2021-TILBEHØR
UTGAVE FOR EUROPA, MIDTØSTEN OG AFRIKA

TRAXTER

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

PASSFORM OG
KOMPATIBILITET

STIL OG
VISJON

KVALITET OG
PÅLITELIGHET

INNOVASJON ER EN SELVFØLGE FOR OSS.
ALT VÅRT TILLEGGSUTST YR FUNGERER
SAMMEN, RETT UT AV ESKEN. VELG OG
VRAK. OG VELG ENDA LITT MER.

VI HAR HEVET STANDARDEN
FOR TILLEGGSUTST YR. DET ER
IKKE BARE UTVIKLET FOR Å SE
BRA UT, MEN OGSÅ FOR Å Y TE
BEST MULIG FOR EKTE SJÅFØRER.
REN RÅSK AP, INGEN PAUSER.

CAN-AM-TILBEHØRET VÅRT ER
SKIKKELIG L AGET FRA FØRSTE
STUND. PÅ TOPPEN AV DET HELE
LEGGER VI MED 2 ÅRS GARANTI.
BARE HYGGELIG. MONTER DET SELV,
ELLER HOS EN GODKJENT
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
EKSPERTANBEFALINGER 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. 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 her 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.

BYGG OPP DIN TRAXTER | TILBEHØR

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

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

AVANSERT

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

PEAK

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

CAN-AM TILBEHØR
FOR VOKSEN MORO.

TRAXTER PRO

STARTER
715005276

ProVent vindskjerm

s. 20

715007081
715005754
715005777
715005774
715006012

Bakrute i polykarbonat
Støtfanger foran
Xtreme støtfangerplater foran
Hjørnebeskyttere foran
Støtfanger bak

s. 23
s. 27
s. 27
s. 27
s. 29

715002459

Sidespeil

s. 20

715006325

Myke dører

s. 22

715006001
715003873
715005415
715003870

Skjermutbyggere
Headache-ramme
Lasteplanbeskyttere og festeskinner
Adventure takstativ

s. 30
s. 40
s. 29
s. 44

715004778

LinQ 30 liters kjøleboks

s. 36

715006697

Bunnplatesett

s. 25

715002019

Komplett audiosystem i taket

s. 53

715004007

99 cm dobbel LED-lysbjelke (270 W)

s. 48

UTFORSK

AVANSERT

PEAK

UTFORSK

HARDT ARBEID

JAKT

VINTER

DU KAN FINANSIERE KJØPET AV TILBEHØR

sammen med kjøp og finansiering av din Maverick. Spør forhandleren din for å få all informasjon.

*Merk at prisen ikke inkluderer installasjonskrav, og at delenumre kan variere avhengig av kjøretøymodell.
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ARBEIDET DITT STARTER HER:
UTSTYR CAN-AM TRAXTER TIL Å FRAKTE,
LØFTE OG GJØRE ENDA MER.

DET ULTIMATE JAKTKJØRETØYET
ER INNENFOR REKKEVIDDE – DET
HANDLER BARE OM Å UTSTYRE
DET ETTER DINE BEHOV.

TRAXTER MAX

HARDT ARBEID

STARTER

TRAXTER

STARTER

715003038

Sportstak

s. 13

715002430

Sportstak

s. 13

715002433
715006316
715002423

Halv vindskjerm
Halvdører (Max)
Deluxe Headache-stativ

s. 19
s. 22
s. 40

715002464

LinQ baklukeforlenger/deler

s. 37

715002442
715006314
715002851
715002423
715005466

Vippbar vindskjerm - hardt belegg
Halvdører
Vindskjerm bak
Deluxe Headache-stativ
LinQ Redskaps- og våpenholder

s. 19
s. 22
s. 24
s. 40
s. 45

715005449

Oppbevaringsboks for opphengsoppbevaring

s. 39

715005409

Skjermutbyggere

s. 30

715005410

Rancher-støtfanger foran

s. 28

715003879

LinQ 45 l lasteboks

s. 36

715003870

Adventure takstativ

s. 44

AVANSERT
715005754

Støtfanger foran

s. 27

715005777
715006012
715002421

Xtreme støtfangerplater foran
Støtfanger bak
Forlenger til lasteplanvegg

s. 27
s. 29
s. 40

715003665

9 cm (3,5") LED-frontlys

s. 49

PEAK
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AVANSERT

PEAK

715006064

LinQ lasteramme foran

s. 38

715004282
715007077
715004905
715003095

LinQ Lavprofilkurv
Lys i lasterommet bak
Bakspeil og kameramonitor
Komplett audiosystem i taket foran

s. 36
s. 51
s. 54
s. 53

715006696

Bunnplatesett

s. 25

715003617
715002569
715002935

Rancher sidebeskyttere foran
Steinbeskyttere
4" runde LED-lys

s. 29
s. 31
s. 49

715006416

Can-Am HD 4500 vinsj

s. 57

715007077

Lys i lasterommet bak

s. 51

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

JAKT

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

STARTER
715002432

Heldekkende vindskjerm - hard

s. 19

715006325
715007081

Myke dører
Polykarbonat vindu bak

s. 22
s. 23

715005904

Defrost-, varme- og ventilasjonssystem

s. 56

715006821

Skjermutbyggere

s. 30

715003873
715003028
715002934
715002456
715003665
715004905
715003837

Headache-ramme
Verktøykasse i lasteromsgulvet
38 cm Dobbelt LED-lysbjelke
Lysrekke
9 cm (3,5") LED-frontlys
Bakspeil og kameramonitor
Oppvarmet ratt

s. 40
s. 43
s. 48
s. 51
s. 49
s. 54
s. 56

715006112

Setetrekk med varme (Fører)

s. 56

715005103

Apache 360LT belter

s. 67

715005492

Apache 360 LT monteringssett for belter

s. 67

715006111

Warn VRX 45-S vinsj

s. 57

715006301

Can-Am ProMount Flex2 72" Brøyteskjærsett

s. 70

VINTER

AVANSERT

BELTER

TRIVES I DEN DYPESTE SNØEN –
FOR ARBEID ELLER FRITID.
DIN CAN-AM BLE BYGGET SOM
EN VINTERKRIGER.

BRØYTESKJÆR

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

EKSPERTENS

VALG

SPORTSTAK

·Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
·Ekstra beskyttelse for fører og passasjer mot vind og vær.

Traxter
715002430

Traxter MAX
715003038

DELUXE SPORTSTAK

·Komplett taksett gir ekstra beskyttelse til fører og passasjer og senker også
lydnivået inne i førerhuset.
·Perfekt passform og montering takket være det inkluderte forseglingssettet
og kledningen.
·Bakre taktrekk er ikke kompatibelt med mykt bakpanel.

Traxter
Settet inneholder:
·Sportstak
·Sport Takforseglingssett
·Fremre taktrekk
·Bakre taktrekk
715002511

Traxter MAX
Settet inneholder:
·Sportstak
·Sport Takforseglingssett
·Fremre taktrekk
·Bakre taktrekk
715003039

FORSEGLINGSSETT TIL SPORTSTAK

(Ikke avbildet)
·Nødvendig ved montering av individuelle førerhuskomponententer med sportstak
eller ved montering av taktrekk foran og bak.

GJØR DET TIL DITT EGET

Kompatibel med annet tilbehør for å gjøre kjøretøyet ditt like unikt
som deg. Lys, frontrute, dører, tak, støtfangere og mer.
12

100 % INTEGRERT

Traxter
715003126

Traxter MAX
715003583

i designen til alt Can-Am-tilbehør.

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

13

TILBEHØR | TAK

HARDE FØRERHUS
DESIGN DITT
EGEN HARDE
ELLER MYKE
FØRERHUS.
VELG TILBEHØRET DU
ØNSKER, OG BYGG
ELLER FULLFØR DITT
EGET FØRERHUS.

BIMINI-TAK MED
SOLSKJERM

100 % modulære
komponenter utviklet for
å fungere sammen:

TAK S. 12
FRONTRUTER S. 17
DØRER S. 21
BAKVINDUER S. 23

BIMINI-TAK MED SOLSKJERM

· Laget av kraftig polyestercanvas som beskytter mot UV-stråler og som tåler slitasje og hard bruk.
· I nnovativ myk topp leveres med et hardt visitt som muliggjør lagring av opprullet
myk topp og montering av lysstativ.
· Enkel og rask montering.
Traxter
·Ikke kompatibel med myke og stive
heldører.
715003418 · Svart

Traxter MAX
715003030 · Svart

TAKTREKK FORAN

NY

Traxter, Traxter MAX
715003098

Inkludert:
·Klare, stive dører
·Sportstak
·Frontrute i glass
·Bakrute i polykarbonat
·Forseglingssett for sportstak

BAKRE TAKTREKK

Defender MAX
715007270

· Forbedrer kjøretøyet.
· Integreres sømløst med takmontert lysbryter.
· Påkrevd for montering av takmonterte lys og for lydsystemer.
· Muliggjør bedre integrering av vindusvisker/-spylesett.
· Tetningssett kreves ved montering med sportstak (715003038 or 715002430).

Defender
715007269

· Rask og enkel oppgradering av kjøretøyet.
· Gir en bedre integrasjon med annet tilbehør som monteres på taket.
· Tetningssett kreves ved montering med sportstak.
Traxter
· Må monteres med sportstak (715002430).
715006334
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GJENNOMSIKTIG
HARDT FØRERHUS

LUKKET FØRERHUS

·Hardt lukket førerhus ideelt for Defender
XT-kjøretøy som leveres med tak som
standard, men også som passer på Base
og DPS-modeller ved å tilføye et tak.
·Beskytter fører og passasjer mot vind
og vær.
·Ikke EU-godkjent.
Inkludert:
·Nedfellbar frontrute i glass
·Heldører med elektriske vinduer
·Bakvindu, akustisk isolasjonssett
·Ledningsnett for vinduer
·Ledningssett for takstrøm
·Takforseglingssett for harde førerhus
Traxter XT
715006333

PREMIUM STIVT LUKKET FØRERHUS

·Gir den aller beste beskyttelsen av fører og passasjer mot vær, vind og kulde,
og utstyrt med det aller beste tilbehøret som produktutvalget vårt kan tilby.
·Ikke kompatibel med X mr-modeller.
·Ikke EU-godkjent.
Inkludert:
·Deluxe Sportstaksett
Inkludert:
·Nedfellbar frontrute i glass med
·Deluxe Sportstaksett
visker/-vaskesett
·Nedfellbar frontrute i glass med
·Hele dører med elektriske vinduer
visker-/vaskesett
·Bakrute i glass med skyvbart panel
·Hele dører med elektriske vinduer
·Termisk isolasjonssett
·Bakrute i glass med skyvbart panel
·Kabel til visker og elektriske vinduer
·Termisk isolasjonssett
·Takstrømkabel
·Bakre heldører
·Forseglingssett for hardt førerhus
·Kabel til visker og elektriske vinduer
·Takstrømkabel
Traxter
·Forseglingssett for hardt førerhus
715006330
Traxter MAX
715006332

Traxter MAX
(Ikke illustrert)
· Må installeres med sportstak (715003038).
715006391

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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MYKE FØRERHUS

VINDSKJERMER
FORBEDRE PASSFORMEN, UTSEENDET OG KOMFORTEN TIL TRAXTER
MED FABRIKKUTVIKLET FRONTRUTE FOR Å BESK Y TTE MOT ELEMENTENE,
DE STØVETE LØYPENE, DYPE GJØRMEHULL OG STEINETE TERRENG.

