakke

s. 12

Baja Designs Squadron Sport LED-lys

s. 39

715006387

Polykarbonat vindu bak

s. 21

25 cm Baja Designs OnX6 LED Lysrekke

s. 40

715005183

Yoshimura In-Line Triple Slip-On eksos

s. 55

715002873

Komplett MTX audiosystem

s. 47

715003734

Lonestar Racing støtte til brannslokkingsapparat-støtte s. 54

715004866

LONESTAR RACING kraftig skifteplate og knott

s. 52

715004865

Lonestar Racing skvettlapper med braketter

s. 52

AVANSERT

TOPP

AVANSERT

TOPP
715006315

Monteringssett for ekstrabatteri

s. 48

715004900

Lydtak

s. 46

715002886

Belyst whip-flagg

s. 48

715002874

Holder for elektronisk enhet

s. 47

*Merk at prisen ikke inkluderer installasjonskrav, og at delenumre kan variere avhengig av kjøretøymodell.
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STARTER

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

*Merk at prisen ikke inkluderer installasjonskrav, og at delenumre kan variere avhengig av kjøretøymodell.
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TILBEHØR | BYGG DIN MAVERICK MAX

TAK

TILBEHØR SOM TAR DEG
FRA NULL-TIL-UTFORSKER
PÅ FÅ SEKUNDER.

VÅRE TAK ER LAGET AV KVALITETSMATERIALER UTVIKLET SAMMEN
MED DIN CAN-AM, OG SK APER EN STERK, LETT OG
MOTSTANDSDYKTIG BESK Y TTELSE MOT VÆR OG VIND.

BYGGET FOR
DITT KJØRETØY

Bygget med samme design,
passform, finish og holdbar
kvalitet som hele
utvalget vårt.
MAVERICK MAX

EVENTYR

STARTER
715003750

Sportstak (MAX)

715007097

Vippbar vindskjerm

s. 12
s. 16

715003868

Adventure takstativ

s. 37

715002973

Skjermutbyggere

s. 26

715006387

Polykarbonat vindu bak

s. 21

715002903

Dørpaneler nede foran

715003751

Dørpaneler nede bak

s. 20
s. 20

715003433

Pre-runner støtfanger foran

s. 24

715003436

Pre-runner støtfanger bak

s. 24

715003888

Steinbeskyttere

s. 26

715004007

99 cm Dobbel LED-lysstolpe

s. 42

715002873

Komplett MTX audiosystem

s. 47

715003753

Myke dørpaneler oppe

715003718

HMWPE bunnplatesett

s. 21
s. 22

715004748

MTX midtre høyttalere

s. 47

295100698

LinQ 16 liters kjøleboks

s. 33

715004301

LinQ Verktøyboks

s. 33

AVANSERT

TOPP

GJØR DET TIL DITT EGET

Takmulighetene er den perfekte plattformen for en rekke Can-Am
tilbehør som virkelig utgjør en stor forskjell på din Maverick.

100 % INTEGRERT

Disse høyttalerne er født til å rocke din Maverick –
fra strømsystem til montering, passform og fininsh.

*Merk at prisen ikke inkluderer installasjonskrav, og at delenumre kan variere avhengig av kjøretøymodell.
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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TILBEHØR | TAK

TAK | TILBEHØR

EKSPERTENS

EKSPERTENS

VALG

VALG

SPORTSTAK

·Laget av støtsikker injisert polypropylen.
·Utmerket beskyttelse mot vind og vær.
·God sikt ved kjøring nedover skråninger.
·Kompatibel med vindskjerm.
·Standard på X RS-modellen.

Maverick
·Enkel installasjon uten verktøy
og fjerning med hurtigutløsende
1/4-omdreiningsfester og
stroper med borrelås.
715002902

HOS LONESTAR RACING
HANDLER DET UTELUKKENDE
OM RACING-BYGGET,
KONKURRANSETILPASSET
TILBEHØR.

PROVENT TAK-MODUL PAKKE

Maverick MAX
·Enkel montering.
715003750

·Gir frisk luft inn i førerhuset.
·Optimal ytelse med fullt førerhus.
·Optimal utførelse med fullt førerhus. 4 vifter gir uendelig tilføring av luft for
fører og passasjer.
·Filter og forfilter for å begrense inntrenging av støv.
·Enkel rengjøring av filter og forfilter.
·Avventer patent på styring av vannsystem for å holde vann ute
av styrehuset samtidig som luftflyten blir opprettholdt.
·Ikke kompatibel med LED-gitter som er takfestet eller takstativ.
·Utvendig støpsel lukker fullstendig for luftinntaket om vinter eller ved kraftig regn.
·Krever ProVent Adaptersett for takmodul (715006199 / 715006371
for MAX), ikke et krav for Can-Am Aluminiumstak.

Maverick, Maverick MAX
715005279

GI DIN
PROVENT TAKMODUL
ADAPTER-PAKKE FOR SPORTSTAK

(Ikke avbildet)
·Adapter for å tilpasse ProVent takmodul-pakke på tak til Maverick Sport eller
Maverick Trail Sport.
·Inkludert takadapter og jernvare.
·Krever ProVent takmodul-pakke (715005279).
Maverick
715006199

Maverick MAX
715007098

BEAST
MER
BAKSTATIV
LONESTAR RACING ALUMINIUMSTAK

BIMINI TAK MED SOLSKJERM

·Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot
UV-stråler og som tåler slitasje og hard bruk.
·Det innovative kanvastaket leveres med en hard
skjerm med plass til lagring av det opprullede
kanvastaket.
·Enkelt av og på uten verktøy med hurtigutløser,
1/4-omdreinings fester og borreløs.

Maverick
715002901

ALUMINIUMTAK

·Formet aluminiumstak 2,3 mm (0,09") tykt.
·Solid og lett.
·Sporty utseende.
·Kompatibel med vindskjerm.
·Enkel montering uten verktøy.

Maverick
715004224 · Svart

715002900 · Sølv

FARGET SOLSKJERM

· Konstruksjon i farget plastmateriale.
· Beskytter fører og passasjer mot solen.
· Ikke kompatibel med aluminiumstak
og heldekkende vindskjermer.
Maverick, Maverick MAX
715007098

·2,1 mm tykt aluminiumstak.
·Solid og lett.
·Understreker kjøretøyets racing-utseende
takket være et autentisk sporty uttrykk kombinert med
unik, iøyenfallende grafikk.
·Gir beskyttelse mot vind og vær med en personlig touch.
·Inkluderer beskyttelsesstang mot sammenstøt på
midten for montering.

·Lavere profil enn andre tak.
·Kompatibelt med LONESTAR Racing lysrekke.
·Ikke kompatibel med LinQ svingbart stativ,
lysrekkestøtte
og med hele vindskjermer.
·Merket "Lonestar Racing for Can-Am".

715003749

Hyper Silver / Svart grafikk
Maverick
produsert etter 1. januar 2017
715005508 · Hyper Silver
715005507 · Svart
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Inkluderer midre
beskyttelsesstenger for
montering

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

Can-Am Red
Maverick MAX
715005516 · Hyper Silver

Maverick
produsert etter 1. januar 2017
715004436 · Can-Am Rød

Maverick MAX
715004341 · Can-Am Rød

715005515 · Svart
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MYKE FØRERHUS

VINDSKJERM
UTVIKLET SAMMEN MED DIN MAVERICK FOR Å SIKRE AT
DE HAR PASSFORMEN, UTSEENDET OG Y TELSENE DE BØR HA.

1
3

2

4

Det er enkelt å fjerne de
øvre myke dørpanelene
når været blir bra!

QUANTUM† BEHANDLET
Vår heldekkende
vindskjerm - Behandlet
er produsert i støtsikkert
Quantum-behandlet
polykarbonat for å sikre
lang levetid.

5

TØFFE VÆRFORHOLD

1. BIMINI-TAK MED SOLSKJERM
2. MYKE ØVRE DØRPANELER
3. MYKT BAKVINDU
4. HELDEKKENDE VINDSKJERM - HARD
5. DØRPANELER NEDE

MYKT LUKKET FØRERHUS

·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·For ekstra komfort i førerhuset, utstyr førerhuset ditt med et forseglingssett.

Maverick

Maverick MAX

Inkluderer:
·Bimini tak med solskjerm
·Heldekkende vindskjerm - hard
·Myke dørpaneler oppe
·Dørpaneler nede foran
·Mykt bakvindu
715003754

Inkluderer:
·Bimini tak med solskjerm
·Heldekkende vindskjerm - hard
·Myke dørpaneler oppe
·Dørpaneler nede foran
·Mykt bakvindu
715003755

DESIGN
DITT EGEN
FØRERHUS.
14

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

HAR IKKE EN
SJANSE!
FORSEGLINGSSETT FOR FØRERHUS

(Ikke avbildet)
·Hindrer at smuss, støv og vind trenger inn i førerhuset.
·Selges parvis for fører og passasjer.
·Anbefales til myke førerhus.
Maverick
715004433

Maverick MAX
715004434

100% modulære komponenter designet for
å virke sammen:

TAK S. 11
FRONTRUTER S. 15

DØRER S. 19
BAKVINDUER S. 19

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

VIPPBAR VINDSKJERM

Sørger for at du raskt kan tilpasse deg skiftende forhold
ved å justere vindskjermen underveis.

100 % INTEGRERT

Standardførerhuset i din Can-Am sørger for
enkel montering og perfekt passform for tilbehøret.
15

TILBEHØR | VINDSKJERMER OG SPEIL

VINDSKJERMER OG SPEIL | TILBEHØR
EKSPERTENS

VALG

PROVENT VINDSKJERM

GLASS FRONTRUTE

·Kurvet og laminert vindskjerm i helglass.
·Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer
mot vær og vind.
·Gir ekstra god sikt og motstandsdyktighet mot riper.
·Må brukes med visker-/spylersett for vindskjerm for å
opprettholde god sikt under krevende forhold, som
kjøring i gjørme.
·Det anbefales bruk av bakre vindbeskyttelse.

Maverick,
Maverick MAX
715003281

·Hel vindskjerm i støtsikker Quantum† hard
polykarbonat.
·Kontrollerbare ventiler til å administrere luftflyten.
·Optimal ytelse med fullt førerhus.
·Fører luft inn i førerhuset, tar bort dugg på
frontruten, lukkes fullstendig for å eliminere
luftstrøm.
·En øvre ventil og en nedre ventil med forfiltre.
·Konstruert i formet polykarbonat
for bedre stivhet.
·Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
·Ikke kompatibelt med Lonestar Racing-tak.

Maverick, Maverick MAX
715005277

Den øvre ventilen
sender luft inn i kupeen
De nedre ventilene fjerner dugg
fra vindskjermen

EKSPERTENS

VALG

TOTAL KONTROLL PÅ LUFTSTRØMMEN
Bransjens første elektrisk betjente vippbare vindskjerm

VINDSKJERM I GLASS
MED VISKER-/SPYLERSETT

HELT ÅPEN

for optimal sikt og ventilasjon

·Et komplett sett som inkluderer en kurvet og laminert
vindskjerm i glass med visker-/spylersettet
med én hastighet.
·Sitter tett mot buret og beskytter fører og passasjer
mot vær og vind.
·En ideell måte å holde vindskjermen klar i regnvær,
eller hvis du kjører i gjørme og vann.
·Må brukes med vindbeskyttelse bak.

Maverick, Maverick MAX
715003283

VIPPBAR VINDSKJERM
UENDELIGE
MULIGHETER DERIMELLOM
avhengig av ønsker om beskyttelse, sikt
og luftsirkulasjon

·PowerFlip-vindskjermen er utstyrt med elektriske
sylindere som gir føreren mulighet til å justere
vindskjermens åpning med et tastetrykk.
·Vindskjermen er produsert i hard polykarbonat
med gummilister og en farget øvre del.
·Sørger for at du raskt kan tilpasse deg
skiftende forhold ved å justere vindskjermen
underveis.
·Kan åpnes helt for optimal sikt og ventilasjon,
lukkes helt for maksimal beskyttelse mot vær
og vind, og derimellom har du et uendelig antall
åpningsmuligheter avhengig av ønsker om
beskyttelse, sikt og luftsirkulasjon.
·Kompatibelt med Can-Am-tak.

HEL VINDSKJERM

·Hel vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
·Konstruert i formet polykarbonat for bedre stivhet.
·Utviklet slik at den ikke gulner, sprekker og holder seg
klar, med utmerket UV-motstand og optisk klarhet.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
·Må brukes med vindbeskyttelse bak.

Maverick, Maverick MAX
715002907

HELDEKKENDE VINDSKJERM HARD

·Hel vindskjerm i støtsikker Quantum† hard
polykarbonat.
·Konstruert i formet polykarbonat for bedre stivhet.
·Gir ekstra god sikt og bedre motstandsdyktighet
mot riper.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
·Må brukes med vindbeskyttelse bak.

Maverick, Maverick MAX
715004417

VINDUSVISKER FOR
POWERFLIP-VINDSKJERM

NY

·En ideell måte å holde vindskjermen klar i
regnvær, eller hvis du kjører i gjørme og vann.
·Visker fra toppen og gjør det mulig å dreie
frontruten. Inkluderer visker med én hastighet
og beholder for spylevæske.
·Viskermekanisme og beholder for spylevæske
er perfekt skjult inne i kjøretøyet.
·Må installeres med PowerFlip-vindskjerm
(selges separat).

Maverick, Maverick MAX
715006310

Maverick, Maverick MAX
715007097

HELT LUKKET

for maksimal beskyttelse mot vær og vind

VISKER-/SPYLERSETT TIL
VINDSKJERM

·En ideell måte å holde vindskjermen klar i regnvær,
eller hvis du kjører i gjørme og vann.
·Inkluderer visker med én hastighet og beholder for
spylevæske.
·Viskermekanisme og beholder for spylevæske er
perfekt skjult inne i kjøretøyet.

HALV VINDSKJERM

·Halv vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
·Konstruert i formet polykarbonat
for bedre stivhet.
·Utviklet slik at den ikke gulner, sprekker og holder seg
klar, med utmerket UV-motstand
og optisk klarhet.

·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Med omvendt vinkelleppe for å avlede luftstrømmen.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAXFit
med full hard frontrute (715004417)
715004762
Maverick, Maverick MAXFit
med frontrute i glass
(715003281)
715003282

KLAR VINDSKJERM
715002909

FARGET
VINDSKJERM
715004291

16

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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TILBEHØR | VINDSKJERMER OG SPEIL

DØRER

EKSPERTENS

VALG

SANDDYNER, ØRKEN, GJØRME OG LØYPE - KOMFORT, BESK Y TTELSE
OG FLOTT UTSEENDE UANSETT HVOR DU ER.

PERFEKT PASSFORM

BAKSPEIL OG
KAMERAMONITOR

·Helt vanntett ryggekamera og monitorsett.
·Flere kamera-feeds kan ses med ryggekameraet,
slik at du ser det du har behov for.
·Enheten erstatter standard-bakspeilet
(skjermen er integrert i enhetens
erstatningsspeil).
·Kameraet bruker infrarødt lys for
nattsynskapasitet.
Maverick, Maverick MAX
715004905 · Svart

SIDESPEIL

·Solid støpt aluminiumsfeste med svart nylondeksel.
·Montert på kuleledd for justering i flere posisjoner.
·Konveks optikk for vidvinkelsyn.
·Fjærbelastede dreietapper lar speilene felles
helt tilbake.
·Dørmontert.
·Myke dørpaneler oppe.
·Selges i par.

Maverick, Maverick MAX
715004236 · For standard kvartdører
715005315 · For aluminumsdører

RACING SIDESPEIL

·Racing-inspirert design med robust svart nylon
6/6-konstruksjon med behandlet støpt
aluminiumfeste.
·Dobbel justering sørger for optimalt synsfelt (FOV).
·Montert på kuleledd for justering i flere posisjoner.
·Flat optikk gir bedre avstandsforståelse.
·Fjærbelastede dreietapper lar speilene felles
helt tilbake.
·Ikke kompatibelt med Lonestar Racing lysrekker
og vindskjermer og myke dørpaneler oppe.
·Selges i par.

Velg en ultimat passform
og stivhet som lukker godt
mot buret for fullstendig
førerbeskyttelse mot vær
og vind.

Maverick, Maverick MAX
715002898

HALVDØRER I ALUMINIUM

Perfekt full dørdekning i sterk og lett aluminium – inkluderer
Deluxe-dørhåndtak.
18

DELUXE DØRHÅNDTAK

Solide håndtak både innvendig og utvendig erstatter dørstroppene
slik at det er raskere å komme seg inn og ut.
19
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DØRER OG VINDBESKYTTELSE BAK | TILBEHØR

EKSPERTENS

VALG

HALVE DØRER I ALUMINIUM

·Lette halvdører laget av 2 mm (5/64") tykk aluminium.
·Pulverlakkert overflate som gir god beskyttelse mot riper og skraper.
·Bygget for maks. stivhet og holdbarhet.
·Utformet for perfekt passform og sømløs integrasjon ved
kjøretøyets linjer.
·Tykk forsegling for bedre beskyttelse mot vær og vind.
·Enkel montering med standard dørramme.
·Inkluderer de praktiske Deluxe dørhåndtakene.
·Kompatibel med myke øvre dørpaneler,
vindusnett og øvre oppbevaringsvesker på øvre dørpaneler.
·Ikke kompatibel med oppbevaringsvesker på nedre dørpaneler.
·Selges i par.

REDUSERER EFFEKTIVT
VIND, TREKK OG SMUSS
INN I FØRERHUSET.

Maverick, Maverick MAX
715004732 · Foran
Maverick MAX
715004753 · Bak

VINDUSNETT

MYKE DØRPANELER OPPE

·Nettingskjerm i vinduet for ekstra beskyttelse mot vind.
·Kan enkelt senkes på få sekunder
·Selges i par.

Maverick
715006693 · Foran

Maverick MAX
715004694 · Foran 715006700 · Bak

DELUXE DØRHÅNDTAK

·Skift ut standard dørstropper med dørhåndtak som
er enkle å betjene.
·Inkluderer dørhåndtak innvendig og utvendig for hver dør.
·Enklere å åpne dørene.
·Standard på tilbehøret aluminium halve dører.
·Selges i par.

Maverick, Maverick MAX
715004758 · Foran

·Værbestandige paneler forsterket med aluminiumsramme
gir god beskyttelse mot vær og vind.
·Utvider øvre del av standard kvartdører.
·Laget av kraftig UV-bestandig polyesterkanvas som gir utmerket
motstandsdyktighet mot slitasje og hard bruk.
·Glidelåslukking i vinduene er laget av laminert og polert vinylmateriale
som gir god ventilasjon.
·Kan kombineres med dørpaneler nede for å skape et
komplett dørsett for ditt kjøretøy.
·Ikke sammen med racing sidespeil.

Maverick (2-dørs)
715007118

Maverick MAX (4-dørs)
715003753

Maverick MAX
715004860 · Bak

DØRPANELER NEDE

·Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon designet for å matche kjøretøyet.
·Utvider standard dører nede for å beskytte og forsegle førerhuset.
·Tar seg flott ut.
·Enkel og rask montering.
·Selges i par.
·Nedre dørpaneler bak selges separat.

Maverick, Maverick MAX
715002903 · Foran

715003751 · Bak

Foran

VINDSKJERM BAK

·Full nettingskjerm bak reduserer trekk fra
vindskjermen og øker komforten i kupeen.
·Enkelt og raskt å montere på rullebur.
·Stor, hvit Can-Am logo på svart netting.

Maverick, Maverick MAX (bortsett fra X mr-modeller)
715006701

POLYKARBONAT VINDU BAK

·Vindu i støtsikker polykarbonat.
·Stopper trekk fra vinduet og hindrer at støv og regn
trenger inn, noe som gir høyere komfort.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
·Klar for høyttalere bak for MTX audiosystem.

Maverick, Maverick MAX (bortsett fra X mr-modeller)
715006387

MYKT BAKVINDU

·Klart, fleksibelt vindu laget av transparent vinyl.
·Motstår kuldesprekker i opptil -20 °C (-4 °F).
·Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn.
·Enkel montering uten verktøy.

Maverick, Maverick MAX (bortsett fra X mr-modeller)
715006702

Bak

HOLD DEG LÅST OG
KLAR MED DELUXE
UTVENDIGE DØRHÅNDTAK.
20

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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STØTFANGERE

HMWPE BESKYTTELSESPLATER
Lettere enn aluminium

Våre plastplater glir smidig og stille over
hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng.
Laget av 10 mm tykk slitesterk og termoformet
High Molecular Weight Polyethylene (HMWPE).

2

4

Overlegen motstandsdyktighet
mot sprekker

VÅRE STØTFANGERE ER KLARE FOR UTFORDRINGER –
OG HAR STYRKE OG K ARAKTER TIL Å TAKLE ALT.

Støtabsorberende

3

4

1

BEDRE
KORROSJONSBESKYTTELSE
Støtfangere fra Can-Am er
E-belagt for overlegen
korrosjonsbeskyttelse
på inn- og utsiden.

1

715003747

HMWPE
BESKYTTELSESPLATER
ER STANDARD PÅ
MAVERICK X RCMODELLER.

MAVERICK
64"-MODELLER

MAVERICK MAX
64"-MODELLER

MAVERICK,
MAVERICK MAX
72"-MODELLER

MAVERICK
BASE 72"-MODELLER

MAVERICK MAX BASE
72"-MODELLER

715003718

715006767

715006769

(UNNTATT BASEMODELLER)

FULLT BESKYTTELSESSETT
HMWPE BunnPlate
Sett

715003713

715003747

INDIVIDUELLE HMWPE-BESKYTTELSESPLATER
1

HMWPE Beskyttere for
fremre A-arm og bakarm

715002905

715002905

715003552

715003552

715003552

2

HMWPE Bunnplate foran

715003933

715003933

715003933

715003933

715003933

3

HMWPE Midtre
bunnplate

—

715003731

Standard
på disse modellene

—

715003731

4

HMWPE
Beskyttelsesplate under

715004904

715004904

Standard
på disse modellene

715004904

715004904
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100 % INTEGRERT

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

Passer perfekt med din Mavericks
stil og finish.

KLARGJORT FOR LYS

Fullt integrert lysmonteringsplate.
Mulighet for montering av flere lys.

23

TILBEHØR | STØTFANGERE OG BESKYTTERE

STØTFANGERE OG BESKYTTERE | TILBEHØR
BESKYTTELSESSTANG MOT SAMMENSTØT FORAN

BESKYTT OG UTFORDRE
KJØRETØYET DITT TRYGT
GJENNOM DET ALLER
VERSTE.

EKSPERTENS

VALG

PRE-RUNNER STØTFANGER BAK

PRE-RUNNER STØTFANGER FORAN

·Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm og en 3 mm aluminiumsplate
for ekstra holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Sørger for ekstra solid beskyttelse under ekstreme forhold.
·Integrert med festeplate og festepunkter for lys.

Maverick, Maverick MAX
715002878 · Svart

·Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm og en 3 mm aluminiumsplate for
ekstra holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Beskytter kjøretøyets karosseri og eksossystem.
·Kompatibel med bakre mottakerkopling.
·Behøves for installasjon av bakre bur forlenger.

Maverick, Maverick MAX
715002880 · Svart

715003433 · Can-Am Rød

·Matcher kjøretøyets stil.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pulverlakkert finish.
·Rørformet design hindrer at siktlinjer og blind spots forstyrres og gir bedre sikt.
·Ikke kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.

Maverick, Maverick MAX
715002889 · Svart

715003435 · Can-Am Rød

LASTERAMMEFORLENGER BAK

·Laget av holdbare stålrør med en diameter på 3,8 cm.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Med plass til et reservehjul (hjul ikke inkludert.).
·Tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning av dekk.
·Støtdemper bak påkrevet for montering.
·Ikke kompatibel med LinQ svingbart stativ og lastebokser (unntatt LinQ 73 liter
Deluxe modulveske) og Lonestar Racing-tak.

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

DUNE FRONTSTØTFANGER

·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Gir økt beskyttelse uten det går på bekostning av smidighet, performance eller
lettere vekt design.
·Med en tydeligere angrepsvinkel og med festepunkter for lys.
·Ikke vinsj-kompatibel.

Maverick, Maverick MAX
715002961 · Svart

715003432 · Can-Am Rød

715003434 · Can-Am Rød

DUNE BAKSTØTFANGER

·Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm og en 3 mm aluminiumsplate
for ekstra holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Gir økt beskyttelse uten det går på bekostning av smidighet, performance eller
lettere vekt design.
·Beskytter kjøretøyets karosseri og eksossystem.
·Kompatibel med bakre mottakerkopling.
·Ikke kompatibel med lasterammeforlenger bak og Lonestar Racing
reservedekkstativ.

Maverick, Maverick MAX
715002962 · Svart

715003437 · Can-Am Rød

715003436 · Can-Am Rød
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE | TILBEHØR

RACING DESIGN FOR
PEAK PERFORMANCE
Racingbygget og anerkjent for
robusthet og stil.

X RC / X MR FRONTSTØTFANGER

·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med en 3 mm (1/8") aluminium plate for ekstra
holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Med alt viktig utstyr som kreves for teknisk kjøring: Lav nedre beskyttelse foran,
støttebase for montering av vinsj og integrert slepekrok.
·Standard på Maverick X rc og X mr-modeller.
·Ikke kompatibelt med vinsjer med stålkabel.

Maverick, Maverick MAX
715004741 · Sunburst Gul
715004742 · Octane Blå
715004789 · Can-Am Rød

LONESTAR RACING STØTFANGER FORAN

LONESTAR RACING STØTFANGER BAK

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

Maverick, Maverick MAX
715005511 · Svart

Maverick, Maverick MAX
715004161 · Can-Am Rød

Maverick, Maverick MAX
715004162 · Can-Am Rød

·Laget av 3,8 cm stålrør med solid pulverlakkert finish
og en 3 mm (1/8") tykk aluminiumplate for ekstra beskyttelse foran
for krevende kjøreforhold.
·Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
·Ikke vinsj-kompatibel.
·Ikke kompatibel med 25 cm Baja Designs OnX6 LED-lysstripe.

·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pudderlakkert finish
·Med ekstra beskyttelse av karosseriet og eksossystemet bak
under ekstreme kjøreforhold.
·Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
·Kompatibel med Lonestar Racing beskyttelsesstang mot sammenstøt bak og
Lonestar Racing reservedekkstativ.
·Kompatibel med bakre mottakerkopling.

715004788 · Svart

STEINBESKYTTERE

·Støtfanger bak laget av kraftige 1,5'' (3,8 cm) stålrør.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
·Støtteplate gir stivhet og stil.
·Selges i par.

Maverick (bortsett fra X rc)
715002963 · Svart
715003438 · Can-Am Rød

Maverick MAX
715003730 · Svart
715003888 · Can-Am Rød

715005512 · Hyper Silver

X RC UHMWPE STEINBESKYTTERE

·Robust 6 mm (1/4") UHMWPE-konstruksjon.
·Inkluderer nye lave karosseripanelet og braketter for montering.
·Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
·Ligger tett inn til kjøretøyets karosseri for bedre klaring fra hindringer.
·Glir lett over hindringer.
·Selges i par.