Velg det perfekte
førerhuset med utskiftbart
tilbehør som er eksklusivt
for Can-Am.

MAKROLON† BELEGG

Vår Hel Vindskjerm –
Belagt er produsert
i støtsikker Makrolon†-belagt
polykarbonat for å sikre
lang levetid.

MYKT LUKKET FØRERHUS

·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Ikke kompatibel med X mr-modeller.
Inkludert:
·Bimini-tak med solvisir
(715002918 – Selges ikke separat / 715003030)
·Hel frontrute – Belagt
·Myke dører
·Mykt bakpanel
Traxter (2019 og tidligere)
715002917 · Svart
Traxter (2020 og senere)
715006327 · Svart
Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003032 · Svart
Traxter MAX (2020 og senere)
715006317 · Svart

ISOLASJONSSETT FOR FØRERHUS

HYBRID CAB-HUS

(Ikke avbildet)
Inkludert:
·Sportstak
·Hel frontrute – Belagt
·Myke dører
·Bakrute i polykarbonat
·Forseglingssett for montering av bakre
vindbeskytter

16

Traxter
715006722 · Svart

(Ikke avbildet)
·Neopren isolasjonssett: Et must for kalde forhold.
·Bidrar til å holde kulden ute av kupeen og varmen inne når kjøretøyet er utstyrt
med et komplett førerhus (mykt eller stivt).
·Standard på XT Cab-modeller fra 2018 og senere.

Traxter MAX
715006723 · Svart

Traxter (2019 og tidligere)
715004911

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

VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS

Lar deg raskt tilpasse deg skiftende forhold underveis ved
å justere vindskjermen i fart.

100 % INTEGRERT

Standardførerhuset i din Can-Am sørger for enkel montering
og perfekt passform for tilbehøret.
17
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VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS
·Vindskjerm av bøyd og laminert glass
i metallramme.
·God optisk klarhet.
·Sitter tett mot buret og beskytter fører
og passasjer mot vær og vind, med
kontrollert luftstrøm.
·Kan vippes i 3 posisjoner - helt lukket,
kvart åpen, helt åpen.

·Fjærdempet drift, dreier på 2 hengsler
plassert øverst på vindskjermen.
·Ideell for gjørmete forhold.
·Kan brukes med visker/spyler-settet for
vindskjermen (715001638).
·Ikke EU-godkjent.

VIPPBAR VINDSKJERM - HARDT BELEGG
·Hel vindskjerm i støtsikker Makrolon†belagt polykarbonat i metallramme.
·Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre
egenskaper.
·Sitter tett mot buret og beskytter
fører og passasjer mot vær og vind,

med kontrollert luftstrøm.
·3 vippeposisjoner som kan stilles inn
i helt lukket, kvart åpen eller helt åpen.
·Fjærdempet drift.
·Ideell for gjørmete forhold.

·Vindskjerm av bøyd og laminert
glass i metallramme.
·Sitter tett mot buret og beskytter
fører og passasjer mot vær og vind,
og med utmerket optisk klarhet.

·Må brukes med visker-/spylersett
(715001638) for å opprettholde god
sikt under krevende forhold, som
kjøring i gjørme.
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX
715001303

Traxter, Traxter MAX
715002442

Traxter, Traxter MAX
715002942

GLASS FRONTRUTE

VIPPBAR VINDSKJERM AV GLASS MED
VISKER/SPYLER-SETT
·Vindskjerm av bøyd og laminert glass
i metallramme.
·God optisk klarhet.
·Sitter tett mot buret og beskytter fører
og passasjer mot vær og vind, med
kontrollert luftstrøm.
·Den vippbare vindskjermen kan settes
helt lukket eller helt åpen i henhold
til dine ønsker.

·Ideell for gjørmete forhold.
·Fjærdempet drift, dreier på 2 hengsler
plassert øverst på vindskjermen.
·Visker med én hastighet og beholder
for spylevæske.
·Krever visker og strømkabel
(710004462) og strømkabel
(715003094).
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX
715002441

HELDEKKENDE VINDSKJERM –
HARD

·Hel vindskjerm i støtsikker Makrolon†-belagt
polykarbonat.
·Gir ekstra god sikt og bedre støtsikre egenskaper.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.

Traxter, Traxter MAX
715002432

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, beholder for spylervæske
og rammefeste til vindskjerm.
·Må brukes med vindskjerm av glass (715001303) eller
vippbar vindskjerm av glass (715002942).
·Krever strømkabel for elektrisk betjening av viskeren
og vinduene (710004462) og strømkabel (715003094).
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX
715001638
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STRØMKABEL TIL VINDUSVISKER
OG ELEKTRISK BETJENTE VINDUER

HEL VINDSKJERM

·Hel vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
·Utmerket UV-motstand, optisk klarhet, gulner ikke,
sprekker ikke, krakelerer ikke.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.

Traxter, Traxter MAX
715002431

HALV VINDSKJERM

·Halv vindskjerm i støtsikker og solid polykarbonat.
·Utmerket UV-motstand, optisk klarhet, gulner ikke,
sprekker ikke, krakelerer ikke.
·Beskytter fører og passasjer mot vind og vær.
·Med omvendt vinkelleppe for å avlede luftstrømmen.
·Rask og enkel montering og fjerning uten verktøy.
·Ikke kompatibel med myke dører.

Traxter, Traxter MAX
715002433

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for å montere hele dører med elektrisk
betjente vinduer (715006331) og/eller visker-/
spylersett (715001638).
·Nødvendig hvis du ønsker å bygge ditt eget lukkede
førerhus av modulære komponenter.
Traxter, Traxter MAX
710004462

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

DØRER
BEDRE BRUKERVENNLIGHET, UTSEENDE OG BESK Y TTELSE MOT VÆR
OG VIND, BÅDE PÅ ARBEIDSPLASSER OG I TERRENGET.

SIDEVINDAVVISER

EKSPERTENS

VALG

DEN ØVRE VENTILEN SENDER LUFT INN I KUPEEN

PROVENT VINDSKJERM

·Hel vindskjerm i støtsikker Quantum -belagt polykarbonat.
·Optimal ytelse med fullt førerhus.
·Kontrollerbare ventiler til å administrere luftflyten.
·Kanaliserer luft inn i kupeen, fjerner dugg fra vindskjermen og lukkes helt
for å eliminere luftflyt.
·2 nedre ventiler og én øvre ventil (prefilter installert).
·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 kompatibel med viskersett.
†

Traxter, Traxter MAX
715005276

DE NEDRE VENTILENE FJERNER
DUGG FRA VINDSKJERMEN

SIDEVINDAVVISER

·Vindavvisere i klar polykarbonat festes på hver
side av førerhuset.
·Ikke kompatibel med hele dører.
·Selges i par.
·Kompatibelt med alle vindskjermer.

Traxter, Traxter MAX
715005081

1

2

3

·Kan justeres i tre ulike stillinger for kontroll av
luftstrømmen inne i førerhuset når hel vindskjerm
er montert:
1. Utvendig vindavvisning for å redusere luftstrømmen
i førerhuset og turbulens.
2. Innvendig vindavvisning for å øke luftstrømmen i førerhuset.
3. Vindskjermventilasjon for å redusere dugg.

SIDESPEIL

·Støpt, kraftig
aluminiumsspeil.
·Holder seg på plass i
ulendt terreng.
·Kuleledd-design som
sørger for stødig
justering i flere vinkler

og fremragende sikt.
·Kan brukes med eller
uten tak eller vindskjerm.
·Ikke for bruk på vei.
·Passer på hver side.
·Selges enkeltvis.

PANORAMASPEIL I MIDTEN

·Justerbare vidvinkelspeil.
·God sikt.
·Kan brukes med eller uten tak eller frontrute
og med førerhus.

Traxter, Traxter MAX
715003638

Traxter, Traxter MAX
715002459
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

VERKTØYFRI AVTAGBARHET

Når de først er montert, er dørene våre enkle å fjerne på varme
og solrike dager.

100 % INTEGRERT

Standardførerhuset i din Can-Am sørger for enkel montering
og perfekt passform for tilbehøret.
21

TILBEHØR | DØRER
HELE DØRER MED ELEKTRISK
BETJENTE VINDUER

·L aget av robust, tett polyetylen.
·Utmerket beskyttelse mot vind og vær.
·Enkelt å fjerne på varme og solrike dager.
·L åsbare dører med bekvemme, integrerte
oppbevaringsrom.
·Dørenes buede design skaper romslighet.
·Vrilås og hengselåpning bak for enkelt å komme
inn/ut av cockpit.
·Elektrisk betjent vindu skaper ekstra ventilasjon.
·Kompatibelt med alle BRP-vindskjermer.
·Krever vinduskabler (710004462), takkabel
(715003094) og tetningssett (715003126).

Traxter, Traxter Max
715006331

GLASSVINDU BAK

EKSPERTENS

VALG

NYTT

KLARE STIVE DØRER

·Solide og kompakte stålrammedører for et robust,
men likevel åpent synsfelt.
·Et gjennomsiktig panel i polykarbonat med
lavkarbonat maksimerer synligheten rundt enheten.
·Den øvre delen består av to tempererte vinduer
med skyvefunksjon for overlegen luftsirkulasjon
og allsidighet.
·EC- og ROHVA-kompatibel for optimal sikkerhet,
slik at du kan fjerne sidebeskyttelsesstangen for
å øke plassen i kupeen.
·Forseglet kontur gir bedre komfort for syklister
i alle værforhold.
·Låsbare dører for sinnsro.
Defender
715006261
Defender MAX
715006262

BAKDØRER BAK

·L aget av robust, tett polyetylen.
·Utmerket beskyttelse mot vind og vær.
·Enkelt å fjerne på varme og solrike dager.
·L åsbare dører med bekvemme, integrerte
oppbevaringsrom.
·Buet design gir enda mer romslighet.
·Vrilås og hengselåpning bak for enkelt å komme
inn i/ut av kupeen.
·Popup-vindu gir ekstra ventilasjon.
·Krever frontdører (715006331), vinduskabler og
strømkabler (710004462),
strømkabel (715003094) og
sportstakforseglingssett
(715003583).