Maverick
715004730

SKJERMUTBYGGERE

·Forlengede skjermutbyggere laget av injeksjonsformet polypropylene.
·Holder gjørme og smuss unna kjøretøyet.
·Rask og enkel montering.
·Inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt av festeutstyr.

Maverick, Maverick MAX
715002973
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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STØTFANGERE OG VERN | TILBEHØR

LONESTAR RACING RESERVEDEKKSTATIV
·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med
solid pulverlakkert finish.
·Justerbar høyde som passer Can-Am dekk opp til 30”.
·Krever Lonestar Racing støtfanger bak og Lonestar Racing
beskyttelsesstang mot sammenstøt bak.
·Ikke plass for Pro Armos Quickshot hjuljekk og
Off-Road skrujekk.
·Hjul ikke inkludert.
·Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator og
LinQ-tilbehør ment for kjøretøyets bakre del.

LONESTAR RACING
SKILTPLATEHOLDER

·Inkluderer et par solide nummerplater i aluminium som
monteres på hver side bak.
·Ikke kompatibelt med LINQ svingbart stativ.
·Nummererte dekaler er tilgjengelig via SCS Unlimited.
·Stylingen forsterker kjøretøyets racing-inspirerte utseende
og en personlig touch.
·Svart bakgrunn.

Maverick, Maverick MAX
(bortsett fra X mr-modeller)
715003922 · Svart
715004166 · Can-Am Rød
715006344 · Hyper Silver

Maverick, Maverick MAX
715003943

LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG MOT
SAMMENSTØT FORAN

LONESTAR RACING BESKYTTELSESSTANG MOT
SAMMENSTØT BAK

Maverick, Maverick MAX
715003916 · Svart

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

·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pudderlakkert finish.
·Gir kjøretøyet ditt et enda mer sportslig utseende.
·Kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
·Kompatibelt med alle vindskjermer.

715004163 · Can-Am Rød
715006342 · Hyper Silver

·Laget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pudderlakkert finish.
·Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
·Påkrevet for montering av Lonestar Racing reservedekkstativ.
·Ikke kompatibel med LinQ-montert tilbehør og forhåndsfilter i lasteplanet.

715004164 · Can-Am Rød
715006343 · Hyper Silver

S3 STØTFANGER BAK

S3 FRONTSTØTFANGER

S3 STØTFANGER FORAN

·Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm og en 3 mm
aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med
holdbar pudderlakkert finish.
·Sørger for ekstra solid beskyttelse under ekstreme forhold.
·Integrert vinsjstøtteplate og monteringspunkter for lys.
·Krokfestet anker gjør det mulig å ha vinsjkroken
lett tilgjengelig under kjøring i dyp gjørme.
·Merket "S3 for Can-Am".
·Vinsj er ikke inkludert.

LONESTAR RACING STEINBESKYTTERE
·Laget av 3,8 cm diameter stålrør
med solid pulverlakkert finish fylt med
3 mm (1/8") aluminiumsplate.

·Beskytter kjøretøyets sider mot store
hindringer.
·Den kule stylingen forsterker kjøretøyets
race-inspirerte utseende.

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

·Merket "Lonestar Racing for Can-Am".
·Selges i par.
·Ikke kompatibel med X rc-modeller.

Maverick
715005514 ·
Hyper Silver
715005513 ·
Svart

NÅR DET GJELDER TILBEHØR SOM
MESTRER GJØRME, HAR S3 DET DU
TRENGER FOR VINSJFORBEREDTE
STØTFANGERE MED PERFEKT
PASSFORM FOR JOBB, LEK OG
REDNINGSOPERASJONER.
S3 STØTFANGER BAK

·Laget av ekstra holdbar 3,8 cm (1,5 ") diameter stålrør.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Gir ekstra kraftig beskyttelse under ekstreme kjøreforhold – beskytter kjøretøyets
karosseri og eksosanlegg.
·Tilrettelegger for høyere vinsjmontering for å forbedre
tilgjengeligheten i gjørmete forhold.
·Merket "S3 for Can-Am".
·Konstruert for at vinsjen skal tåle tung last uten å skade kjøretøyets ramme.
·Kompatibel med vinsjene Can-Am HD og WARN VRX – vinsjfeste bak, 715006007
kreves for å installere en vinsj på støtfangeren.
·Inkluderer en robust gjenvinningskrok for å forenkle gjenoppretting av kjøretøy.
·Vinsj er ikke inkludert.
·Ikke EU-godkjent.

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

BAKRE VINSJ-WIRE

Maverick MAX
715005518 ·
Hyper Silver
715005517 ·
Svart

(Ikke avbildet)
715006007

S3 BAKRE TREKKPLATE
Maverick
715004165 ·
Can-Am Rød
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

Maverick MAX
715004343 ·
Can-Am Rød

·Gir et solid steg å feste kroken dersom
tauing er nødvendig.
·Muligheten for feste av de fleste stropper og kroker.
·Merket "S3 for Can-Am".

Maverick, Maverick MAX
715004870 · Svart
715005233 · Can-Am Rød
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SETETILBEHØR

LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

LinQ ER EKSKLUSIVT FOR BRP, OG ER ET VERKTØYLØST SYSTEM FOR
HURTIG MONTERING AV TILBEHØR. LinQ-TILBEHØR K AN RASKT OG
ENKELT MONTERES OG DEMONTERES SLIK AT KJØRETØYET K AN
TILPASSES TIL ØYEBLIKKETS BEHOV.

4-PUNKTSBELTE

·Eksklusivt kontrollert retarder
som absorberer energi ved et uhell.
·Utviklet for å gi maksimal
kjørekomfort.
·Enkel åpning og lukking med klikklås.
·Patentsøkt.
·Ikke EU-godkjent.

Maverick, Maverick MAX
715003767 · Passasjer
715003766 · Fører

INNTREKKBAR
4-PUNKTSBELTE

·Praktisk sele lar deg bevege deg fritt
i setet, samtidig med at du nyter full
fordel av den ekstra støtten som gis
av 4-punkts fester.
·Gjør det enklere å låse og krever færre
justeringer ved bytte av passasjer
eller fører.
·Retraktorbeskytter (707900653) kreves
for montering i forsetene
på MAX-modeller.
·Kompatibel med bakre passasjerseter
på MAX-modeller.
·Standard Maverick X rs 2018 og senere
og X rc Turbo R modeller.

Maverick, Maverick MAX
715005022 · Passasjer
715005021 · fører

VERKTØYFRITT
Vri LinQ-festene
og kjør!

DITT EVENTYR, FERDIG UTRUSTET

LinQ lastebokser, rammeforlengere, vesker, kurver
og utstyrsgrep festes raskt for din neste ekspedisjon.

SKULDERPUTER TIL SETEBELTE
·Gir ekstra kjørekomfort ved å hindre at setebeltet
gnisser mot hals og skulder.
·Passer med standard 3-punkts setebelter og
Inntrekkbar 4-punktsbelte.
·Enkel montering med borrelås.
·Can-Am-merket.
·Selges parvis for fører og passasjer.

Maverick, Maverick MAX
715002894
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RETRAKTORBESKYTTER

(Ikke avbildet)
·Beskyttelsespute påkrevd for montering av Inntrekkbar
4-punktsbelte i forsetet på MAX-modeller.
·Beskytter passasjerene mot tilbaketrekningsmekanismen.
·Selges enkeltvis.
Maverick MAX
707900653

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

LinQ TILBEHØRSTYPER
• LinQ med 16" grunntilbehør monteres med LinQ-ankerne
16 tommer fra hverandre, og er perfekt for Can-Am ATV-er
og SSV-er, Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.
• LinQ med 36" grunntilbehør brukes vanligvis som en del av
LinQ-rammer for Can-Am Off-Road-kjøretøyer.

36"
16"
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TILBEHØR
·Ingen verktøy nødvendig: Rask montering og demontering av
tilbehør for hånd
·Utstyr din Can-Am for spesielle oppgaver raskt og enkelt
·Solid festesystem som tåler det mest krevende terreng

LinQ-TILBEHØR MED 16" BASE s. 33

LiQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV | TILBEHØR
FESTEPLASSERING OG KRAV
Standard
LinQ-hylle

LinQ svingbart stativ
715002881/715003439

SR 21 LITERS LinQ VESKE

LinQ 16 L KJØLEBOKS

Adventure-takstativ
715003868/715006225

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

LinQ REDSKAPSHOLDER

LinQ grunnsett
for last
860201806

LinQ 16 LITERS KJØLEBOKS
295100698

LinQ VERKTØYBOKS
715004301

LinQ SR 21 LITERS VESKE
860201740

LinQ
forankringsadaptersett
715004960

LinQ
forankringsadaptersett
715004960

LinQ 17 LITERS SPORTSBAG

LinQ 16 L KJØLEBOKS

860201678

·Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell
stivhet og holdbarhet.
·Førsteklasses skumisolasjon for
optimal isbeskyttelse.
·Tilpasset marint bruk i saltvann.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ TØRRBAG
715002875

LinQ-TILBEHØR MED 36" BASE s. 34
LinQ 45 L LASTEBOKS
715003879

LinQ-tilbehør med 16" base

Ingen ytterligere
krav

·Monteres på LinQ-rammer som ofte brukes av Can-Am ORV-kjøretøy.
·Høyere lastekapasitet enn LinQ-tilbehør med 16” base.
·Bruken er begrenset til Can-Am ORV-kjøretøy.

Maverick, Maverick MAX
295100698

LinQ VERKTØYKASSE

·Presisjonsinjisert HDPE gir en stiv og solid
konstruksjon.
·19 liters maks. kapasitet.
·Vanntett med forseglet deksel.
·LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
·Tilpasset marint bruk i saltvann.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ 21 L VESKE

·Halvstiv, utvidbar tunnelveske.
·21 liter kapasitet.
·LinQ grunnsett for last inkludert (860201806).
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
860201740

Maverick, Maverick MAX
715004301

Ingen ytterligere
krav

LinQ 86 L BAGASJEBOKS
715004923

LinQ 124 L BAGASJEBOKS

Ingen flere krav

*Ikke kompatibelt hvis LinQ
svingbart stativ er montert.

715001748

LinQ 43 L LASTEBOKS FOR AUDIO
715003018

LinQ 30 L KJØLEBOKS

Ingen ytterligere
krav

Ingen ytterligere
krav

Ikke kompatibelt

·17 liters kapasitet.
·Stiv bunn, halvstiv topp.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG AV OGIO
715002923 • Svart / 715003248 • Camo

Maverick, Maverick MAX
860201678

Ingen ytterligere
krav

LinQ EKSTRA KRAFTIG KURV
715001215

LinQ LAVPROFILKURV

LinQ 17 L SPORTSBAG

LinQ TØRRBAG

·Helt vanntett tørrsekk med rulletopp for trygg og plassbesparende
oppbevaring av utstyret ditt.
·LinQ-festet med kraftig, stiv plastbase.
·Lagringsløsning med høy kapasitet (40 L).
·Skum i bunnen for ekstra beskyttelse av utstyret.
·Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
·LinQ grunnsett for last inkludert (860201806).
·Tilpasset marint bruk i saltvann.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715002875

Ingen ytterligere
krav

715004282

LiQ-STATIV OG HOLDERE s. 36
LinQ REDSKAPSHOLDER
715003059
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Ingen ytterligere
krav

Ingen ytterligere
krav

Montering på sidevegg:
LinQ-adaptere
715003058

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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LiQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV | TILBEHØR
EKSPERTENS

VALG

LinQ 30 L KJØLEBOKS

·Kan monteres uten å gjøre endringer på kjøretøyet.
·LinQ-montert for enkel installasjon og demontering.
·Støpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
·Førsteklasses skumisolasjon for optimal isbeskyttelse.
·Værbestandig.
·Integrert, uttakbart oppbevaringsrom som beskytter maten.
·Robuste gummilåser holder dekslet tett lukket.
·Nyttig dreneringsplugg.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

LinQ 86 L BAGASJEBOKS

LinQ 43 L LASTEBOKS FOR AUDIO

·En rimelig og rask løsning for å få musikk og oppbevaring på din neste tur.
·Monteringen bak bruker ikke opp plass i førerhuset og sørger for en fin
lytteropplevelse i gjennomsnittshastigheter.
·Lett å ta av og på og for trygg og sikker oppbevaring av lasten.
·Kontrollpanel med lys er perfekt for kjøring i mørket.
·Vannavstøtende høyttalere.
·Bluetooth-kompatibel mottaker og 16,5 cm høyttalere er skjult og integrert i
dekselet på en smart måte.
·Automatisk avstengningsfunksjon beskytter batteriet ved å slå av systemet
etter 10 minutter uten aktivitet.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715003018

EKSPERTENS

VALG

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG AV OGIO
·Enkel montering uten verktøy takket være LinQ systemet.
·Halvstiv lastebag med 65 liters kapasitet, ideell for transport til det du
trenger i kjøretøyet ditt.
·Beltelås og elastisk lukking med gummiforsegling som hindrer støv
å komme inn i bagen.
·3-delt lokk for delvis eller hel tilgang til bagen.
·Avdelte rom innvendig for ryddig oppbevaring.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ-tilbehør med 36" base
LinQ 45 L LASTEBOKS

·LinQ-montert for enkel installasjon og demontering.
·Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
·Se tabell for monteringsplassering og
krav.