Traxter MAX
715006329

HALVDØRER

·Halvdører laget av plast.
·Metallramme sørger for bedre passform,
finish og stivhet.
·Vrilås og hengselåpning bak for enkelt
å komme inn/ut av cockpit.
·Innvendige lommer og kledning for mer
beskyttelse.

Traxter (2 dører)
715006314
Traxter MAX (4 dører)
715006316

VINDBESKYTTELSE BAK
GLASSVINDU BAK
MED SKYVEPANEL

·L aget av sterkt, behandlet glass.
·Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn i røffe forhold.
·Skyvepanel for bedre ventilasjon.
·Enkel og rask montering.
·Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
·Ikke kompatibel med snorkelsett.

MYKE DØRER

·Bestop-designede myke dører for
Can-Am Traxter.
·Værbestandige myke dører forsterket
med stålramme gir god beskyttelse
mot elementene.
·L aget av kraftig UV-bestandig lerret
for utmerket motstand mot slitasje
og stress.
·Hengselåpning bak for enkel
inngang/utgang.
·Glidelås-lukking i vinduer laget av
laminert og polert vinylmateriale som
gir god ventilasjon.
·Enkel å fjerne på varme dager.
·Kompatibel med tak og speil.
·Monteringssett for myk dør
(715006238 / 2X for MAX) kreves for
installasjon av 2019 og tidligere dører
på 2020 Traxter-modeller.
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Traxter (2 dører)
715006325 · Svart

Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715007080

GLASSVINDU BAK

POLYKARBONAT VINDU BAK

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

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

·L aget av sterkt, behandlet glass.
·Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn i røffe forhold.
·Enkel og rask montering.
·Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
·Ikke kompatibel med snorkelsett.

·Vindu i støtsikker polykarbonat.
·Ideelt for å hindre trekk, støv eller regn i røffe forhold.
·Enkel og rask montering.
·Sportstak (715002430 eller 715003038) påkrevet
for montering.
·Ikke kompatibel med snorkelsett.

Traxter MAX (4 dører)
715006322 · Svart
Traxter, Traxter MAX
(Kun passasjerdør foran)
715006676 · Svart

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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TILBEHØR | VINDBESKYTTELSE BAK

BESKYTTELSESPLATER I ALUMINIUM

MYK SKJERM BAK

For ultimat holdbarhet og styrke er alle bunnplatene
våre i aluminium produsert av High Strength 5052 H32
Aluminium, som er 4,5 mm (3/16") tykk.

Ultimat holdbarhet
Høy styrke

4

2

4

1
5
3

TRAXTER, TRAXTER MAX
2019 OG TIDLIGERE

MYKT PANEL BAK

·Værbestandig mykt bakpanel forsterket med
stålramme gir god beskyttelse mot elementene.
·L aget av kraftig UV-bestandig lerret for utmerket
motstand mot slitasje og stress.
·Klart vindu laget av laminert polert vinylmateriale.
·Motstår kuldesprekker i opptil -30 °C (-22 °F).
·Enkelt og raskt å montere på veltebur.
·Ikke kompatibel med Bimini-tak med solvisir

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002920 · Svart

VINDSKJERM BAK

·Full nettingskjerm bak reduserer trekk fra
vindskjermen og øker komforten i kupeen.
·Enkelt og raskt å montere på veltebur.
·Hvit Can-Am-logo øverst, for å bidra til å opprettholde
tydelig visning.

Traxter, Traxter MAX
715002851

MYKT BAKVINDU

·Klart og fleksibelt vindu laget av gjennomsiktig vinyl.
·Motstår kuldesprekker i opptil -20 °C .
·Stopper trekk fra vinduet og hindrer at støv og regn
trenger inn, noe som gir høyere komfort.
·Enkelt og raskt å montere på veltebur.
·Hvit Can-Am-logo øverst, for å bidra til å opprettholde
tydelig visning.

Base, DPS, XT, XT-P,
Xt Cab 2017 og
tidligere og Hunting
Edition

XT Cab 2018-2019,
Lonestar Edition
og X mr

Pro (DPS, XT), DPS
(HD10 bortsett fra
T-cat 2020), XT
(HD10), XT-P, XU
(HD10 T-cat 2021)

XT Cab, Hunting
Edition, Lonestar
Edition, Limited
og X mr

715003711
(unntatt MAX)

715006977
(3up)

715006694
(unntatt MAX)

715006696
(3up)

715006979
(3up)

715003712
(Kun MAX)

715006978
(MAX)

715006695
(Kun MAX)

715006697
(MAX og PRO)

715006980
(MAX)

715002444

715006975

715002444

715004387

715006975

715002447

715002447

715002447

715002447

715002447

715003467
(Kun MAX)

715003467
(Kun MAX)

715003467
(Kun MAX)

715003467
(kun MAX & PRO)

715003467
(Kun MAX)

715002446

715002446

715006197

715006197

715006197

715002445

715006976

715002445

715004388

715006976

FULLT BESKYTTELSESSETT
BUNNPLATE-SETT I ALUMINIUM

Traxter, Traxter MAX
715003249

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
NY 715006680 · Svart

2020 OG SENERE
Bare, DPS (HD5,
HD8, HD10 T-cat
2020), XT (HD8) og
PRO T-cat (HD8,
HD10)

INDIVIDUELLE BESKYTTELSESPLATER I ALUMINIUM
BESKYTTELSE FOR A-ARMENE FORAN

1

·Ekstra bukbeskyttelse for styremekanismen og fjæringen
(A-armen).
·Selges i par.
·Ikke kompatibelt med Apache beltesystemer.

BESKYTTELSESPLATE FORAN

2

·Beskytter undersiden foran på kjøretøyet ditt når du kjører
i ulendt terreng.
·Fronten på kjøretøyet ser stiligere ut.

MIDTRE BUNNPLATE

3

·Midtplassert bunnplate inkluderer sentrale og laterale
bunnplater.
·Solid beskyttelse for kjøretøyets underside.
·Gjør det enklere å arbeide i krevende terreng.
·Må brukes med beskyttelsesplatesett.

SETT FOR BESKYTTELSESPLATER

4

·Solid beskyttelse for kjøretøyets underside.
·Gjør det enklere å arbeide i krevende terreng.
·Settet inkluderer laterale og bakre bunnplater.

BESKYTTELSE FOR A-ARMENE BAK

5
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

· Ekstra beskyttelsesplate for styremekanismen og fjæringen
(A-armen).
·Selges i par.
·Ikke kompatibelt med Apache beltesystemer.
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE | TILBEHØR

STØTFANGERE
STYRKEN TIL Å TÅLE OG EVNEN TIL Å TA SEG GODT UT VÅRE STØTFANGERE ER KLARE FOR DET MESTE.

EKSPERTENS

VALG

STØTFANGER FORAN

KRAFTIG UTSEENDE
REELL EVNE – MED EN
SLITESTERK PASSFORM OG
FINISH SOM DU MÅ SLITE
UT PÅ EGEN HÅND

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Gir høyere beskyttelse.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.

·Integrert festepunkter for lys.
·Kreves for å installere Xtreme Front støtplater, frontstativ
og fronthjørnebeskyttelser.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002418

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715005754

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

XTREME STØTFANGERPLATER FORAN

HJØRNEBESKYTTERE FORAN

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
·Frontstøtfanger påkrevet (715002418)
for montering.
715003005

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
·Frontstøtfanger påkrevet (715002418)
for montering.
715002833

·L aget av høyfast stål med gummiputer for økt beskyttelse.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Gir ekstra beskyttelse foran.
·Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.

BYGGET FOR STORE LYS

Fullstendig integrert støtmonteringsplate gir stabil montering
og solid beskyttelse for flere tilbehørslys.
26

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
·Frontstøtfanger påkrevet (715005754)
for montering.
715005777

·Kraftig 3,2 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Gir høyere beskyttelse for hjørnene foran.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Selges i par.
Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
·Frontstøtfanger påkrevet (715005754)
for montering.
715005774

100 % INTEGRERT

Designet for sømløs integrering med stilen, passformen,
finishen og evnene til din Traxter.
715005774
Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE | TILBEHØR
LASTEPLANBESKYTTERE
OG FESTESKINNER

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Pålitelig beskyttelsesboks for gods og festepunkt for
å sikre større last.
·Solid med pulverlakkert, rustbehandlet finish.
·Designet for å holde seg på plass når sideveggene
i lastevegger fjernes.

Traxter PRO-modeller
715005415

SIDEBESKYTTERE FORAN

RANCHER-STØTFANGER FORAN

·Den nedre beskyttelsen foran og platene lar deg
bruke kjøretøyet på gressingsområder og beskytte
både kjøretøyet og dyrene.
·Den flate frontdelen gjør det mulig med skånsom
dytting av kveg eller lette objekter, f.eks. lukking av
et gjerde.
·Den komplette frontbeskyttelsen gir dessuten et
ekstra lag av beskyttelse for frontlys og radiator.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pudderlakkert finish.
·Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002834
Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
·Bedre angrepsvinkel.
·Kompatibel med frontstativ, snøskjær, dekk og
sporsett, vinsjer.
715005410

·Kraftig 3,2 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Frontsidebeskyttelse for bruk på bondegård, ranch og i skogen.
·Gir fullstendig beskyttelse av fronten.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Selges i par.

XT STØTFANGER FORAN

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Gir lett beskyttelse.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pudderlakkert finish.
·Lys-sett kompatibelt.
·Standard på XT Cab-modeller fra 2018 og 2019.
·Ikke kompatibel med Xtreme frontstøtfangerplater,
hjørnebeskyttere foran og LinQ frontstativ.

SIDEBESKYTTERE FORAN

·Krever støtfanger foran (715002418 eller 715005754) med hjørnebeskyttere
foran (715002833 eller 715005774) og steinbeskytter (715002569 eller
715003040 for MAX-modeller) for montering.

Traxter, Traxter MAX
715003450

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715004407

XT-P STØTFANGER FORAN

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
·Gir ekstra beskyttelse foran.
·Integrert monteringsplate for montering av ekstra lys.
·Vinsjstøtteplate (705206371) er påkrevet for ny og
høyere plassering av vinsjen for enklere tilgang under
gjørmete forhold (selges separat).
·Standard på XT-P-modellene.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715004408 · Can-Am Rød
Traxter, Traxter MAX
715006145 · Sølv

X MR FRONTSTØTFANGER

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pulverlakkert finish.
·Gir ekstra beskyttelse foran.
·Integrert vinsjstøtteplate for ny, høyere plassering av vinsj
for enkel tilgang i gjørmete forhold eller for ekstralys.
·Inkluderer slepekrok foran.
·Standard på X mr-modeller.
·Vinsj selges separat.

Traxter,
Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715004405 · Svart
715004406 ·
Sunburst Gul

Traxter,
Traxter MAX
(2020 og senere)
715006143 · Svart
715006144 · Grønn

RANCHER SIDEBESKYTTERE FORAN

·Krever Rancher-støtfanger (715002834/715005410) og steinbeskytter
(715002569 eller 715003040 for MAX-modeller) for montering.

Traxter, Traxter MAX
715003617

STØTFANGER BAK

·Solide 1,5 (3,8 cm ) diameter stålrør og integrert rørdesign.
·Økt beskyttelse av bakboks og nedre bokshjørne samtidig
som baklukefunksjonen beholdes som normalt.
·Solid med pulverlakkert, rustbehandlet finish
·Påkrevet for å montere sidebeskyttelse bak (715003055).
·Bakre støtfangeradapter (715006060) er påkrevd for
montering på Traxter PRO-modellene.

Traxter, Traxter MAX
715006012

BAKRE
STØTFANGER

(Ikke avbildet)
·Påkrevd for å montere
bakstøtfanger på
Traxter-modeller med
lang boks.
Traxter PRO-modeller
715006060

SIDEBESKYTTELSE BAK

·Kraftig 3,8 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Pålitelig beskyttelse av lasteboksen.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Kompatibel med skjermforlenger.
·Integrerte avvisere for beskyttelse mot busker og lave greiner.
·Støtfanger bak påkrevet (715006012 eller 715002419) for montering.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX (unntatt PRO)
715003055

715002834

715005410
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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STØTFANGERE OG BESKYTTERE | TILBEHØR

AGGRESSIVT PROFILERT FOR Å HOLDE GJØRMER,
RUSK OG SNØ UTENFOR KJØRETØYET.
SKJERMUTBYGGERE

STEINBESKYTTERE

·Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
·Perfekt for å holde gjørme og smuss på utsiden av kjøretøyet.
·Inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt festeutstyr.
·Ideelt for kjøretøy med belter.

Traxter
(unntatt PRO)
Traxter MAX
715006821

·Kraftige steinbeskyttere laget av lakkert 5 mm (3/16") aluminium med integrert trinn
for tilgang til lasteboks.
·Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
·Ligger tett inn til kjøretøyets karosseri for bedre klaring fra hindringer.
·Ikke kompatible med andre steinbeskyttere.
·Selges i par.
·Standard på Traxter X mr, Traxter MAX X mr og Traxter XT-P-modeller.

Traxter PRO
715006001

Traxter (2019 og tidligere)
715004409 · Svart
Traxter MAX (2019 og tidligere)
715005020 · Svart
Traxter (2020 og senere)
715006671 · Svart

Traxter (2020 og senere)
715006675 · Manta Grønn
715006672 · Rød
715006674 · Sølv
715006673 · Gul

715006675

Traxter MAX 2020 og Traxter PRO
715006721 · Svart

STEINBESKYTTERE

·Beskytter kjøretøyet under og på sidene mot store gjenstander.
·Støtfanger bak laget av kraftige 1,5'' (3,8 cm) stålrør.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.
·Integrert trinn for enkel tilgang til lasteplanet.
·Selges i par.

Traxter
715002569 · Svart

SPORT SKJERMUTBYGGERE

·Stilige skjermutbyggere som er akkurat passe store til å forhindre at gjørme og søle
spruter opp fra dekkene.
·Robust injeksjonsstøpt plastkonstruksjon.
·Inkluderer skjermutbyggere foran og bak og alt festeutstyr.

Traxter (unntatt PRO), Traxter MAX
715003898
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Traxter MAX, Traxter PRO
715003040 · Svart

SKVETTLAPPER

·Holder søle og smuss under lasteplanet og beskytter tilhengeren
eller kjøretøy bak deg.
·Kjøretøyet tar seg bedre ut.
·L aget av EPDM gummi.
·Støtfanger bak påkrevet (715006012 eller 715002419) for montering.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX
715003041
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LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV

NÅR DET GJELDER TILBEHØR
SOM MESTRER GJØRME,
HAR S3 DET DU TRENGER
FOR VINSJFORBEREDTE
STØTFANGERE MED
PERFEKT PASSFORM
FOR JOBB, LEK OG
REDNINGSOPERASJONER.
Lukket bane dedikert til gjørmekjøring.

S3 VINSJ-STØTFANGER FORAN

·L aget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
·Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
·Integrerte festeplater for alle vinsjer.
·Med høyere vinsjposisjon for å unngå at vinsjen kommer i gjørma.
·Ekstra beskyttelse av karosseriet.
·Ikke kompatibel med LinQ stativ foran, avtagbart vinsjmonteringssett, Super Duty
brøyteskjær skyvrammeforlenger og brøyteskjærtrinse.
·Merket "S3 for Can-Am".
·Vinsj er ikke inkludert.
·Ikke kompatibel med kjøretøyer i T-kategorien.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003779 · Svart
715005092 · Sunburst Gul

S3 VINSJ-STØTFANGER BAK

·L aget av 3,8 cm diameter stålrør med solid
pulverlakkert finish.
·Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
·Integrerte festeplater for vinsjer og
forankringspunkter for trekking av tilhenger.
·Ekstra beskyttelse av karosseriet.
·Ikke kompatibel med Apache 360 LT beltesystem
og monteringssett for avtakbar vinsj.
·Kompatibelt med Traxter-vinsjer (Ledningsnett for
bakre vinsj kreves).
·Merket "S3 for Can-Am".

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003782 · Svart
715005123 · Sunburst Gul

ELEKTRISK
VINSJWIRE
BAK

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

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering
av en vinsj på S3
vinsjstøtfanger bak.
·Kompatibel med hele
Traxter vinsj-utvalget.
Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715004233

VERKTØYFRITT
Vri LinQ-festene og kjør!

HJELP TIL Å ARBEIDE HARDT

LinQ-bagasjebokser, stativforlengere, bagger, kurver og
redskapsholdere festes raskt for å hjelpe deg med å få jobben gjort.

S3 NERF SIDEBESKYTTERE

·L aget av 3,8 cm diameter stålrør med solid pulverlakkert finish.
·Spesielt utviklet for gjørmekjøringsentusiaster.
·Beskytter kjøretøyets nedre sider uten å påvirke bakkeklaringen.
·Integrert trinn gjør det lettere å sette seg inn.
·Ikke kompatibel med sidebeskyttere foran, Rancher-sidebeskyttere og Apache 360 LT
beltesystem.
·Merket "S3 for Can-Am".

Traxter
715003783 · Svart
715005094 · Sunburst Gul

Traxter MAX, Traxter PRO
715004349 · Svart
715005124 · Sunburst Gul
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LinQ TILBEHØRSTYPER
• LinQ med 16" grunntilbehør monteres med LinQ-ankerne
16" 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
· Krever ikke verktøy: Rask montering og demontering
av tilbehør med hånd
· Utstyr din Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid
· Solid festesystem som tåler det mest krevende terreng

LinQ-TILBEHØR MED 16" BASE s. 35

LinQ 16 L KJØLEBOKS

295100698

LiQ: LAST ENKELT PÅ OG ENKELT AV | TILBEHØR
FESTEPLASSERING OG KRAV
LASTEPLAN

(langt lasteplan LinQ)

LinQ LASTERAMME
715006140

ADVENTURE
TAKSTATIV

715003870 / 715004391

LinQ TØRRBAG

UTSTYR DIN
TRAXTER FOR
EKSTRA
LASTEKAPASITET.

· LinQ-fester montert 16" 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-lastebasesett
860201806
+
LinQ-base
installasjonssett
860201812

LinQ Grunnsett for last
860201806

Ikke kompatibelt

LinQ VERKTØYKASSE

715004301

LinQ SR 21 L VESKE

860201740

LinQ 17 L SPORTSBAG

LinQ Grunnsett
Monteringssett
860201812

EKSPERTENS

Ingen ytterligere krav

LINQ VERKTØYKASSE

VALG

860201678

·Presisjonsinjisert HDPE gir en stiv
og solid konstruksjon.
·19 liters maks. kapasitet.
·Vanntett med forseglet og låsbart lokk.
·Sea-doo: marinisert LinQ for saltvannsbruk.

LINQ 16 LITERS KJØLEBOKS

LinQ TØRRBAG

Ikke kompatibelt

715002875

LinQ-TILBEHØR MED 16" BASE s. 36

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.

LinQ 45 L LASTEBOKS

·LinQ-montert, værbestandig 16 L kjøleboks.
·Rotasjonsstøpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet
og holdbarhet.
·Førsteklasses skumisolasjon for å holde isen fryst
lengst mulig.
·Sea-doo: marinisert LinQ for saltvannsbruk.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715004301

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
295100698

715003879

LinQ 86 L BAGASJEBOKS

Ingen ytterligere
krav

715004923

LinQ 11.5 GAL (43L) LASTEBOKS TIL AUDIO

LINQ SR 21 L VESKE

715003018

LinQ 8 GAL (30L) KJØLEBOKS

715004778 • Svart / 715004698 • Grå

Ikke kompatibelt

Ingen ytterligere
krav

Ikke kompatibelt

·Halvstiv, utvidbar veske.
·21 liter kapasitet.
·LinQ basesett for last (860201806) inkludert.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
860201740

LinQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG
FRA OGIO

715002923 • Svart / 715003248 • Camo

Ingen ytterligere
krav

715001215

715004282

LINQ 17 L SPORTSBAG
Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
860201678

LiQ-STATIV OG HOLDERE s.41
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Traxter, Traxter MAX
715002875

·17 liters kapasitet.
·Stiv bunn, halvstiv topp.

LinQ LAVPROFILKURV

715003059

·Helt vanntett tørrsekk med rulletopp for trygg og plassbesparende oppbevaring
av utstyret ditt.
·LinQ-feste med kraftig, stiv plastbase.
·L agringsløsning med høy kapasitet (40 L).
·Skum i bunnen for ekstra beskyttelse av utstyret.
·Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
·LinQ basesett for last (860201806) inkludert.
·Sea-doo: marinisert LinQ for saltvannsbruk.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

LinQ EKSTRA KRAFTIG KURV

LinQ REDSKAPSHOLDER

LINQ TØRRBAG

Ingen ytterligere
krav

Ingen ytterligere
krav

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Montering på sidevegg:
LinQ-adaptere
715003058
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LinQ-tilbehør med 36" base
LINQ 86 L BAGASJEBOKS

LINQ 45 L LASTEBOKS

·Holder lasten trygt på plass under kjøringen.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

·L åsbar og vannavstøtende.
·Holder lasten trygt på plass under kjøringen.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Traxter, Traxter MAX
715003879

Traxter, Traxter MAX
715004923

LINQ 43 L LASTEBOKS FOR AUDIO

LINQ 30 L KJØLEBOKS

·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 gjennomsnittshastighet.
·Lett å ta av og på og for trygg og sikker oppbevaring av lasten.
·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.
·Kontrollpanel med lys er perfekt for kjøring i mørket.
·Vannavstøtende høyttalere.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715003018

·Kan monteres uten å gjøre endringer på kjøretøyet.
·Støpt konstruksjon med eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
·Førsteklasses skumisolasjon for å holde isen fryst lengst mulig.
·Integrert, uttakbart oppbevaringsrom som beskytter maten.
·Robuste gummilåser holder dekslet tett lukket.
·Værbestandig
·Nyttig dreneringsplugg.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

EKSPERTENS

VALG

LINQ-BAKLUKE FOR LANG BOKS

·Gir ekstra lastekapasitet når bakluken er åpen.
·Stålrør-barriere monteres på toppen av lasteplanveggene ved bruk av det enkle,
verktøyløse LinQ-systemet.
·Kan fungere som lastedeler i ulike posisjoner langs lasteveggen, samtidig som
man hindrer større gjenstander å falle av bak.
·Oppbevares enkelt ute av syne og tilfører ekstra beskyttelse av førerhuset siden
den kan monteres opp/ned på fremre lastevegg som en mini-headache-ramme.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar pudderlakkert finish.