Maverick, Maverick MAX
715003879

LinQ 124 L BAGASJEBOKS

·Utstyrt med LinQ System koples bagasjeboksen bak til og fra på få sekunder.
·124 liter lastekapasitet med sammenhengende, uhindret plass for maksimal
oppbevaring og tilgang til boksens interiør.
·Laget av injeksjonsformet polyethylene, doble vegger på kritiske områder.
·Det tette lokket beskytter dine eiendeler mot støv, fuktighet og vær og vind.
·Ingen baklys.
·Lastebokspanelene er tilgjengelige i mange farger slike at du kan velge farger
som passer til kjøretøyet ditt (selges separat).
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick (bortsett fra X mr-modeller), Maverick MAX
715001748 · Uten baklys
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LinQ 86 L BAGASJEBOKS

·LinQ-montert for enkel installasjon og demontering.
·Låsbar og vannavstøtende.
·Holder lasten trygt på plass under kjøringen.
·Se tabell for monteringsplassering og
krav.

Maverick (bortsett fra X mr-modeller),
Maverick MAX
715004923

LinQ EKSTRA KRAFTIG KURV

·Laget av sterk, lav-legert stål.
·LinQ betyr at det er enkelt å sette på, enkelt å ta av.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715002923 · Svart

715003248 · Mossy Oak
Break-Up Country Camo

Maverick, Maverick MAX
715001215

LinQ 124 L
LASTEBOKSPANELER
·Fargepaneler som matcher
LinQ 124 L til kjøretøyet ditt.

Maverick, Maverick MAX
Europeisk versjon (EU-kompatibel)

· Uten baklys
715001397 · Svart
715001398 · Gul
715002482 · Lys Grå
715002483 · Hvit
715006121 · Can-Am Rød
715006122 · Manta Grønn
715006123 · Orange Crush
715006124 · Viper Rød

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

LinQ LAVPROFILKURV

·Lav-profil åpen kurv øker oppbevaringsplassen.
·Perfekt for enkel tilgang til verktøy, rep, vinsj og brøyteskjær-tilbehør, etc.
·Flere forankringspunkter for stropper og kroker.
·Laget av støtsikker injisert polyethylene.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Avdelte rom
innvendig
for ryddig
oppbevaring.

Maverick, Maverick MAX
715004282
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LAST OG REDSKAPSHOLDERE

LinQ hyller og holdere
LinQ REDSKAPSHOLDER
·Svært allsidig redskapsholder.
·Bekvem dreielås gjør at
redskapene kan lagres
ulike veier.
·Selges i par.
·Se tabell for
monteringsplassering
og krav.

Maverick,
Maverick MAX
715003059

EKSPERTENS

VALG

ADVENTURE TAKSTATIV

LinQ FORANKRINGS-ADAPTERSETT
·Gjør det mulig å montere alt 16'' LinQ-tilbehør.
·Av og på uten verktøy.

Maverick, Maverick MAX
715004960

LinQ GRUNNSETT FOR LAST

·Unikt monteringsfeste kan brukes
på alt LinQ-System tilbehør.
·Inkludert: 2 LinQ lastebaser og monteringsdetaljer.

Maverick MAX
860201806

RØR-LinQ ADAPTER

·LinQ-mottaker montert på bur.
·Inkludert i LinQ svingbart stativ
·Gjør det mulig å montere alt enkeltvis
LinQ-montert tilbehør.
·Diameter: 47 mm (1,85'')

Maverick, Maverick MAX
715004292

·Ideell lasteløsning for å pakke alt du trenger for å leve ut
Off-Road-opplevelsen fullt og helt.
·Produsert i lavvekts stålrør med en diameter på 3,2 cm
·Integrerte monteringspunkter for lys rommer opptil åtte
LED-lamper av pod-type (seks foran og to bak) eller en
102 cm LED-stripe (foran).
·Fester forankringspunkter for reservedekk.
·LinQ-anker på begge sider.
·Ekstra solgte dekkfester selges separat.
·Legg til lasteboksnett for å feste lasten din
på rammen.

BYGG DITT
EGET ADVENTURETAKSTATIV!
Her vist med:
Reservedekk med fester
Baja Designs XL80
LED-lys og LinQ
redskapsholdere.

NY Maverick
Last opptil 18 kg.
715006225
Maverick MAX
Last opptil 34 kg.
715003868

LinQ RESERVEDEL

(Ikke avbildet)
·Unikt monteringsfeste kan brukes
på alt LinQ-System tilbehør.
·Av og på uten verktøy.
·Selges i par.
Maverick, Maverick MAX
715001707

LinQ ADAPTER

(Ikke avbildet)
·For montering av LinQ redskapsholder (715003059)
på Adventure takstativ.
·Selges i pakker på 4.
Maverick MAX
715003058

BAGASJEBOKSNETT

(Ikke avbildet)
·Solid nett for å sikre effektiv plassering av lasten på
ditt Adventure takstativ.
Maverick, Maverick MAX
715001371

EKSPERTENS

VALG

LinQ SVINGBART STATIV

SURREKROKER FOR
RESERVEDEKK

·3-veis surrekroker med løkker.
·Utviklet for å holde reservedekkene trygt på plass
på tilbehør utstyrt med integrerte
festepunkter for reservedekk.
·Justerbart for tilpasning til
de fleste UTV-dekkstørrelser.
·Skralle og koblingsring laget av
solid zink-belagt stål.
·Påkrevd for feste av reservedekk
på Adventure-takstativ.

·LinQ hengslet hylle gjør det mulig med ekstra LinQ-festet tilbehør
eller for transport av et reservedekk (dekk ikke inkludert).
·Tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning
av reservedekk.
·Gassdrevet svingbevegelse, låses i løftet stilling.
·Lasteboks over 74 liter passer ikke på kjøretøyet når
lasterammen er montert.
·Ikke kompatibel med lasterammeforlenger bak, beskyttelsesstang
mot sammenstøt og lonestar Racing aluminiumstak.

Maverick (bortsett fra X mr-modeller), Maverick MAX
715002881 · Svart
715003439 · Can-Am Rød

Maverick (bortsett fra X mr-modeller),
Maverick MAX
280000606

LinQ SVINGBART STATIV
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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TILBEHØR | LAGRINGSPOSE
EKSPERTENS

VALG

SKULDERVESKE
FOR OPPBEVARING FORAN

OPPBEVARINGSVESKE MELLOM SETENE

·Vesken festes på den ledige plassen mellom fører- og passasjersetene for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
·IMonteres mellom baksetene på MAX-modeller.

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

LYS

·Åpnes på hver side, slik at passasjerer både foran og
bak har tilgang til bagens innhold.
·Monteres mellom fører- og
passasjersetene på MAX-modeller.

Maverick MAX
715004888

OPPBEVARINGSVESKE I TAKET

·Vanntett veske med sikker oppbevaring av sakene
dine når du er ute og kjører.
·Utnytter plassen i taket på en smart måte og øker
kjøretøyets lastekapasitet med 10 liter.
·Halvstiv konstruksjon gjør at den er fleksibel nok
til å håndtere gjenstander i ulike former.
·Gjennomsiktig lomme foran som er kompatibel
med berøringsskjermer for enkel tilgang til
smarttelefonen din.
·Ikke kompatibel med Bimini tak.

BYGG DITT

Maverick, Maverick MAX
715004275

OPPBEVARINGSVESKER I
FØRERHUSDØREN OPPE

·Vanntett veske med sikker oppbevaring
av sakene dine når du er ute og kjører.
·Veskene festes på standard førerhusdør for
å øke kjøretøyets lastekapasitet.
·Hver veske har et 5-liters oppbevaringsrom og
er også utstyrt med innvendige nettinglommer.
·Halvstiv konstruksjon gjør at de er fleksible nok
til å håndtere gjenstander av ulike former.
·Selges i par.

Maverick, Maverick MAX
715004276

OPPBEVARINGSVESKER PÅ NEDRE
DØRPANELER

·Vanntett veske med sikker oppbevaring
av sakene dine når du er ute og kjører.
·Veskene festes på de nedre dørpanelene for å
øke kjøretøyets lastekapasitet.
·Hver veske har et 6-liters oppbevaringsrom, og er
også utstyrt med innvendige nettinglommer.
·Halvstiv konstruksjon gjør at de er fleksible
nok til å håndtere gjenstander av ulike former.
·Selges i par.
·Ikke kompatibel med halvdører i aluminium og Off-Road skrujekk.
·Nedre tilleggsdører påkrevet for montering.

Maverick, Maverick MAX
715004355

MYK
OPPBEVARINGSBAG

(Ikke avbildet)
·45 L myk oppbevaringsbag
designet for bruk på kjøretøyets
ramme og rammeforlenger bak
for å maksimere potensiell
oppbevaringsplass.
·3 deler.
·Værbestandig.
Maverick, Maverick MAX
715003759 · Svart

10 L
OPPBEVARINGSBAG
·Tørrsekk med toppåpning for
fullstendig beskyttelse
mot elementene.

Maverick, Maverick MAX
269502121
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

BELYSNINGS
SYSTEM

UTVIKLET AV LYSDESIGNERE
FOR Å LYSE LENGRE OG
OVERLEVE I VILLMARKEN –
ALT MED LIVSTIDSGARANTI.

Se side 44.
EKSPERTENS

VALG

102 CM (40") BAJA DESIGNS
ONX6 ARC LED-LYSBJELKE

·252 W lysbjelke som produserer 29 000 lumen.
·Utstyrt med 24 Cree XM-L2 LED-lys.
·Kombinert lysmønster for fleksibel belysning
både på kort og lang avstand.
·Med utforming til montering på tak utstyrt for Light Support Bar.
·Krever Light Power Cable og Light Support Bar.

Maverick, Maverick MAX
710006818

29 000 LUMEN
102 cm (40") OnX6 Arc Combo
50 m
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25 CM (10") BAJA DESIGNS ONX6 LED LYSBJELKE
·108 W lysbjelke som produserer 12 460 lumen.
·Utstyrt med 6 Cree XM-L2 LED-lys.
·Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både på
kort og lang avstand.
·Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger.
·Designet for montering på Pre-runner og Dune
støtfangere og/eller tak med lysrekkestøtte.
·Krever Light Power Cable.

Maverick, Maverick MAX
710006819

LONESTAR RACING LYSREKKE

12 460 LUMEN

LAV-PROFIL
LYSFESTE-LØSNING
FRA LONESTAR
RACING.

25 cm (10") OnX6 Combo
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BAJA DESIGNS XL SPORT LED-LYS

·26 w pr.spot som produserer 3150 lumen.
·Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LED-er per sted.
·Høyhastighets-spot med lengre og smalere lysstråle
med fokus på belysning lenger unna.
·Designet for montering på Pre-runner og Dune støtfangere
og/eller tak med lysrekkestøtte.
·Krever Light Power Cable.
·Selges i par.
·Mål: 11,4 cm x 11,4 cm.

Maverick, Maverick MAX
710006821

3 150 LUMEN
XL Sport Spot
50 m
0
-50

BAJA DESIGNS SQUADRON SPORT LED-LYS
·26 w pr.spot som produserer 3150 lumen.
·Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LED-er per sted.
·Designet for montering på Pre-runner og Dune støtfangere
og/eller tak med lysrekkestøtte.
·Bredt lysmønster spesielt designet
for svinger og støvete/tåkete forhold
·Krever Light Power Cable.
·Selges i par.
·Mål: 7,6 cm x 7,6 cm (3" x 3").

Maverick, Maverick MAX
710006820
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LONESTAR RACING 102 CM (40")
LED-LYSREKKESTATIV

LONESTAR RACING LYSREKKE

Maverick, Maverick MAX
715003920

Maverick, Maverick MAX
715003948

CHASE-LYS

LYSREKKESTØTTE

·Utviklet for bruk med 102 cm (40") Baja Designs OnX6 Arc LED-lysrekke.
·Den kule stylingen forsterker kjøretøyets race-inspirerte utseende.
·Komaptibel med aluminiumstak, Lonestar Racing aluminiumstak og sportstak
·Ikke kompatibel med racing sidespeil og vippbar vindskjerm.
·Lys selges separat.

·Designet for bruk med Baja Designs XL80 LED-lys og
Baja Designs XL Sport LED-lys.
·Med plass til opptil to par XL-lys.
·Ikke kompatibel med racing sidespeil og vippbar vindskjerm.
·Kompatibel med aluminiums tak, Lonestar Racing aluminiums tak og sportstak
·Lys selges separat.

3 150 LUMEN
Squadron Sport Wide Cornering
25 m
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·Designet av Can-Am for å gjøre deg synlig for kjøretøy bak deg,
spesielt i støvete eller krevende forhold.
·Med brytere i dashbordet for å aktivere en av to moduser og å velge
mellom 11 ulike fargede lysmønstre (blått, rødt og gult).
·Trail-modus: Fungerer som et baklys og som bremselys.
·Race-modus: Viser lysmønstre og tjener som bremselys
(bremselysfunksjonen kan deaktiveres for racingbruk).
·Modulbasert for montering med med tilbehør på veltebøyle bak.
·Plug-and-play-montering.

·Smart og robust aluminiumskonstruksjon.
·For lysrekker og spotlys med eller uten tak- og vindskjermkombinasjon.
·Hele kjøretøyets bredde for montering av stor LED-lysrekke.
·Påkrevd for lysmontering på kjøretøyets tak.
·Ikke kompatibelt med Lonestar Racing aluminumstak.
·Lys selges separat.

Maverick, Maverick MAX
715003529

Maverick, Maverick MAX
715002887

BAJA DESIGNS XL80 LED-LYS

·80 w per spot som produserer 9 500 lumen.
·Utstyrt med 4 Cree XHP50 LED-lamper per lykt.
·Dobbel intensitet (høy/lav) innstillinger.
·Kombinert lysmønster for fleksibel belysning både
på kort og lang avstand.
·Designet for montering på Pre-runner og Dune
støtfangere og/eller tak med lysrekkestøtte.
·Krever Light Power Cable.
·Selges i par.
·Mål: 11,4 cm x 11,4 cm.

Maverick, Maverick MAX
710005041

9 500 LUMEN
XL80 Combo
50 m
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LETT STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for montering av 99 cm dobbelt LED-lysrekke.
·Inkludert ledninger og støttebrakett.
·Lysrekkestøtte påkrevd for montering.

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for montering av 25 cm, 38 cm og Double Stacked
LED Light Bar og 10 cm Round LED Lights.
·For plassering på støtfanger og tak.

Maverick, Maverick MAX
715005822

Maverick, Maverick MAX
715003417

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. Se side 44.
40

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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24 300 LUMEN.

99 CM (39") DOUBLE STACKED
LED-LYSREKKE (270 WATT)

·Utstyrt med 54 5W Cree LED-lys.
·24300 lumen.
·Se tabell for monteringsplassering og monteringskrav.

FOKUSERT OG KRAFTIG
KJØRELYS OG LYSKASTER
FOR TOTAL TRYGGHET
TIL ENHVER TID

Lyser opp mer enn 900 m foran
kjøretøyet og ca. 35 m bredde
på hver side.

Maverick, Maverick MAX
715004007
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8 400 LUMEN

38 CM (15") DOUBLE STACKED
LED-LYSREKKE (90 WATT)
·Utstyrt med 18 5W Cree LED-lys.
·8400 lumen.
·Robust og vanntett.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715002934

0

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

9 CM (3,5") LED-LYS (2 X 14 W)
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·14W LED-LYS som produserer 1 260 lumen hver.
·Utstyrt med 6 sterke LED-lys i et kraftig hus av støpt aluminium.
·Me 2 festepunkter — Hvis ett festepunkt svikter i en kollisjon, roter til neste
kanalpunkt og monter lyset igjen.
·Selges i par.
·CE-sertifisert.

1 260 LUMEN

Maverick, Maverick MAX

LED KJØRELYS

25 CM (10") DOUBLE STACKED
LED-LYSREKKE (60 WATT)
·Utstyrt med 12 5W Cree LED-lys.
·5400 lumen.
·Robust og vanntett.
·Stor kapasitet for sin størrelse.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715002933

·Spotlinse for smal og lang lysstråle,
ideelt ved kjøring i høyere hastighet.
715003666

5 400 LUMEN

LED kjørelys
15 m
0
-15

Lyser opp mer enn 460 m foran
kjøretøyet og ca. 20 m bredde
på hver side.

0

LED LYSKASTER

15

30

45

60

75

90

105 m

60

75

90

105 m

·Flombelysning for en bred lysstråle, ideelt når du utfører arbeidsoppgaver som
snøbrøyting eller kjøring i svinger, støvete eller tåkete forhold.
715003665

40 m
20
0
-20

LED lyskaster

-40
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 m
15 m
0
-15

0

10 CM (4") RUNDE LED-LYS
(2 X 25 WATT)

·25W LED spotlighter.
·1800 lumen
·Robust og vanntett.
·Inkluderer basis ledninger og bryter.
·Can-Am-merket grill.
·Selges i par.
·Ikke EU-godkjent.
·Se tabell for monteringsplassering og krav.

Maverick, Maverick MAX
715002935

30

45

1 800 LUMEN
40 m
20
0
-20
-40

0

100

200 m

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. Se side 44.
42
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UNIKE CAN-AM
LED-LYS

LYS I TAKET

Maverick, Maverick MAX
715003673

Maverick, Maverick MAX
715002455

·Stil med et mer aggressivt utseende.
·Bruk klare og energieffektive LED-lys.
·Gir ikke ekstra lys for kjøring.

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

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. Se side 44.
43

TILBEHØR | LYS

AUDIO OG
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
BYGG DITT EGET LYSSYSTEM I 3 ENKLE TRINN
2

1

VELG DITT
MONTERINGS
PUNKT

2

VELG DINE LYS

BAJA DESIGNS LYS
25 cm LED
lysrekke

102 cm
XL Sport
Arc LED lysrekke
LED-lys
(selges parvis)
ONX6

CAN-AM LYS
XL80
LED-lys
(selges parvis)

25 cm
dobbel
LEDlysrekke

Se s. 39-40 for mer informasjon om disse lysene.

Pre-runnerstøtfanger foran
eller Dunestøtfangere

710006819
PLUS
715002885
(Strømkabel)

38 cm
dobbel
LED-lysrekke

99 cm
dobbel
LED-lysrekke

9 cm
10 cm runde
LED-kjørelys
LED-lys
eller LED-lamper
(selges parvis)
(selges i par)

Se s. 41-43 for mer informasjon om disse lysene.

NA

710006821
PLUS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUS
715002884
(Strømkabel)

715002933
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715002934
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715002935
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715002935
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strømkabel)

Lonestar Racing
støtfanger foran

NA

NA

710006821
PLUS
715002884
(Strømkabel)

Lonestar Racing
støtfanger foran
og X rc og X mr
frontstøtfanger

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

710006819
PLUS
715002885
(Strømkabel)

710006818
PLUS
715002885
(Strømkabel)

710006821
PLUS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUS
715007049
(Strømkabel)

715002933
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715002934
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715004007
PLUS
715005822
(Lysmonteringssett)

715002935
PLUS
715003417
(Strømkabel)

715003666
eller
715003665
PLUS
715003417
(Strømkabel)

Lonestar Racing
102 cm
LED-lysrekke

NA

710006818
PLUS
715002885
(Strømkabel)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Lonestar Racing
lysrekke

NA

NA

710006821
PLUS
715002884
(Strømkabel)

710005041
PLUS
715007049
(Strømkabel)

NA

NA

NA

NA

NA

Lysstøtte
Bar eller
Adventure
Takstativ

3

BESTILLE

DIN KJØRING, DIN LØYPE, DIN MUSIKK: SKRU OPP VOLUMET NÅR
DU ER UTE OG KJØRER MED DETTE ROBUSTE AUDIOTILBEHØRET!

BESTILL ALLE DELENUMRE I KRYSSENDE BOKS

*Merk: ved montering av mer enn ett lyssett, er ekstra strømkabel eller monteringssett påkrevd.

*Alle lys KUN ment for bruk i terreng.

BAJA DESIGNS LETT
STRØMKABEL

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for montering av Baja Designs
LED-lys på tak eller støtfanger.

25 cm Baja Designs
OnX6 LED-lysrekke
715002885

Baja Designs XL Sport
LED-lys og Baja Designs
Squadron Sport LED-lys
715002884

Baja Designs XL80
LED-lys
715003729

Maverick, Maverick MAX
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LYDTAK

Delvis svingende stereo, delvis tak – oppgrader
Maverick med én enkelt plugg.

ELEKTRONISK ENHETSHOLDER

Justerbar, sikker montering for å ta smarttelefonen, nettbrettet eller
elektronisk utstyr med på turen!
45
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AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER | TILBEHØR

LYDYTELSER SOM FÅR
HJERTET TIL Å BANKE,
PERFEKT FOR DIN MAVERICK.

MTX SENTERHØYTTALERE

·Toppmontert midtre høyttalerholder med plass til to 16,5 cm / 100W høyttalere.
·Med et design som er Can-Am-robust under de mest krevende kjørehold.
·Perfekt tillegg til det komplette MTX audiosystemet for et 7-høyttalers system
eller som stand-alone-system ved å plugge AUX-kontakten direkte inn i
din musikkenhet.
·Ikke kompatibel med LoneStar-tak.

Maverick MAX
715004748

EKSPERTENS

RUGGED RADIOS
BIL-TIL-BIL-SYSTEM

VALG

·Perfekt for å kommunisere med venner
og familie på gruppekjøring.
·Praktisk trykk-for-å-snakke-knapp
montert på rattet.
·Inkluderer radiomonteringsbrakett,
hjelmhøyttaler, mikrofonsett og lader.
·Kan synkroniseres med Rugged Radios
Intercomsystem (715002891).
·2-4 km rekkevidde.

LYDTAK

·Fullt tak med slank, innebygd lyd.
·Fullstendig forseglet og vanntett.
·Enkel å montere. Én ledning kobler
taket til kjøretøyets elektronikk.
·Én 400 RMS og 800 Peak Watt
forsterker og en hovedenhet levert
av Rockford Fosgate Audio.
·Flerfarget RGB LEDbelysning rundt hver høyttaler.
·2,7'' fargeskjerm med Bluetoothog Pandora-tilkobling.
·Signal-sendenhet (715007706)
er påkrevd for lydtak (715004900).
·Ikke kompatibel med myke dører.
Maverick
Fire 8" høyttalere
715004900

KOMPLETT MTX AUDIOSYSTEM

·Bluetooth 5†-utstyrt 400W RMS / 800W peak lydsystem fra MTX.
·Med et design som er Can-Am-robust under de mest krevende kjørehold.
·Inkluderer stereohøyttalere montert foran på dashbordet og bak på veltebøylen,
samt hovedenhet med en integrert 16,5 cm (6,5") subwoofer.
·Legg til elektronisk enhetsholder for å holde Bluetooth-enheten
trygt på plass og klar til å spille din favorittmusikk.
Maverick, Maverick MAX
715002873

Dette settet inneholder:
·RH-5R Rugged Radios 5-watts
håndholdt radio med dobbeltbånd
·Hjelmhøyttaler/mikrofonsett
·Trykk-for-å snakke-knapper
·Monteringsbrakett
·Basestasjonslader
Maverick, Maverick MAX
715003440

EKSPERTENS

VALG

HOLDER FOR ELEKTRONISK ENHET

·En fantastisk plattform for underholdning når du er ute og kjører.
·Robust injisert polypropylene-konstruksjon sørger for rett passform og enkel montering.
·Justerbar enhet holder de fleste nettbrett og smarttelefoner som måler
mellom 13 og 25,4 cm (med beskyttelsesetui).
·Kombinerer sømløst med komplett MTX audiosystem og Rugged Radios Intercom System.
·Mulig å installere Garmin Montana 680T GPS.
·Integrert oppbevaring med 3,8 liters kapasitet
med tilgang til 12 volts uttak i dashbordet for
lading av enheten.

NY Maverick MAX
Seks 8" høyttalere
715006709

Maverick, Maverick MAX
715002874

CAN-AM BASSHØYTTALER

·Kraftig Rockford Fosgate 10" Subwoofer-høyttalerboks.
·Enkle plug-and-play-tilkoblinger til lydtaksystem (inkludert ledninger).
·Solid konstruksjon som er robust nok til å tåle tøffe omgivelser
og forseglet mot fuktighet og skitt.
·Krever 1 amplifer-sett (715007227) for 2 subwoofere.
·Passer to per kjøretøy: under fører eller passasjersete.
·For installasjon med Can-Am-lydtak 2up,
krever signalsensor (715007706).
Maverick, Maverick MAX
715004956

Integrert
oppbevaring med
tilgang til 12 volts
uttak i dashbordet
for lading av enheten

CAN-AM FORSTERKERSETT

·En kraftig 400 W forsterker for å mate opp til
to Subwoofere under setet.
·Enkle plug-and-play-tilkoblinger til lydtaksystem
og basshøyttaler.
·Monteringsplate og kabling er inkludert.
·Signalenhet (715007706) er påkrevd
for lydtak (715004900).
Maverick, Maverick MAX
715007227

RUGGED RADIOS INTERCOM SYSTEM
·Spesielt designet for å forenkle tydelig kommunikasjon i
kjøretøyet mellom fører og passasjer(er).
·Kan utvides til 4 personer.
·Inkluderer musikkport for din favorittmusikk.
·Sømløs integrasjon med bryterpanel i dashbordet.
·Kan synkroniseres med Rugged Radios bil-til-bil-system
(715003440).

RUGGED RADIOS HJELMHODESETT
FOR BAKSETEPASSASJERER

·Ekstra 3,7 m ledninger og hjelmhøyttaler/mikrofonsett for å oppgradere
ditt 2-persons intercomsystem til et 4-personssystem.

Med Rugged Radios Intercom-system
715004380

Maverick,
Maverick MAX
715002891
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ELEKTRISK
OG ELEKTRONIKK

ELEKTRISK OG ELEKTRONIKK | TILBEHØR
MONTERINGSSETT FOR
EKSTRABATTERI

(Ikke avbildet)
·Lar deg montere et nr.2 18 Ah batteri for en dobbel
batterikonfigurasjon som er nødvendig for å gi strøm til
elektriske komponenter som lydsystemer eller vinsjer.
·Utstyrt med en IP67-klassifisert vanntett elektronisk
modul som vil hindre at du får elektriske komponenter
fra å tømme batteriet.
·Settet inneholder en ekstra batterikoplingsblokk, alle
nødvendige kabler og batteriholderen.
·Begge batteriene er perfekt integrert, på lagerplass,
bak passasjersetet.
·Ekstra batteri (410301203), pluss batterimaskinvare
(250000282) selges separat.

CTEK BRP 5.0 BATTERILADER

·CTEK, produsenten bak verdens smarteste batteriladere,
har laget en BRP-spesifikk lader for alle BRP-produkter.
·CTEK-laderen er utviklet for å oppfylle
krevende arktiske forhold.
·Spør din lokale forhandler
for mer informasjon.
860200997

Maverick, Maverick MAX
715006315

OPPVARMET SETE

·25 W setevarmer sørger for behagelig varme under kjøringen.
·Temperaturinnstillinger lar deg kontrollere hvor varmt du ønsker det.
·Dette settet inneholder en karbonfibervarmer, skumteppe og bryter
i dashbordet.
·Monteres direkte i den originale seteputen.
·Kabelnett for oppvarmingstilbehør (710005757) kreves
for montering i forsetet.
·Sele (715006004) kreves for installasjon i baksetet.