Traxter, Traxter MAX
(unntatt PRO-modeller)
715002464

Traxter PRO
715005412

Lastedeler

LINQ PREMIUM OPPBEVARINGSBAG FRA OGIO

·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.
·Tredelt lokk for delvis eller full tilgang til bagen.
·Avdelte rom innvendig for ryddig oppbevaring.

Headache-ramme

LINQ EKSTRA KRAFTIG KURV
·L aget av sterk, lav-legert stål.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715001215

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715002923 · Svart

715003248 · Mossy Oak
Break-Up Country Camo

LINQ LAVPROFILKURV

·L av-profil åpen kurv øker oppbevaringsplassen.
·Perfekt for enkel tilgang til verktøy, rep, vinsj og brøyteskjær-tilbehør.
·Flere forankringspunkter for stropper og kroker.
·L aget av støtsikker injisert polypropylene.

 e tabell for monteringsplassering
S
og krav.
Traxter, Traxter MAX
715004282

Avdelte rom innvendig
for ryddig oppbevaring
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LINQ DEKKSTATIV

·Reservedekkstativ på lasteplanet.
·Kraftig stålkonstruksjon.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg
med holdbar pudderlakkert finish.
·Monteres på toppen av lasteplanveggene
ved bruk av det enkle, verktøyløse
LinQ-systemet.
·Kompatibel med veggforlenger for

lasteplan.
·Bruker BRPs standard hjulboltmønster for
montering av dekket (muttere inkludert).
·Passer til BRP-dekk opp til 28" (hjul er
ikke inkludert).
·Muliggjør installasjon i flere posisjoner
raskt takket være LinQ-systemet.

Traxter (unntatt PRO-modeller), Traxter MAX
715003448
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LAST OG OPPBEVARING

LinQ LASTERAMME FORAN

EKSPERTENS

VALG

·Robuste fester for lasterammen foran på panseret
gir ekstra lastekapasitet.
·Kraftig 3,2 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pudderlakkert finish.
·Vippbar løsning gir enkel adgang til serviceområde.
·Gjør det mulig med montering av LinQ tilbehør (spesielt for
bruk med LinQ lavprofilkurv ([715004282]).
·Settet inkluderer LinQ grunnsett.
·Flere forankringspunkter for stropper og kroker.
·Krever Rancher-støtfanger (715002834/715005410) eller
støtfanger foran (715002418 eller 715005754) for montering.
·Et fint sted å oppbevare verktøy mens du arbeider ute.

NYTT

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715004312

Muliggjør installasjon
av LinQ lavprofilskurv,
se s. 36

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715006064

LINQ LASTERAMME

·Sterk og solid stålramme.
·Enkel montering uten verktøy takket
være LinQ systemet.
·Muliggjør installasjon av LinQ-tilbehør.
·2 stativer kan installeres samtidig.
·Mulig med oppbevaring i flere nivåer
på lasteplan, plass til 19 L bøtte.

·Hjelper til med å holde lasten trygt på plass.
·Flere forankringspunkter for stropper
og kroker.
·Settet inkluderer LinQ grunnsett.
·Skaper mer utnyttbar lasteplass.
·Utvider kjøretøyets lastemuligheter.

Traxter, Traxter MAX
715006140

LINQ GRUNNSETT FOR LAST

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

Traxter, Traxter MAX
860201806

LINQ RESERVEDEL

·Unikt monteringsfeste kan brukes på alt
LinQ-System tilbehør.
·Monteres og demonteres uten verktøy.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX
715001707

LINQ MONTERINGSSETT FOR
GRUNNSETT
·Kreves for å installere LinQ-lastebasesett
på lasteplanet.

Traxter PRO
860201812

INNLASTINGSSTATIV

Tilgjengelig høst 2020
·LinQ-montert allsidig stativ som skaper
et nytt lagringsnivå.
·Justerbar høyde som går fra midtførerhøyden
til taklinjen.
·Modulkurver kan tilpasses ulik last med
sammenleggbare front- og bakpaneler.
·Flere krokhull for å henge gjenstander både
på innsiden og utsiden av stativet.
·Kurven kan brukes i flere Linq-posisjoner
·Kombiner med lastenett for å skape et hengende
lastenett under kurven for ekstra plass.
·2 Stativer kan installeres på Traxter Pro.
Traxter,
Traxter MAX
715005447

OPPBEVARINGSBOKS FOR
OPPHENGSOPPBEVARING
·Allsidig stativ designet
for å holde en standard
oppbevaringsboks.
·Stativet er fullt justerbar
og kan skreddersys for
å holde kassene i flere
posisjoner: Headachestativposisjon, på
innsiden av boksen
langs sideveggen,
og utenfor boksen
langs sideveggen.
·Inkluderer
Can-Am merket
oppbevaringsboks.
·Utvendig
forsterkningspanel for
last anbefales ved bruk
utenfor sideveggen.

Traxter,
Traxter MAX
715005449 · Svart
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Juster høyden avhengig
av lasten.

CAN-AM OPPBEVARINGSBOKS

(Ikke avbildet)
·Tradisjonell 13" x 13" plastoppbevaringsboks
med Can-Am-logoer.
·Perforert bunn gjør at vann og rusk slipper ut.
Traxter, Traxter MAX
708303237 · Svart

UTVENDIG FORSTERKNINGSPANEL
FOR LAST

(Ikke avbildet)
·Plate som festes til sideveggen for økt støtte
og beskyttelse av sideveggen i ytre posisjon.
·Anbefalt bruk av Hengende lagringsboks og/eller
våpen- og redskapsholder ved montering utenfor
sideveggen (unntatt Traxter PRO).
715006198
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BESKYTTELSE OG
EVNER SOM ER
KLAR FOR DE
RØFFE TINGENE.

STATIV OG HOLDERE
EKSPERTENS

VALG

DELUXE HEADACHE-STATIV

·Beskytter komponentene i førerhuset mot lasten.
·Øker lastebokskapasiteten når den brukes sammen med forlenger
til lasteplanvegg (715002421).
·Nødvendig for å installere Forlenger for lasteplanvegger (715002421).
·Kompatibel med
utstyrsskinne.

HEADACHE-RAMME

LINQ-ADAPTER

Traxter,
Traxter MAX
715003873

Traxter, Traxter MAX
715003058

·Heldekkende bakre veltebur med kraftig stålramme som beskytter hodet eller kupeens
komponenter og gjenstander på lasteplanet.
·Kompatibel med utstyrsskinne.
·Rammens åpne design sørger for god sikt bakover.
·Ikke kompatibel med lasteplanforlenger.

Traxter,
Traxter MAX
715002423

LINQ-REDSKAPSHOLDER

·Muliggjør montering av
LinQ-redskapsholder på
lasteplanforlenger eller
Deluxe Headache-ramme.
·Selges i pakker på 4.

·S vært allsidig redskapsholder.
·Praktisk dreielås gjør at redskapene kan lagres ulike veier.
·Passer for montering på lasteveggene, Deluxe Headacheramme eller forlenger til lasteplanvegg.
·LinQ-adapteren er nødvendig for installasjon hvis den monteres
på Deluxe-Headache-ramme eller lasteplanforlenger.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX
715003059

BAGASJETREKK

·Dekker grundig alle gjenstandene dine i bagasjeboksen.
·Hindrer at det spruter inn i bagasjeboksen.
·Rulles opp til fronten.
·Enkelt å fjerne for rask tilgang.
·Ikke kompatibel med tilbehør som går utenfor boksehøyden.

Traxter 2018 og oppover (unntatt PRO, Mossy Oak
Break-Up Country Camo-modell), Traxter MAX
715006011 · Svart

EKSPERTENS

VALG

·Øker lasteboksens kapasitet.
·Enkel og rask montering uten verktøy.
·Bakdør kan enkelt fjernes og låses i åpen stilling.
·Variable innstillinger i hel eller halv høyde.
·Sammenleggbare takpaneler fjernes på sekunder
·Krever Deluxe-hodepinestativ (715002423).

Traxter, Traxter MAX
(unntatt Traxter PRO)
715002421
Traxter PRO-modeller
715005411

DE ØVRE
PANELENE
FOLDES NED PÅ
ET ØYEBLIKK
40

AVTAKBAR
OPPBEVARINGSBEHOLDER

OPPBEVARINGSBRØNN
UNDER FØRERSETET

Traxter, Traxter MAX
715004344

Traxter, Traxter MAX
715003399

VANNTETT OPPBEVARING
- PASSASJER

MIDTPLASSERT
OPPBEVARINGSBRØNN
UNDER SETET

·Praktisk avtakbar verktøyboks på dashbordet
sørger for at du har det viktige utstyret lett
tilgjengelig.
·6,3 liters oppbevaring, klipses enkelt av og på.
·Vanntett slik at innholdet holder seg sikkert og tørt.
·Standard på alle modeller unntatt Base.

FORLENGER TIL
LASTEPLANVEGG

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

Traxter, Traxter MAX (2017 og tidligere)
715003048 · Mossy Oak Break-Up Country
Camo

·Praktisk oppbevaringsrom under passasjersetet,
polypropylene-injisert, 14 l kapasitet.
·Oppbevaringsrommet monteres og fjernes
på et øyeblikk og har integrert håndtak.
·Vannavstøtende.

Traxter, Traxter MAX
715003314

·Polypropylen-injisert oppbevaring.
Passer inn under førersetet, 15 l kapasitet.
·Åpning foran og enkel og rask tilgang.
·Ideelt for vanntett oppbevaring, som rep,
slepestropper og vinsj-tilbehør som trengs
på kort varsel.

·Polypropylene-injisert oppbevaring med
8 l kapasitet.
·Vanntett design holder drikkevarer og is kaldt.
·Enkel å tømme og rengjøre ved å fjerne den
med det integrerte håndtaket.
·Tilgjengelig ved å løfte den midtre setedelen.