Maverick, Maverick MAX
715006112

OPPVARMET VISIRKONTAKT

·Strategisk plassert på kjøretøyet for
å opprettholde fleksibiliteten.
·Valgbar visirkontakt som leverer duggfri kjøring.
·Enkel og rask montering.
·Selges enkeltvis.
·Oppvarmet visir ikke inkludert.

Maverick, Maverick MAX
715001246

48

BELYST WHIP-FLAGG

·Perfekt for kjøring i dyner.
·5W Cree LED.
·5 fargede linser for tilpasning
·Sterkt lysende, hurtig avtakbar
og utskiftbar stang.
·Øker kjøretøyets synlighet.
·Tilfredsstiller de fleste krav til kjøring i dyner.
·Støpt aluminiumsbase, acetal håndmutter.
·Settet inkluderer monteringsbraketter og
ledningsnett.
·1,2 m flaggfeste på toppen av veltebøylen.
·Kan monteres på begge sider av kjøretøyet.

Maverick, Maverick MAX
715002886

USB STRØMUTTAKSSETT

·Lader dine elektroniske enheter mens du kjører*
(smarttelefon, MP3, oppvarming etc.).
·Dobbel USB-kontakt.
*Strømuttaket er ikke
i stand til å lade alle
typer enheter under kjøring.
Maverick,
Maverick MAX
219400510

LEDNINGSNETT FOR
OPPVARMET TILBEHØR

(Ikke avbildet)
·Elektrisk ledningsnett som er nødvendig for tilkobling
og bruk av oppvarmede seter foran, oppvarmet
ratt og gripebøyle.
Maverick, Maverick MAX
710005757

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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VINSJER OG KROKER

WARN KABLET FJERNKONTROLLSETT

·Dette settet gir vinsjeiere muligheten til å legge til en
håndholdt fjernbetjening på standardvinsjen.
·EU-godkjent.
·Ledningsnett (710001023) kreves for å bruke
fjernbetjening på et kjøretøy med fabrikkmontert vinsj.

Med Warn-vinsj
710001002

WARN† VRX

CAN-AM HD

·Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling beskytter mot vær og vind.
·Solid metallkonstruksjon.
·Svart pulverlakkert overflate og fester i rustfritt stål for korrosjonsbeskyttelse.
·Robust ny clutchdesign basert på over 70 års erfaring med WARN 4WD hub-lås.
·God kontroll med lastholderlås.
·Smidig og pålitelig tretrinns planetgir for smidig og effektiv drift.
·Dashbordmontert vippebryter og fjernbetjent snor.
·Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3-års garanti (elektrisk).
·Trekk-kraft på 2 041 kg.
·Elektrisk vinsjwire (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger foran
er påkrevd for montering.

·Ergonomisk clutchhåndtak.
·Robuste gir og lagere av stål sørger for bedre dreiemoment og lengre levetid.
·100 % automatisk lastholder-brems.
·Forseglet solenoid for beskyttelse i all slags vær.
·Bryter montert på styret og fjernbetjent snor forseglet mot vær og vind.
·EU-godkjent.
·Elektrisk vinsjwire (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger foran
er påkrevd for montering.

WARN VRX 45-VINSJ

·15,2 m med 6,3 mm (1/4") stålkabel.
·Styrerull.
·Elektrisk vinsjwire (715003585) og Pre-runner støtfanger foran
eller X mr/X rc fronstøtfanger er påkrevd for montering.

Maverick, Maverick MAX
715006110

SYNTETISK VINSJKABEL

CAN-AM HD 4500

·Trekk-kraft på 2 041 kg.
·13,1 m med 6,3 mm (15/64")
stålkabel.
·Kraftige 4-veis styrerull.
·Elektrisk vinsjwire
(715003585) og Pre-runner støtfanger
foran eller X mr/X rc fronstøtfanger
er påkrevd for montering.

Maverick, Maverick MAX
715006416

·15,2 m med 6,35 mm (50' med 1/4") syntetisk kabel
for Warn-vinsj.
·Hawse styrerull (705208797) påkrevd
ved oppgradering til syntetisk kabel for å forhindre
skade og tidlig slitasje på kabelen.

Med Warn-vinsj
705015070
·15,2 m med 4,8 mm (50' med 3/16") syntetisk kabel
for vinsjer.
·Hawse styrerull (715006426) påkrevd ved
oppgradering til syntetisk kabel for å forhindre skade
og tidlig slitasje på kabelen.

VALG

Med Can-Am HD-vinsj
715006504

Med Warn-vinsj
715002542

·Dette settet gir vinsjeiere muligheten til å legge til
håndholdt fjernbetjening
til kjøretøy med standardvinsj.
·EU-godkjent.
·Fjernkontroll (710007050) og
kontakt er inkludert.

·Systemet er raskt og enkelt å montere, takket være
ledningsnettet med en integrert antenne og
alt nødvendig monteringsmateriale.
·Systemet lar deg bruke vinsjen fra
alle steder innen en radius på 15,2 m, noe som øker
dine bergingsmuligheter.
·Alle komponenter er vanntette.

SKIFTE AV REP

·16,8 m med 6,35 mm (55' med 1/4") wirerep
for Warn-vinsjsett.

Med Warn-vinsj
715006699
·14,3 m med 6,3 mm (43' med 15/64") wirerep.
·2041 kg trekkapasitet.
Med Can-Am HD-vinsj
705014978

ELEKTRISK VINSJWIRE

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for montering av vinsj.
Maverick, Maverick MAX
715003585

CAN-AM HD 4500-S

WARN VRX 45-S VINSJ

·Trekkapasitet på 2041 kg.
·15,2 m med 6,35 mm (1/4") syntetisk kabel.
·Rustbeskyttet aluminium styrerull.

·15 m med 6,3 mm (1/4") syntetisk tau.
·Støpt aluminium styrerull.

Maverick, Maverick MAX
715006417

Maverick, Maverick MAX
715006111

SYNTETISK KABELFORLENGER

·Lett 6,3 mm (1/4") diameter, enkel å håndtere og klirrer
ikke i bagasjeboksen.
·Festes enkelt til vinsjkabelen for ekstra 15,2 m
avstand.
·2041 kg linekapasitet med enkeltline.
715001120

·Denne rustbeskyttede styrerullen i aluminium er et
must ved oppgradering av vinsjen med syntetisk
kabel, og hindrer kabelen fra å smette i et hjørne av
styrerullen og fra overdreven slitasje på grunn av den
ujevne overflaten på en slitt styrerull.
·Må kun brukes med syntetiske kabler.

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Med Can-Am HD-vinsj
715006430

EKSPERTENS

CAN-AM HAWSE STYRERULL

CAN-AM HD KABLET
FJERNKONTROLL

WARN KLYSS

·Dobbelt pulverlakkert utforming.
·Kreves for å bruke syntetisk vinsjkabel (705015070)
med Warn-vinsjer.
·Må kun brukes med syntetiske kabler.
705208797

STYRERULL

X RC / X MR SLEPEKROK BAK

MOTTAKERFESTE BAK

Maverick, Maverick MAX
715004450

Maverick, Maverick MAX
715002883 · Svart

·Et solid sted å plassere kroken
hvis tauing er nødvendig.
·Muligheten for feste av de fleste stropper og kroker.
·Laget av solid 5 mm (3/16") stålplate
og 16 mm (1/4") stålrør.
·Standard på Maverick X rc og X mr-modeller.

·Robust og lett stålkonstruksjon.
·E-belagt finish.
·Fast festepunkt for tilhengerkule slik at
kjøretøyet får slepeegenskaper.
·Denne koplingen har 590 kg slepekapasitet.
·Koplingskule ikke inkludert.

715003938 · Can-Am Rød

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

Med Can-Am HD-vinsj
710007082

Can-Am HD-vinsj
715006426
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PERFORMANCE

GREP SOM
ALDRI FØR
Eksklusivt for Can-Am:
Responder på Off-Roadforhold
som aldri før med 4WD forsterket med
Smart-Lok™-teknologi.

1

Smart-Lok™ er det mest avanserte Off-Road-differensialen som
er tilgjengelig. Det er en fullt låsbar på farten frontdifferensial
med elektronisk kontrollerte automatiske moduser som alltid
gir maksimalt grep under alle forhold, punktum.

START MED SMART-LOK™-DIFFERENSIAL
Maverick

SMART-LOK™-DIFFERENSIAL

·Can-Ams eksklusive SmartLok™-teknologi er en fullt låsbar
på farten frontdifferensial med elektronisk kontrollerte automatiske moduser.
·Velg differensialinnstillinger i henhold til kjørebehov: «2x4» for kun grep på
bakhjulene, «4x4 Front Diff Lock» for fullt låst firehjulsdrift, og «4x4 Smart Modes»
som gir forhåndsinnstilte, intelligente kalibreringer for din kjørestil.
·Med flere inndatakilder vil «Smart Modes» øyeblikkelig låse med riktig belastning til
riktig tid for å gi maksimalt grep samtidig som manøvreringsegenskapene i lav fart
opprettholdes, med optimal plassering og trygghetsfølelse.
·Smart-Lok™ differensialsett leveres standard med Trail-modus.
·Mud, Rock og Trail Activ-moduser kan tilføyes ved å montere en ekstra
Smart Mode-modul (selges separat) for å finjustere kjøreopplevelsen.
·Krever Performance halvaksel (2 stk) og framhjulsdifferensialsett for montering.

FÅ DE YTELSENE DU ØNSKER
MED OPPGRADERINGER SOM
ER VÅRE RACERE VERDIG.

2

·Skifteplaten er laget av solid rustfritt
stål og boltes på plass for sikkert feste.
·Sette kommer med et billet aluminium
Lonestar Racing girkule.
·Bedre holdbarhet for den ytelsesorienterte føreren.

Maverick, Maverick MAX
715004866

LONESTAR RACING
SKVETTLAPPER MED BRAKETTER
·Disse skvettlappene boltes på og er et flott tillegg.
·Solide chromoly-braketter.
·Beskytter slepearmer, rotorer og endeledd mot
steiner og skader.
·Selges i par.

Maverick, Maverick MAX
715004865

LONESTAR RACING KILER FOR
YTRE TÅLINK

·Beskytt og styrk de midtre endeleddene mot røffe
kjøreforhold.
·Inkluderer kraftige stålbolter.

Maverick, Maverick MAX
715004868

SMART-LOK™ MONTERINGSSETT

Maverick
produsert etter 1. januar 2017

Maverick MAX
2018 og tidligere
715004746

3

Maverick MAX
705402371

SMART-LOK™-SETTET
LEVERES MED TRAIL
MODE-MODULEN.

FÅ SMART-LOK™ MONTERINGSSETT OG PERFORMACE-HALVAKSEL

(Ikke avbildet)
·Inkluderer all nødvendig maskinvare og
ledninger for montering av Smart-Lok-differensial.

LONESTAR RACING KRAFTIG
SKIFTEPLATE OG KNOTT

produsert etter 1. januar 2017

Maverick,
Maverick MAX
2019 og senere
715005329

PERFORMANCE HALVAKSEL

·Høy-ytelses-design ideelt for offroad-bruk, med suveren hjulkraft
og akselerasjon for racing, kjøring i sanddyner og ørken.
·Inkluderer endeledd, aksel og hylser med geometri som passer
til ditt Can-Am-kjøretøy.

Maverick, Maverick MAX
(64"-modeller)
705401634

Maverick, Maverick MAX
(72"-modeller)
705402048

FINJUSTER KJØRINGEN MED EN SMART MODE-MODUL (TILVALG)

Disse modulene lar deg tilføye Mud, Rock eller Trail Activ Smart Mode til kjøretøy utstyrt med Smart-Lok™ differensialsett.
·Kun en Smart Mode-modul kan monteres av gangen.

KJENN KREFTENE
GJENNOM DYP GJØRME
·Leverer suverent grep i
de dypeste gjørmehullene.
·Når høyt motorturtall og/eller sluring registreres, vil
Smart-Lok™ helt låse fronten.
·Systemet holder seg låst til gassen slippes.
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

KJØR DER
DET ROCKER

LA DEM
HENGE ETTER

·Bidrar til å komme forbi krevende steiner.
·Når det registreres høyt motorturtall i lav hastighet, vil
Smart-Lok™ progressivt låse den fremre delen og
holde seg innkoplet til gassen slippes for å hindre
hjulspinn og gi optimalt grep.
·Den progressive innkoplingen gjør det enklere å styre
og manøvrere kjøretøyet.

·Utviklet for aggressiv kjøring og for å gi
ultimat svingpresisjon.
·Når det registreres høyt motorturtall og/eller en
økning i hastigheten, vil Smart-Lok™ slå inn den fremre
delen progressivt og holde den innkoblet til gassen
slippes eller hastigheten senkes.
·Det progressive innslaget krever
lavere styrekrefter.

MUD SMART MODE-MODULE

ROCK SMART MODE-MODULE

Maverick, Maverick MAX
715005282

Maverick, Maverick MAX
715005283

TRAIL ACTIV SMART MODEMODUL
Maverick, Maverick MAX
715005284
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BRANNSLOKKINGSAPPARAT

·Ideelt for branner antent av fett eller olje
og elektriske branner.
·Passer med Lonestar Racing
støttesett for brannslokkingsapparat.
·Ikke EU-godkjent.
295100833

LONESTAR RACING
CLUTCHDEKSELPINNER MED
HURTIGUTLØSER

·Dette settet lar deg ta av clutchdekslet på få sekunder
og få tilgang til beltet uten verktøy.
·Inkluderer 4 hurtigutløsende pins i rustfritt stål med
klips og stropper.
·Erstatter all clutchdekselskruer.
·Dette produktet påvirker clutchcoverets forsegling.
Det anbefales kun å bruke dette produktet under tørre
kjøreforhold.

Maverick, Maverick MAX
715005045

LONESTAR RACING KRAFTIG
STØTTEPLATE FOR BAKAKSELEN
·Dobbeltlaget støtteplate for bakakselen produsert
i kraftig stål.
·Forsterker akselmonteringsplasseringen på rammen
samtidig som kjøretøyet får et aggressivt utseende.
·Enkel å montere.

Maverick, Maverick MAX
715005046

LONESTAR RACING STØTTE TIL
BRANNSLOKKINGSAPPARATSTØTTE
·Hurtigutløsende støtte som lar deg skyve ut
brannslokkingsapparatet på sekunder i en
nødsituasjon.
·Laget av billet anodisert svart aluminium.
·Gir deg tryggheten ved å ha pålitelig nødutstyr
ombord.
·Passer 4,7 cm rør.
·Kan festes overalt på buret.
·Kommer med begge billet-fester, hurtigppinne,
festeplate og 2 klemmer.
·Brannslokkingsapparat selges separat.
·Merket "Lonestar Racing for Can-Am".

Maverick, Maverick MAX
715003734

EKSPERTENS

VALG

X RC BREMSEPEDAL
·Bremspedal med stor overflate.
·Bedre ergonomi og kontroll for
føreren i klatresituasjoner.

YOSHIMURA SLIP-ON EKSOS

·Utviklet i samarbeid med Yoshimura.
·Laget av 304-graders rustfritt stål med topp av børstet aluminium.
·Bedre lyd, bedre utseende og 19 % lettere enn standard lydpotte.
·USDF/USDA godkjent gniststopper.
·Drivstoffinnsprøytings-tuning ikke påkrevet.
·Tilfredsstiller ROHVA og EPA-krav.
·Ikke EU-godkjent.

Maverick, Maverick MAX
715004901

Maverick, Maverick MAX
715005183 · Trippelrekke
715002882

715002882

715005183
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.
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OFFROAD SKRU-JEKK

·Racinginspirert skrujekk for løfting av kjøretøyet og
rask og enkelt dekkskift ute i løyper.
·Kan enkelt betjenes med en standard pipenøkkel eller
luftverktøy (13 mm [1/2"] drev).
·Integrert støttebase for enklere montering på
reservedekk-holdere.
·Med to faste festepunkter for sikker løfting.
·Høyden kan justeres mellom 19 og 108 cm.

Maverick, Maverick MAX
715006190

PERFORMANCE | TILBEHØR

HØYEFFEKTS 172 HK OPPGRADERINGSSETT

REPOSISJONSINDIKATOR FOR
RADIATOR

·Ytelsesoppgraderingssett for Maverick 2017-modeller.
·Oppgrader med 18 hk til totalt 172 hk.
·Inkluderer: Intercooler med vifte, drivstoffpumpekatalysator og høyytelses-rem.
·Montering må foretas av autorisert BRP-forhandler
for å opprettholde kjøretøyets garanti.
·C.A.R.B. Executive Order #D-799U.

·Omplasserer radiatoren til bakre del av buret.
·Beskytter den mot rusk og steiner.
·Hindrer tap av kjøleytelser ved
kjøring i gjørme.
·Reduserer varmluft i kabinen.
·Enkel å rengjøre.
·Inkluderer støtte, utstyr og slanger.
·Ikke kompatibel med plantilbehør,
tilbehør montert på bakre bur, komplett MTX
Audio-system og øvre myke dører (bortsett fra LinQ
30 L kjøleboks).
·Radiator (709200703) er påkrevd
for installasjon på 2017-modeller.

Maverick, Maverick MAX (2017-modeller)
715004700

Maverick, Maverick MAX
715004937

BUEDE NEDRE
FJÆRINGSKOPLINGER

·Buet nedre kobling for å gi økt bakkeklaring.
·Standard på X og XT-P modeller.

Maverick, Maverick MAX
715005066 · 72"-modeller

715005065 · 64"-modeller

SNORKEL PREFILTER

·Forfilter spesielt for snorkler.
·Ekstra beskyttelse for motoren
under røffe forhold.
·Holder filteret renere.
·Filteret blokkerer partikler større enn 0,13 mm (0,005").
·Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien
når belter installeres.

Maverick, Maverick MAX
(med snorkel-sett)
715005599

SNORKELSETT

·Løfter luftinntakspunktene for motor og CVT slik at kjøretøyet kan være delvis
nedsenket i vann eller gjørme uten at motoren tar inn vann.
·Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator, LinQ svingbart stativ, Lonestar Racing
beskyttelsestang bak eller noen bakpaneler eller vinduer.
·Forseglet luftboks 707800780 (selges separat) er påkrevd for montering på modeller
produsert før 1. januar 2018.
·Standard på Maverick X mr-modeller.
·Ikke EU-godkjent

Maverick, Maverick MAX
(2019 og tidligere)
715003733

*ADVARSEL: Alle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøretøyets manøvreringsegenskaper. Det er viktig å ta seg tid til å gjøre seg kjent med kjøretøyet etter at modifikasjonene er
gjort for å forstå hvordan kjøreadferden bør tilpasses. Ikke utfør uautoriserte endringer eller installer utstyr som ikke er spesifikt godkjent av BRP for kjøretøyet. Slike modifikasjoner er ikke testet
av BRP og de kan øke risikoen for personskade eller tap av kontroll eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler for passende, tilgjengelig tilbehør for ditt kjøretøy.
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NØDHJELPSSETT

·Komplett nødhjelpssett som inneholder alt viktig utstyr og tilbehør for å komme seg ut av
de mest ubehagelige situasjonene powersport-entusiaster kan komme opp i.
·Inkluderer startkabler, luftkompressor, dekkreparasjonssett, førstehjelpssett, surrekroker,
gaffateip, tauestropp for 1 500 kg, strips og stoffkluter.

Maverick, Maverick MAX
715004359

PERFORMANCE
DOBBELT LUFTFILTER

APACHE 360 BELTESYSTEM

·Det beste valget for
de tøffeste forholdene.
·Flertrinns oljet filtreringsskum
for beste støvfiltreringskapasitet med
høy luftstrøm.
·Vaskbart og kan gjenbrukes.

Maverick, Maverick MAX
715002895

ERSTATNINGSSKUM

(Ikke avbildet)
·Erstatningsskum for Performance dobbelt luftfilter.
Maverick, Maverick MAX
707800713

OVERTREKK OG TILBEHØR

HVERT BELTE HAR ET SPESIELT FORMÅL OG ER KOMPROMISSLØST
UTFORMET FOR ARBEID OG FRITID. APACHE BELTESETT HÅNDTERER
MED LETTHET ALL SLAGS TERRENG, ENTEN I DYP SNØ, I LØYPA ELLER
NÅR DU SK AL TREKKE TUNG LAST.

TRANSPORTTREKK

(Ikke avbildet)
·Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot
UV-stråler og som tåler slitasje og hard bruk.
·Innvendig mykt fôr som beskytter mot slitasje
på vindskjermer og fargede paneler.
·Alle utsatte områder er forsterket med et dobbelt
lag lerret.
·Beskytt kjøretøyet under lagring og transport
med vannavstøtende transporttrekk.
·Åpning for drivstofflokk og førerhustilgang
på passasjersiden.
·Enkel og rask montering.
·Utformet for å passe til kjøretøyet
med eller uten Can-Am-tilbehør.
Maverick
715005813

Maverick MAX
715005814

BOLT-ON† INNFELLBARE
SURREKROKER

·Perfekt for transport av powersport-kjøretøyet
og for sikring av lasten.
·Enkel å montere: Boltes på alle flate overflater
(f.eks. lastebilplan eller ramme).
·2,5 cm x 1,8 m festekrok med kraftige sømmer som
tåler 226 kg belastning og 680 kg brytstyrke.
·Praktisk innfellbar skyveknapp som automatisk
slakker, spoler og lagrer stroppen, mens
skrallemekanismen strammer stroppen for å sikre
kjøretøy eller last på plass.
·Skrallehåndtak av gummi gir godt grep, og kroken
er vinylbelagt for å beskytte de overflatene den
festes på.
·Selges i par.
295100737

SURREKROKER

·181 kg sikker arbeidsbelastning.
·2,5 cm x 3 m stropp med Sea-Doo, Ski-Doo
og Can-Am logoer.
·Deluxe-skralle med gummihåndtak.
·Belagte S-kroker.
·Pakke med 2 stk.
860200447 · Svart/Grå

SNØ

APACHE BACKCOUNTRY

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon.

FORHOLD

BELTER FOR VINTERFØRE
Utforsk vinteren uten noen begrensninger med grepet og ingen
kompromisser, takket vær de enestående ytelsene til Apache
Backcountry beltesett. Bygget for trives i den dypeste snøen for arbeid eller fritid. Ikke la vinteren stå i veien for deg.
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BLANDEDE

HELÅRSBELTER
APACHE 360, 360 LT

Tilpass beltet ditt til de forholdene du skal kjøre i og formålet med
kjøringen - med Apache 360 LT-system - vårt mesterverk for alle
årstider og all slags terreng.
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BELTER FOR VINTERFØRE

HELÅRSBELTER

FÅ MEST MULIG UT AV CAN-AM-KJØRETØYET
I VINTER, OG GJØR DET KLART FOR ALLE
SLAGS EVENTYR.

ARBEID OG FRITID ÅRET RUNDT GJENNOM
GJØRME, SNØ OG ALLE TYPER TERRENG.

Den samme teknologien som ligger bak våre verdensberømte
snøscootere er nå under din kontroll. Med større kontaktflate
og et mer aggressivt beltedesign, kan du kjøre lenger enn det
du trodde var mulig med de beste egenskapene i snø.

DEKKET AV EN

DEKKET AV EN

1-ÅRS

2-ÅRS

GARANTI

APACHE BACKCOUNTRY
Effektiv rammedesign
sørger for at vekten
fordeles jevnt på snøen

Hev deg over terreng, vær og alle årstider med Apache 360 LT beltesett
- oppgraderingen som tar Can-Am-opplevelsen til et nytt nivå. Designet
for suverent grep og transport av tyngre last i mykt terreng, 360 LT
beltesett kan monteres på ATV og SSV-kjøretøy og brukes
året rundt til krevende og tøffe oppgaver.

GARANTI

APACHE 360 LT
Aggressiv belteutforming med hele 5 cm
knastehøyde for maksimal trekkraft på snø

Ekstra bakkeklaring på 16,2 cm

Ekstra bakkeklaring på 11,4 cm

Enkel og rask
montering

Total kontaktflate mot underlaget
på 13,41 7 cm2 (2 079,7 in2)

Størst kontaktflate av alle:
37 % mer enn Apache 360 LT

APACHE BACKCOUNTRY LT-BELTESYSTEM

·Belter designet for å levere markedets beste ytelser
på snø med enestående flyt og grep.
·Kontaktflaten er 37 % større enn på Apache 360 LT.
·Imponerende ekstra bakkeklaring på 16 cm som
holder kjøretøyet over snøen.
·Lett snøscooterinspirert rammedesign.
·Aggressiv belteutforming med hele 5 cm knastehøyde for maksimal
trekkraft på snø.
·Apache Backcountry LT monteringssett, Track DPS-modul og
motor og CVT Pre-filter er påkrevd.
·Tilpass ditt beltesystem med ekstra bakre mellomhjul, glideskinner
med Vespel-innlegg og isrivere.
·Kun for vinterbruk.

NY ISRIVERE

·Gir ekstra smøring under harde
og isete forhold.
·Rammemontert, liten, lett.
·Designet utvider spiralkonseptet
for å tillate rygging uten skader.
·Lagres enkelt når det ikke er i bruk.

Apache Backcountry-beltesystem
860201728

Unik justerbar kontaktflate gjør deg i
stand til å takle de tøffeste forholdene.

SLIDERS MED
VESPEL† -INNLEGG
·Bruk DuPont Vespel innlegg
for mindre friksjon.
·Lengre levetid.
·Kan kuttes til ønsket lengde.
·Åtte påkrevd per kjøretøy.
·Selges enkeltvis.

Apache Backcountry og
Apache Backcountry LT
Beltesystem
503194815

Gummi over støpte, kraftige hjul med doble
hjullagre og ujevn hjulplassering reduserer friksjon
og vibrasjoner, mens levetiden øker.

APACHE 360 LT BELTESYSTEM

·Multifunksjonelle belter som er utformet for tung last, og for å passe på de fleste Can-Am
offroad-kjøretøyer.
·Høydejustering av fronthjulet gir bedre angrepsvinkel og bedre ytelser i krevende terreng
når den er løftet, eller økt kontaktflate for bedre flyt når den er senket.
·Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 11,4 cm.
·Knaster på 2,5 cm foran og 3,2 cm bak.
·Apache 360 LT monteringssett, Track DPS-modul og motor & CVT Pre-filter er påkrevd.
·Solid og kraftig konstruksjon.
·EU-godkjent.
·Anbefales for bruk i snøforhold kun for Maverick.

Maverick, Maverick MAX
715005103

Maverick, Maverick MAX
715004734

APACHE BACKCOUNTRY LT MONTERINGSSETT

72"-modeller
715004394

NY EKSTRA HJULSETT

·Ekstra hjulsett for Backcountry LT-bakbelter.
·Reduserer trekk- og rullemotstand under harde
snøforhold eller ved transport av tyngre last.
·Kan forlenge gliderens levetid under kjøring på
hard snø.
·Inkluderer to hjul, krysstag og monteringsdeler
per sett for å utføre service på ett beltehjørne.
·Det kan installeres opptil to sett per bakbelte.