Traxter, Traxter MAX
715003446
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LASTESKINNER
PÅ LASTEPLANET

LASTESKINNER PÅ LASTEPLANET
·Få flere festeområder for lasteboksen uten
å forringe utseendet.
·Ekstra beskyttelse av lasteboksen.
·Innvendig og utvendig antirustbelegg med holdbar
pudderlakkert finish.
·Kraftig 2,5 cm diameter stålrørskonstruksjon.
·Skaper høyere lastevegg og tjener som
forankringspunkt for rep, stropper eller strikker.
·Ikke kompatibel med lasteplanforlenger.
·Selges i par.

NETT PÅ LASTEPLANET

·Solid nett som festet til bunnen av bagasjeboksen
for trygg og kompakt oppbevaring av lasten.
·Holder gjenstandene godt festet mot gulvet.

Traxter (unntatt PRO), Traxter MAX
715003445

·Perfekt for festing av gjenstander i
oppbevaringsrommet i dashbordet.
·Installeres når nedre instrumentbord
for varmesystem er montert.

Traxter, Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715003544
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· Erstatter dashbordet som leveres som standard med
kjøretøyet, og er utstyrt med et brett som gjør det mulig for
fører og passasjer å oppbevare småting i dashbordet.
·Monteres når Defrost, varme- og ventilasjonssystem
er montert.
·Brukes sammen med oppbevaringsnett i dashbordet for
varmesystem (715003544) for å hindre at gjenstander
plassert i dashbordets oppbevaringsrom faller ned.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003441

Traxter (unntatt PRO), Traxter MAX
715003444

OPPBEVARINGSNETT
I DASHBORDET FOR
VARMESYSTEM

NEDRE DASHBORD FOR
VARMESYSTEM

OPPBEVARINGSNETT
I DASHBORDET

·Perfekt for festing av gjenstander i
oppbevaringsrommet i dashbordet.
·Ikke kompatibelt med defrost-,
varme- og ventilasjonssystem.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX
(unntatt Limited-modeller)
715003129

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

VERKTØYKASSE I LASTEROMSGULVET

·Stor 150 l (40 Gal) multifunksjonell og værbestandig verktøykasse
utviklet for lasteplan.
·Rotostøpt konstruksjon som gir overlegen robusthet og levetid.
·Med koppholdere og integrert grop for rør eller 2x4-lengder.
·Med mulighet for montering av 2 verktøykasser på lasteromsgulvet
(rask skruemontering).
·Doble sideåpninger med låsbare deksler og gummilåser.

MYK OPPBEVARINGSBAG

·45 L myk oppbevaringsbag designet for bruk på kjøretøyets ramme og
rammeforlenger bak for å maksimere potensiell oppbevaringsplass.
·3 seksjoner.
·Værbestandig.

Traxter, Traxter MAX
715003759 · Svart
Vist kjøretøy er en
Can-Am Outlander.

Traxter, Traxter MAX
715003028

OPPBEVARING I
RYGGSTØTTEN BAK

10 L
OPPBEVARINGSBAG

Traxter MAX
715003019

Traxter, Traxter MAX
269502121

·Netting er enkel å montere.
·L aget av polyester som ikke farger.
·Selges i par.

·Tørrsekk med toppåpning for
fullstendig beskyttelse mot
elementene.
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STATIV OG
HOLDERE

EKSPERTENS

VALG

NY

TILBEHØRSSTANG

·Kraftig tilbehørsstang som gjør det mulig å
montere eller henge gjenstander bak.
·Hull til karabinkroker, hengerhengere eller andre gjenstander.
·LinQ-ankre muliggjør installasjon av mange LinQ-tilbehør.
·Forhåndsborede hull for montering av lys.
Traxter, Traxter MAX
715005450

ADVENTURE TAKSTATIV

·Ideell lasteløsning for å pakke alt du trenger for å leve ut Off-Road-opplevelsen
fullt og helt.
·L aget av kraftige 3,2 cm stålrør.
·Modulbaserte LinQ-støtteplater gjør det mulig å montere det meste
av LinQ-lastetilbehøret.
·Integrerte festepunkter for lys kan holde opp til 8 pod-type LED-lys (6 foran og 2 bak)
eller en 99 cm LED-stang (foran) – se tabellen for kompatibilitet.
·Utstyrt med forankringspunkter for feste av reservehjul.
·Ekstra dekkfester selges separat.
·Legg til Lasteboksnett eller Elastisk lasteboksnett for å sikre og feste lasten i stativet.
·Ikke kompatibel med Bimini-tak.

Traxter
Last på opptil 18 kg.

EKSPERTENS

SURREKROKER FOR RESERVEDEKK

·Ekstra plass for våpen med pistolgrep og små stativer.
·Gir god plass til våpen på opptil 1,3 m i total lengde.
·Gir god plass for 60 mm-sikter.
·Hatchback-design sørger for enkel adkomst.
·Hurtiglukkende deksel med låsemulighet.
·Ergonomisk utformet håndtak og støpte festepunkter for stropp.
·Passer til rifler og geværer med manuelt ladegrep på både høyre og venstre side.
·Krever redskapsgrind og våpenfeste fra Kolpin for montering.
·Inkluderer avtagbart, støtabsorberende skum- og nylonfôr for overlegen
innvendig beskyttelse.
·Kompatibel med dobbelmontering med ekstra våpenfeste.

LINQ REDSKAPS- OG
VÅPENHOLDER

Traxter MAX
Last på opptil 34 kg.
715004391

GUN BOOT 6.0 IMPAC FRA KOLPIN†

VALG

715003870

BYGG DIN EGEN
ADVENTURE-TAKSTATIV!

Her vist med:
RESERVEDEKK MED FESTER LinQ
LASTEBOKS, LinQ REDSKAPSHOLDER OG
10 CM LED-LYS

·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.

Traxter, Traxter MAX
280000606

·To-i-ett-stativ som kan brukes både på
jobb og på jakt.
·Inkluderer fem plasseringer for sikker
montering av verktøy og våpen med
gummigrep og holdestropper øverst, og en
gummimatte med støpte kolbeformer nede.
·Enkel å fjerne, montere eller flytte med
vårt enkle og sikre LinQ-system.
·Kan festes på flere posisjoner langs
lasteplanveggene, vendt innover eller
utenfor lasteplanet.
·Anbefalt brukt sammen med Utvendig
forsterkningspanel for last (715006198)
ved montering utenfor lasteplanet.

Traxter, Traxter MAX
715001419

Traxter,
Traxter MAX
715005466

VÅPENSTATIV FRA KOLPIN

·Plass til én Kolpin Gun Boot 6.0 Impact.
·Lett og svært robust.
·Enkel å justere uten å bruke verktøy.
·Gir presis justering av vinkelen på våpenet.
·Krever redskapsgrind for montering.

Traxter, Traxter MAX
715001420

EKSTRA STATIV
FOR GEVÆRKOFFERT

(Ikke avbildet)
Traxter,
Traxter MAX
715001586

DOBBEL PISTOLHOLDER

·Passer til hagle, rifler eller muzzleloadere.
·Monteres i førerhuset, på gulvbord mellom sjåfør og passasjer.
·Gummiputer gir beskyttelse av pistolen.
·Kan fjernes for å tillate en senterpassasjer.
·Solid med pulverlakkert, rustbehandlet finish
·Leveres med all maskinvare for enkel installasjon.
·Holder våpen innen rekkevidde og beskyttet innenfor førerhuset.
·Se lokale forskrifter vedrørende transport av skytevåpen før kjøp.

Traxter, Traxter MAX
715005265

44

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

45

TILBEHØR | STATIV OG HOLDERE

STATIV OG HOLDERE | TILBEHØR

VÅPENBESKYTTELSE FOR
ALLE SESONGER, MED
ROBUSTE OG SLITESTERKE
VÅPENFESTER FRA KOLPIN

DOBBEL VÅPENVESKE

STRONGHOLD GUN BOOT IMPACT † FRA KOLPIN†

Traxter (unntatt XT Cab, X mr-modeller)
Traxter MAX (unntatt XT Cab- og Limited-pakken)
715003133 · Svart

·Kompakt lavprofildesign med Kolpin Stronghold-styling har trygt plass til opptil 132 cm
lange rifler og gevær med sikter.
·Inkluderer et avtagbart, støtabsorberede Impact†-fôr i skum.
·Énhåndsåpning med et fast lokk for rask tilgang, i tillegg til integrert lukkestropp.
·For bruk sammen med Kolpin Stronghold monteringssystem med automatisk lås.

·Skall konstruert med kraftig, vanntett polyester for å beskytte våpnene mot støv og andre
utendørselementer, mens en tykk innvendig polstring beskyttet våpnene mot støt.
·Passer perfekt på førerhuset bak; våpenet er lett tilgjengelig fra begge sider av kjøretøyet.
·Designet inkluderer en avtakbar midtre lomme som kan monteres på begge sider
av vesken, og ekstra oppbevaringslommer foran for jaktutstyr.
·Solid og rask montering.
·Ikke kompatibel med bakre vindskjerm, headache-rammer og utstyrsskinner.
·Kan komme i konflikt med vippefunksjonen på lasteplanet til Traxter PRO-modellen.

715003134 · Mossy Oak Break-Up Country

Traxter, Traxter MAX
705011442

STRONGHOLD MONTERINGSSYSTEM MED
AUTOMATISK LÅS FRA KOLPIN

·Automatisk låsende design gir rask og trygg festing av våpenstativet i kjøretøyet.
·Braketten er laget av solid, forsterket nylon og belagt stål.
·For bruk med Stronghold Gun Boot.
·Krever redskapsgrind for Stronghold (715004089).

STYRKE FOR ET FORMÅL:
KRAFTIG VÅPENBAG MED
PERFEKT PASSFORM
HOLDER VÅPNENE TRYGGE

Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715003899

REDSKAPSGRIND FOR STRONGHOLD

·Laget for Stronghold monteringssystem med automatisk lås fra Kolpin.
·Har plass til to Stronghold våpenstativ (to monteringssystemer kreves).
·Deluxe Headache-ramme (715002423) eller Redskapsgrindadapter (715003392) kreves.

Traxter, Traxter MAX
715004089

REDSKAPSGRIND

·Fast skinnesystem spesielt utviklet for parallellkjøretøy.
·Universelle festemuligheter for mange Kolpin-tilbehør som redskapsholdere,
Gun Boot 6.0, våpenfeste og universalholder for sag.
·Rammen er laget av solid 7-gauge anodisert svart aluminium.
·Monteres på veltebøyle.
·Inkluderer et fleksibel feste for redskapsgrind fra Kolpin.
·Deluxe Headache-ramme (715002423), Headache-ramme (715003873)
eller redskapsgrindadapter (715003392) påkrevet.

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

ADAPTER TIL REDSKAPSGRIND

·Muliggjør montering av redskapsgrind direkte på lasteboksen
uten behov for headache-ramme.