Apache Backcountry LT hjulsett
715006293
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Maverick, Maverick MAX
64''-modeller
715004392

72"-modeller
715004393

BELTE DPS-MODUL

(Ikke avbildet)
· En innovativ DPS-modul som sikrer nøyaktigheten til speedometeret og
optimalisert styringsassistanse, som gir perfekt sporkontroll og enkel
kjøring.
· Påkrevet for montering av Apache beltesystem.
·Selges ikke i Europa
Maverick, Maverick MAX
715004707

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering av Apache Backcountry LT-beltesystemet.
·DPS-modul og pre-filter påkrevd og selges separat.
Maverick, Maverick MAX
64"-modeller
715004397

APACHE 360 LT MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering av Apache 360 LT beltesystem.
·Belte DPS-modul og luftinntak forhåndsfilter ikke inkludert.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon

Påkrevd ved montering av Apache Backcountry og Apache 360 LT beltesystemer

MOTOR & CVT LUFTINNTAKSFORFILTER

·Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
·Holder filteret renere.
·Filteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
·Enkel montering.
·Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator.
·Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien når belter installeres.

Maverick, Maverick MAX (bortsett fra X mr-modeller)
715005600

SNORKEL PREFILTER

·Forfilter spesielt for snorkler.
·Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
·Holder filteret renere.
·Filteret blokkerer partikler større enn 0,13 mm (0,005").
·Nødvendig for å opprettholde
kjøretøygarantien når belter installeres.

Maverick, Maverick MAX
(med snorkel-sett)
715005599
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PROMOUNT BRØYTESKJÆR

CAN-AM PROMOUNT VINKELSKJÆR

DET NYE PROMOUNT-UTVALGET BLE SK APT BÅDE
FOR PROFESJONELLE AKTØRER OG ENTUSIASTER
SOM ØNSKER Å TA UTSTYRET OPP TIL NESTE NIVÅ.
CAN-AM HAR GITT BRØY TESKJÆRET
NY DESIGN FRA FESTET TIL BLADET, SLIK AT DEN
K AN VIRKE SÅ EFFEKTIVT SOM MULIG.

NY CAN-AM VINKELBLAD
·Gjør jobben enklere med riktig verktøy,
rydd lange gater og gjør oppgaven enklere
ved å sende snøen lengre bort fra veien.
·Vingeenden på brøyteskjæret er 63 cm (25")
høyt
og avtar gradvis ned til 41 cm (16'').
·Enveis «vinget» brøyteskjær har en
utforming som kaster snøen høyere.
·Gummileppe utformet for å holde
snøen unna føreren.
·Can-Am-merket.

183 CM (72")
ONEWAY STATE-BLAD I STÅL
715007264 · Svart
183 cm (72")

DIN JOBB, DITT VALG
Få en tilpasset løsning som passer til oppgavene som skal gjøres - med kvalitetskomponenter
og uten kompromisser. ProMount skyvramme, festeplate og blader er et universelt system som
kan tilpasset til din spesifikke Can-Am og dine oppgaver.
CAN-AM PROMOUNT SKYVERAMME MED QUICK-ATTACH-SYSTEM

DET MEST
EFFEKTIVE
FESTESYSTEMET

Monteringsplate under kjøretøyet
gir optimal angrepsvinkel for best
skyvestyrke.

Den forovermonterte
skyvrammen gir
bransjeledende løftehøyde.

Lavprofil monteringsplate har lite
betydning for bakkeklaringen og kan
være påmontert hele året rundt.

Can-Am ProMount brøyteskjærsystem festes i FIRE ENKLE TRINN, og er den raskeste og
enkleste måten å starte brøytingen på og få jobben gjort – minimal anstrengelse med maksimalt resultat.

2

3

SKYVRAMMEFORLENGER

·30 cm (12") trykkbildeforlengelse kreves
når plogen er installert med Apache Track-systemer.

Maverick,
Maverick MAX
715006257

Kompatibel
med alle
ProMount
brøyteskjær

Maverick, Maverick MAX
715003910

TILKOPLES MED ET KLIKK

1

·Meget kraftige stålrør som tåler tøff behandling.
·Midtmontert vogn sørger for ekstra høy skyvstyrke og grep.
·Designet for maksimal løftehøyde av brøyteskjæret.
·Med et selvjusterende og hurtigfestende festesystem, en enkel fotutløserpedal og
et ergonomisk håndtak for justering av brøyteskjærets vinkel.
·Styrerull for brøyteskjær og begrensningsbryter for
brøyteskjær anbefalt for å forlenge vinsj-kabelens
levetid.
·Can-Am ProMount festeplate påkrevd for montering.
·Bladet roterer venstre eller høyre, 5 posisjoner.
·Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere
ansamling av smuss og snø på dreiepunktet.

4

Påkrevd når
brøyteskjæret
monteres med
Apachebeltesystemer

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE

·Påkrevd for montering av Can-Am ProMount skyvramme med hurtigfestende festesystem.
·Presisjonsdesignet festeplate som sitter på året rundt uten at det går på bekostning av
bakkeklaringen.
·Ikke kompatibel med S3 High Clearance front A-Arm (715003784 og 715005116).

Maverick, Maverick MAX
715004484

SKAP DITT EGET SETT
Kjør rett mot
brøyteskjæret.
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Fest vinsjkabelen til brøyteskjæret
med en føringskrok/ruller.

Løft brøyteskjæret til det
klipser fast på festeplaten.

Fjern vinsjkabelen fra føringen. Nå
er du klar til brøyte.

RÅDFØR DEG MED DIN FORHANDLER FOR BESTE
BRØYTEBREDDE.
ProMount stålblader er laget av kraftig 12-gauge stål og
designet for effektiv brøyting. Tilbys i flere størrelser for både
små og store jobber.

ved å velge hvilken som helst type/lengde
du foretrekker for din skyveramme. ProMont
skyvrammer er kompatible med alle bladene.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon
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CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BRØYTESKJÆR

CAN-AM PROMOUNT STÅLSKJÆR

HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene)-teknologi gir Flex2 større pålitelighet, støtmotstand
og immunitet mot rust eller deformasjon. Flex2-skjæret er tøff på jobb, men fleksibelt i møte med
hindringer, og forenkler arbeidet.

ProMount stålskjær er laget av kraftig 12-gauge stål og designet for effektiv brøyting. Tilbys
i flere størrelser for både små og store jobber.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BRØYTESKJÆRSETT

CAN-AM PROMOUNT PLOGSETT I STÅL

Disse settene inneholder:
·Can-Am ProMount Flex2 Blad
·Skyvramme med Quick-Attach-system
·Festeplate (ikke avbildet)

Disse settene inneholder:
·Can-Am ProMount Stålblad
·Skyvramme med Quick-Attach-system
·Festeplate (ikke avbildet)
Maverick, Maverick MAX
715006302 · Svart
715006303 · Gul

183 CM / 72” BLAD
Maverick, Maverick MAX
715006301 · Svart

183 cm (72")

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BRØYTESKJÆR

183 cm (72")

·Blad er tilgjengelig enkeltvis
for å sette sammen ditt eget sett.
·Kompatibel med Can-Am ProMount
Bladtilbehør for ytterligere
fleksibilitet.

CAN-AM PROMOUNT STÅLBLADER

183 CM / 72” BLAD

183 CM / 72” BLAD

·Blad er tilgjengelig enkeltvis for å sette sammen ditt eget sett.
·Kompatibel med Can-Am ProMount bladtilbehør for ytterligere fleksibilitet.
·Rydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.
·Bladhøyde 43 cm.

·Rydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.

ProMount skyveramme
715004485 · Svart

ProMount skyveramme
715004474 · Svart
715006021 · Gul

183 cm (72")
183 cm (72")

RÅDFØR DEG MED DIN FORHANDLER FOR BESTE BRØYTEBREDDE.
ProMount stålblader er laget av kraftig 12-gauge stål og designet for
effektiv brøyting. Tilbys i flere størrelser for både små og store jobber.
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SKAP DITT EGET SETT

SKAP DITT EGET SETT

ved å velge hvilken som helst type/lengde
du foretrekker for din skyveramme. ProMont
skyvrammer er kompatible med alle bladene.

ved å velge hvilken som helst type/lengde
du foretrekker for din skyveramme. ProMont
skyvrammer er kompatible med alle bladene.

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon

RÅDFØR DEG MED DIN FORHANDLER FOR BESTE BRØYTEBREDDE.
ProMount stålblader er laget av kraftig 12-gauge stål og designet for
effektiv brøyting. Tilbys i flere størrelser for både små og store jobber.
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DEKK OG FELGER

CAN-AM PROMOUNT TILBEHØR TIL BRØYTESKJÆR
1

CAN-AM PROMOUNT
KANTMARKØRER

1

·Hjelper deg å finne kantene på brøyteskjæret ditt.
·Høyde: 60 cm
·Selges i par.
·Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og
Flex2 blader med eller uten bladforlengere
(unntatt Can-Am ProMount Stål
137 cm blader).

DEKK

Maverick, Maverick MAX
715004206

2

CAN-AM PROMOUNT
PLASTSLITASJEBLAD*

4

·For å forhindre oppskraping i oppkjørsler og
overflater.

Maverick, Maverick MAX
168 cm (66")
183 cm (72")
715004482
715004483

3

CAN-AM PROMOUNT SNØSTOPPERE
·Holder snøen på brøyteskjæret.
·Mål: 43,2 cm x 33 cm (17" x 13").
·Selges i par.
·Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader
med eller uten bladforlengere
(unntatt Can-Am ProMount Stål 137 cm (54") blader).

Maverick, Maverick MAX
715006258

3

*

2

4

CAN-AM PROMOUNT BLADFORLENGERE

·Legger til 8 cm (3") på hver side.
·Kompatibel med Can-Am ProMount blader
(unntatt Can-Am ProMount stål 137 cm (54" blad).
·Lengre slitasjeblad kan monteres for å ytterligere forlenge den ekstra lengden
som allerede er oppnådd med forlengerne.
·Kompatibelt med Can-Am ProMount stål og Flex2 blader
(unntatt Can-Am ProMount Stål 137 cm (54"blader).

Maverick, Maverick MAX
715004205 · Svart
715005319 · Gul

VINKELSYSTEM PÅ BRØYTESKJÆR

·Forvandler ditt brøyteskjærsystem til en
enhet som enkelt kan kontrolles fra førersetet.
·Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser opp/ned
og høyre/venstre med joysticken som følger med.
·Enhåndsbetjening av joysticken til å kontrollere alle brøyteskjærbevegelser
gjør det enkelt for deg å konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.
·Ikke kompatibel med Backcountry LT beltesett på Maverick.

Kompatibel med alle ProMount skyvrammer og blad
715006022

X DS DEKK
MAXXIS BIGHORN

(Ikke avbildet)
Foran - 29” x 9” x 14”
705402081
Bak - 29” x 11” x 14”
705502604

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

BEGRENSERBRYTER TIL BRØYTESKJÆR

MAXXIS LIBERTY-DEKK

Bak - 28” x 11” x 14”
705502603

Maverick Xrc
30" x 10" x 14"
705402143

Foran - 27” x 9” x 14”
705402168 ∙

32" x 10" x 15"
705402464

·Konstruert for høye ytelser som gi deg og passasjeren
din frihet under en rekke forhold.
·8-lags radialkonstruksjon.

Bak - 27” x 11” x 14”
705502665 ∙

X RS DEKK
MAXXIS BIGHORN

(Ikke avbildet)
Foran & Bak - 30” x 10” x 14”
705402082

FELGER

14" MAVERICK
BEADLOCK FELG

14" MAVERICK
X RC FELG

·Svart aluminiumsfelg med børstet
overflate og klarlakk.
·Utvalg av beadlockfarger (ikke inkludert).
·16 bolter (250000893) er påkrevet for
montering av beadlock-skive.

Maverick, Maverick MAX
705402256

Maverick, Maverick MAX
705402207 · Svart og børstet
705402173 · Svart

·Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.

14" MAVERICK BEADLOCK FELG

·Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
·Utvalg av beadlockfarger.
·16 bolter (250000893) er påkrevet for montering av
beadlock-skive.

Maverick, Maverick MAX
Foran - 14” x 7”
·Offset = 55 mm
·For Xrs = Foran og bak
705402393

STYRERULL FOR
BRØYTESKJÆR

MAXXIS BIGHORN 2.0-DEKK

Foran - 28” x 9” x 14”
705402080

14" MAVERICK FELG

·Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.

Maverick, Maverick MAX
Foran - 14” x 7”
·Offset = 55 mm
705401965
Bak - 14” x 8”
·Offset = 76 mm
705502493

14" MAVERICK BEADLOCKRING
·Støpt beadlock-aluminium.
·Må monteres på felg foran (705401706)
og felg bak (705502286).

Maverick & Maverick MAX
(kun X rs, X ds modeller)
705401709 · Svart
705401913 · Gull
705402358 · Can-Am Rød
705402472 · Manta Grønn

Bak - 14” x 8”
·Offset = 76 mm
705502814

(Ikke avbildet)
·For å kontrollere kabelstrammingen ved løfting av brøyteskjærsystemet.
·Hindrer skade på vinsj, skyvramme og kjøretøy.
·Sensor flyttet for optimal løftehøyde.
Maverick, Maverick MAX
715006259

Maverick, Maverick MAX
705203753
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt din BRP-forhandler for nærmere informasjon
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

KLÆR
Klær, hjelmer, briller og alt
annet du trenger for å sette
Can-Am-opplevelsene dine
i høygir.

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

APPAREL

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

PARTS &
MAINTENANCE

DELER OG
VEDLIKEHOLD
Essensielle produkter som
sørger for at din CanAm fortsetter å brenne
asfalt, inkludert oljer,
filtervedlikeholdsprodukter
og rengjøringsprodukter.

CAN-AMOFFROAD.COM