Traxter, Traxter MAX (unntatt X mr-modeller)
715003392

UNIVERSALHOLDER
FOR SAG FRA KOLPIN

·Spesielt utviklet for trygg transport
av motorsag på parallellkjøretøy.
·Kraftig metallbrakett, pulverlakkert
svart, for motorsager med blad på
opptil 51 cm.
·Gummiputer støtter og sørger for
en god passform.
·Hengslet design for rask fjerning.
·Holder sagen i vertikal posisjon eller
45˚ vinkel i begge retninger.
·Krever redskapsgrind.
·Sagbladbeskytter inkludert.

ROBUST FESTE OG HYLSTER OPPBEVARER
MOTORSAGEN KLAR TIL BRUK

Traxter, Traxter MAX
(unntatt X mr-modeller)
715001423

Vist kjøretøy er en Can-Am Commander.

FESTE FOR REDSKAPSGRIND
FRA KOLPIN
·Tilbehørsbrakett for montering av ekstra
tilbehør til redskapsgrinden.
·Inkluderer C-klemme og monteringsbraketter
i metall.

Traxter, Traxter MAX
715001422

REDSKAPSHOLDERE FRA KOLPIN

·Robuste og fleksible grep som støtter og beskytter, samt gir en
skreddersydd passform for en rekke redskaper fra 2,5 cm til 10 cm
i diameter.
·Robust design for transport av buer, fiskestenger, raker,
bondegårdsverktøy og mer.
·Hurtigutløsningsknapp åpner grepet raskt for enkel tilgang til redskapene.
·Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.
·Enkel montering på rørformet ramme, lasterammer, kurv eller støtfangere.
·Selges i par.

Traxter, Traxter MAX
715001421

46
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DRIVSTOFFBEHOLDERBRAKETT
FRA KOLPIN
· Enkel, rask og sikker brakett for
drivstoffpakken som gir god plass
til det andre utstyret ditt.
·¼-vri-bryter gjør det mulig å fjerne
drivstoffpakken raskt og enkelt
fra braketten.
·Ikke EU-godkjent for festing
av gjenstander med drivstoff.

Traxter, Traxter MAX
715001427
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LYS

24 300 LUMEN.

38 CM DOUBLE LED LIGHT BAR (270 W)

·Utstyrt med 54 5W Cree LED-lys.
·24 300 lumen.
·Ikke kompatibel med heldekkende vindskjerm, vippbar vindskjerm
og Can-Am beskyttelsesstang mot sammenstøt.
·Lyser opp mer enn 900 m foran kjøretøyet og ca. 35 m bredde på hver side.
·Ikke EU-godkjent.

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Adventure takstativ, Adventure takstativ MAX
715004007

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

40 m
20
0
-20
-40

Se tabell for monteringsplassering og krav.
Traxter, Traxter MAX
715002934
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Lyser opp mer enn 580 m foran kjøretøyet og ca. 20 m
bredde på hver side.
40 m
20
0
-20
-40

Se tabell for monteringsplassering
og krav.
Traxter, Traxter MAX
715002933
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20
0
-20

Traxter, Traxter MAX
715002935

-40

·14W LED-LYS som produserer 1 260 lumen hver.
·Utstyrt med 6 sterke LED-lys i et kraftig hus av støpt aluminium.
·Med 2 festepunkter — hvis ett festepunkt svikter i en kollisjon,
roter til neste kanalpunkt og monter lyset på nytt.
·Selges i par.
·CE-sertifisert.

Traxter, Traxter MAX

5 400 LUMEN
Lyser opp mer enn 460 m foran kjøretøyet og ca. 20 m
bredde på hver side.
40 m
20
0
-20
-40

LED KJØRELYS
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1 260 LUMEN
LED kjørelys
15 m
0
-15

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

LED LYSKASTER

0

BYGG DITT EGET LYSSYSTEM. Se side 50.

40 m

Se tabell for monteringsplassering og krav.

Se tabell for monteringsplassering og krav.

·Utstyrt med 12 5W Cree LED-lys.
·5 400 lumen.
·Robust og vanntett.
·Stor kapasitet for sin størrelse.
·Ikke EU-godkjent.

Perfekt passform med lysstativ og de fleste støtfangere.

9 CM (3,5") LED-LYS (2 X 14 W)
0

25 CM (10") DOUBLE STACKED LED-LYSREKKE
(60 WATT)

1 800 LUMEN

10 CM (4") RUNDE LED-LYS (2 X 25 WATT)
·25 W LED-spotlys.
·1 800 lumen.
·Robust og vanntett.
·Inkluderer grunnleggende ledninger og bryter.
·Can-Am-merket grill.
·Selges i par.
·Ikke EU-godkjent.

8 400 LUMEN

38 CM (15") DOUBLE STACKED LED-LYSREKKE
(90 WATT)
·Utstyrt med 18 5W Cree LED-lys.
·8 400 lumen.
·Robust og vanntett.
·Ikke EU-godkjent.

0

·Flombelysning for en bred lysstråle,
ideelt når du utfører arbeidsoppgaver
som snøbrøyting eller kjøring i svinger,
støvete eller tåkete forhold.
715003665
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LED lyskaster
15 m
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BYGG DITT EGET LYSSYSTEM I 4 ENKLE TRINN
1

TRAXTER,
TRAXTER,
TRAXTER,
TRAXTER,
TRAXTER MAX TRAXTER MAX TRAXTER MAX
TRAXTER
2020 OG
2020 OG
2019 OG
MAX 2019 OG
SENERE
SENERE
TIDLIGERE
TIDLIGERE
TRAXTER &
TRAXTER MAX
(UNNTATT XT
CAB)
TRAXTER,
TRAXTER MAX
XT CAB LIMITED
TRAXTER &
TRAXTER,
TRAXTER MAX
TRAXTER MAX XT
(UNNTATT XT CAB LIMITED)
CAB LIMITED

3

FINN DIN PLATTFORM

VELG DITT
MONTERINGSPUNKT

4

50

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

Lone Star Edition
støtfanger foran

Lysrekke

2

VELG DINE LYS

25 cm dobbel
LED-lysrekke

38 cm dobbel LEDlysrekke

99 cm dobbel LEDlysrekke

715002933
PLUSS
715002454
(Lyskabel)

715002934
PLUSS
715002454
(Lyskabel)

N/A

715002935 (4" rund), 715003665 (3,5" flom)
eller 715003666 (3,5" punkt)
PLUSS
715002454 (Lyskabel)

715002933
PLUSS
715006034
(Lyskabel)

715002934
PLUSS
715006034
(Lyskabel)

N/A

715002935 (4" rund), 715003665 (3,5" flom)
eller 715003666 (3,5" punkt)
PLUSS
715006034 (Lyskabel)

715002933
PLUSS
715002454
(Lyskabel)

N/A

N/A

N/A

715002933
PLUSS
715006034
(Lyskabel)

N/A

N/A

N/A

715002933
PLUSS
715003094
(Takkabel) og 715003098
(Taktrekk foran)

715002934
PLUSS
715003094
(Takkabel) og 715003098
(Tak trekk foran)

N/A

715002935 (4" rund), 715003665 (3,5" flom)
eller 715003666 (3,5" punkt)
PLUSS
715003094 (Takkabel) og
715003098 (Tak trekk foran)

715002933

715002934

N/A

715002935 (4" rund), 715003665 (3,5" flom)
eller 715003666 (3,5" punkt)

N/A

Kun foran:
715002934
PLUSS
715003417 (Strømkabel)
og 715003094
(Takkabel)
og 715003098
(Tak trekk foran)

Kun foran:
715004007
PLUSS
715005822 (Strømkabel)
og 715003094
(Takkabel)
og 715003098
(Tak trekk foran)

Foran eller bak:
715002935 (4" Rund), 715003665 (3.5" Flom)
eller 715003666 (3.5" Spot)
PLUSS
715003417 (Strømkabel) &
715003094 (Takkabel) &
715003098 (Tak trekk foran)

*Takkabel og taktrekk foran
er kanskje ikke nødvendig
hvis allerede installert med
annet tilbehør.

Adventure takstativ

*Takkabel og taktrekk foran
er kanskje ikke nødvendig
hvis allerede installert med
annet tilbehør.

BESTILL

N/A

Kun foran:
715002934
PLUSS
715003417
(Strømkabel)

Kun foran:
715004007
PLUSS
715005822
(Strømkabel)

10 cm runde LED-lys
(selges parvis)

38 CM
DOBBELT
LED-LYSBJELKE

10 CM (4")
RUNDE
LED-LYS

9 cm runde LED-lys
(selges parvis)

Foran eller bak:
715002935 (4" rund), 715003665 (3,5" flom)
eller 715003666 (3,5" punkt)
PLUSS
715003417 (Strømkabel)

BESTILL ALLE DELENUMRE I KRYSSENDE BOKS

PERFEKT
MONTERINGSLØSNING
FOR DINE LYSVALG.

LYSREKKE

·Robust stålkonstruksjon virker både som feste og beskyttelse for tilbehørslysene.
·Lys ikke inkludert.
·Tak trekk foran er påkrevet for montering på taket (unntatt førerhusmodeller eller med
Deluxe sportstak (715002511).
·Strømkabel (715003094), Sportstak (715002430), Bimini-tak med solskjerm (715002849) ,
Deluxe sportstak (715002511) eller sportstak for MAX (715003038) påkrevet for montering.
·Integreres elegant og sømløst i våre takprodukter.

Traxter, Traxter MAX
715002456

LYS I LASTEROMMET BAK

·Kraftige 55W H3-lys for lasteområdet bak.
·Praktisk bryter i dashbordet.
·Ledninger inkludert.
·Sportstak (715002430), Deluxe sportstak (715002511)
eller sportstak for MAX (715003038) er påkrevet
for montering.
·Ikke EU-godkjent.
·Ikke kompatibel med headache-stativ på Traxter PRO.

RAM† LED SPOTLIGHT

·5 40 lumen LED-lys (9 watt) kraftig spotlight
kommer som standard med 2,5 cm diameter
gummibelagt dobbelt kuleleddsystem.
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
710005423

TAKLYS

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

Traxter, Traxter MAX
715002455

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715007077

EKSKLUSIVE LED-LYS

·Det elegante LED-settet er prikken
over i-en på din Traxter, og fremhever
den aggressive holdningen.
·Inkludert på Limited- og Lonestarmodeller.
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715006896

STRØMKABEL
TIL TAK

(Ikke avbildet)
·Gir støm fra batteriet.
·Påkrevet for montering
av noe av det elektriske
tilbehøret.
Traxter, Traxter MAX
715003094

STRØMKABEL TIL LYSSETT

(Ikke avbildet)
·Strømkabel for montering av kompatible Can-Am
lyssett på støtfangere foran.
Traxter,
Traxter MAX 2019 og
tidligere
715002454

Traxter, Traxter MAX
(2020 og senere)
715006034

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

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent hos din forhandler. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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AUDIO OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER
HOLD DEG UNDERHOLDT PÅ JOBB OG UNDER LANGE TURER
MED KOMPLETT BLUETOOTH-MUSIKKINTEGRERING.
TA MED
FAVORITTMUSIKKEN
DIN UANSETT
HVOR DU ER.

EKSPERTENS

RUGGED RADIOS KJØRETØY-TIL-KJØRETØY-SYSTEM

VALG

LYDSYSTEM I TAKET

·Robust, vanntett Jensen† Bluetooth stereolydsystem med flere innganger:
AM/FM/WB og USB (klargjort for iPod ® og iPhone ®).
·Praktisk LCD-display og knapper med LED-lys.
·Strøm fra alle Blueetooth-tilkoplede enheter (smarttelefon, mp3-spiller).
·Kraftig 4x40W fjernbetjent forsterker.
·Stemmekontroll av AVRCP-aktiv enhet.
·30 programmerbare AM/FM-stasjoner med auto-store/forhåndsinnstilt skanning.
·Separat RCA audio utgang og inngang.
·UV-sikker finish / rustbehandlede komponenter.
·Krever sportstak (715002430), tak trekk foran (715003098) eller
Deluxe sportstak (715002511) og strømkabel (715003094).

KOMPLETT
AUDIOSYSTEM I TAKET

·Komplett med 4 robuste
utendørshøyttalere (2 foran og 2 bak)
og 4 svarte høyttalerbokser.

ROBUST. VANNTETT. KRAFTIG.

Legg til opptil 4 ultra-robuste utendørshøyttalere,
designet for å være like tøffe som Can-Am. Vårt taksystem
rocker med høykvalitets-lys … overalt.
52

HOLD KONTAKTEN

Våre Rugged Radios Bil-til-bil-systemer er perfekte for å
kommunisere med venner og familie under gruppekjøring.

Traxter, Traxter MAX
715002019

KOMPLETT
AUDIOSYSTEM
I TAKET FORAN

·Komplett med 2 robuste utendørs
høyttalere og svart høyttalerboks.

Traxter, Traxter MAX
715003095

·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 Intercom System (715002891).
·Rekkevidde på 3-6 km.

Dette settet inneholder:
·RH-5R Robust radios 5-watt Dual Band håndholdt radio
·hjelm-/mikrofonsett
·trykk-for-å-snakke-knapper
·monteringsbrakett
·lader for basestasjon
Traxter, Traxter MAX
715003440

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).

Traxter, Traxter MAX
715002891

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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ELEKTRISK OG ELEKTRONIKK
EKSPERTENS

RYGGEMONITOR OG KAMERA-SETT

VALG

BAKSPEIL OG KAMERAMONITOR

·Helt vanntett ryggekamera og overvåkingssett.
·Flere kamerafeeder kan ses med ryggekameraet, for å se det du har behov for.
·Enheten erstatter standard-bakspeilet (skjermen er integrert
i enhetens erstatningsspeil).
·Kameraet bruker infrarødt lys for nattsynskapasitet.

Traxter, Traxter MAX
715004905 Svart

·Helt vanntett ryggekamera og overvåkingssett.
·Kameraet er et av de klareste og skarpeste på markedet med 250.000 piksler
billedoppløsning og en 2,1 mm linse med 130° visningsvinkel.
·Har 18 infrarøde lys som tillater opptil 15,24 m (50 fot) synlighet i fullstendig mørke,
en automatisk irissensor som tilpasser seg lysintensitetsendringer og justerbar
solskygge.
·17,78 cm (7") digital TFT LCD fargeskjerm kommer med strømkabler og støtter opptil
to kamerainnganger.
·Kameraet kan monteres på taket for oversikt over lasten, eller kan monteres under
lasteboksen for sleping.
·Ikke kompatibelt med defrost-, varme og ventilasjonssystem eller HVAC.

Traxter, Traxter MAX
715003834

EKSPERTENS

VALG

BATTERILADER/LADENIVÅ

·Holder blysyrebatterier ladet underveis.
·L ader og vedlikeholder små batterier.
·Mikroprosessor-styrt flertrinnslading for ekstra presisjon, sikkerhet og
økt batterilevetid.
·Revers-tilkoblingsbeskyttelse bidrar til å beskytte batteri og lader mot skader.
·Registrerer automatisk 6- eller 12 voltsbatterier.
·Trykk på displayknappen for å vise ladefremgangen.
·Innhold: 3 amp batterilader, klemmeadapter, DC-adapter, 61 cm
ringførerledninger med værdeksel, brukerhåndbok.
715005061

DIGITALT KODET
SIKKERHETSSYSTEM (D.E.S.S.TM) NØKLER

·Sikker tyveribeskyttelse for ditt kjøretøy.
·Kodet chip-teknologi begrenser adgangen til kjøretøyets elektroniske tenningssystem.
·Ett kjøretøy / én kode.
·En vibrasjons-/støtsikker kuleledd-design som sørger for pålitelig forbindelse.

Kommer med 3 programmerbare nøkler:
·Arbeidsnøkkel: Begrenser kjøretøyhastigheten til 40 km/t men begrenser ikke
motorens dreiemoment.
·Vanlig nøkkel: Begrenser kjøretøyhastigheten til 70 km/t og dreiemomentet med 10 %.
·Effektnøkkel: Ingen begrensninger.
Traxter, Traxter MAX
715002458

HURTIGTILKOPLET BATTERIKABEL

·Rask og enkel tilkopling og lading av ulike batterier
med din lader.
·Inkludert i batterilader/vedlikeholdslader.
·Selges enkeltvis.
715005408

HURTIGKOBLET LEDNING MED
BATTERIINDIKATOR

·Du kan raskt og enkelt koble til og lade forskjellige
batterier med laderen.
·3-farget LED-indikator
gir konstant indikasjon
av batteriets helse.
·Selges enkeltvis.
715006055

MONTERINGSSETT FOR EKSTRABATTERI

·L ar deg legge til et ekstra 30Ah-batteri for dobbelt batterioppsett
som gir deg ekstra kraft til andre elektriske komponenter som
et lydanlegg eller vinsj.
·Ekstrabatteri selges separat (515176151).
·Utstyrt med integrert smart batteri-isolator som hindrer at
elektriske komponenter lader ut startbatteriet.
·Settet inneholder en ekstra batterikoplingsblokk, alle nødvendige
kabler og batteriholderen.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003758
Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715006035

·Skifter raskt og enkelt mellom normal/arbeid/
eco-modus.
·Arbeidsmodus: Reduserer gass-sensitiviteten for
smidigere akselerasjon og redusert belastning.
·Eco-modus: Forbedret drivstofføkonomi.
·Plug-and-play feste i dashbordet.
·Standard på 2020-modeller.

Traxter,
Traxter MAX
715004445

BAKRE 12V-STRØMUTTAK

·Med dette settet får du et strømuttak i lasteområdet.
·Monteres på førerhusets brannvegg bak.
·Enkel plug-in ledning inkludert.

Traxter,
Traxter MAX
(2019 og tidligere)
715003846

GARMIN MONTANA† 680T GPS

·Montana 680T er robust og vanntett, og dermed helt
trygg mot vær og vind.
·4 -tommers berøringsskjerm med to innsynsvinkler som
er godt lesbar i sollys, og kan betjenes med hansker.
Gir deg bilder med rike farger og høy oppløsning.
·8-megapikslers kamera med autofokus som automatisk
geotagger bilder.
·Følger både GPS- og GLONASS-satelitter for bedre
posisjonering og raskere behandling.
·Forhåndsinnlastede TOPO-kart, samt ett års
BirdsEye-abonnement på satelittbilder
·3-akset kompass med barometrisk altimeter.
· Spesifikk GPS-holder inkludert (monteringssett påkrevet).
·Inkluderer et forhåndsinnlastet kart for USA.

RAM GPS-FESTE
USB STRØMUTTAKSSETT

·L ader 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.
Traxter, Traxter MAX
(2020 og senere)
219400510
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·IPX3 vanntette og innelukket utgangsporter.
·4 LED batteri-indikatorer for enkel avlesing av batteriets ladenivå.
·Kompakt design, passer i ryggsekken, hanskerommet eller annet oppbevaringsrom.
·2,4A + 1A/5V USB-porter for rask lading av alle USB-enheter.
·Smart kabel gir beskyttelse mot revers-polaritet, kortslutning, lav spenning,
høy temperatur og tilbakelading.
·Innebygget LED-lys (3 moduser).
·Innhold 300CA startkabel,
SA858 smartkabelklemme,
MC-USB til USB ladekabel,
reiseveske, brukerhåndbok
715005062

3-MODUSBRYTER

EKSPERTENS

VALG

STARTKABEL

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

·GPS-integrering mulig i kjøretøyet.
·Standard AMPS hullmønster for
Garmin-holder.

Traxter, Traxter MAX
715003325

Traxter, Traxter MAX
715002830
Europeisk versjon
·EU-godkjent.
·Inkluderer europeisk fritidskart.
715003456

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
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DEFROST-, VARME- OG VENTILASJONSSYSTEM

·Det best integrerte systemet på markedet med 3 ventilasjonshastigheter og justerbar
temperaturkontroll i dashbordet.
·Justerbare/retningsstyrte dyser.
·10 ventiler spesielt plassert for bedre defrosting/duggfjerning på vindskjerm
og sidevinduer, samt fot- og håndvarme.
·Luftfilter som er enkelt å vedlikeholde.
·Når det er montert, kan det være du ønsker ekstra lagringsplass med Nedre
dashbord for varmesystem og Oppbevaringsnett i dashbordet for varmesystem.

Traxter, Traxter MAX 2019 og tidligere (ikke kompatibel med HD5-motorisering)
715004917
·Det best integrerte systemet på markedet med 3 ventilasjonshastigheter og justerbar
temperaturkontroll i dashbordet.
·Justerbare/retningsbestemte ventiler kan lukkes for å konsentrere varme
på bestemte områder.
·Totalt 8 ventiler som er spesielt plassert for frontrute og oppvarming av passasjerene.
·Luftfilter som er enkelt å vedlikeholde.
·Inkuderer nedre dashbordrom for varmesystemet.
·Oppbevaringsnett i dashbordet for varmesystem anbefales.
Traxter, Traxter MAX
(unntatt Traxter PRO-modeller) 2020
(ikke kompatibel med HD5motorisering)
715005904

Traxter, Traxter MAX 2021 og tidligere
(ikke kompatibel med HD5motorisering)
715007353

EKSPERTENS

VALG

OPPVARMET RATT

·Robust ratt som tåler kulde og som forsyner varme direkte til hendene dine.
·Perfekt når det er behov for tilgjengelig mobilitet og godt grep, f.eks. jakt
·Erstatter standardrattet.
·Settet inkluderer rattet og varmebryter i dashbordet.
·Trekker maksimalt 45W og 3,2A ved 13,5W.
·Kabelledningsnett med varmetråd (710005757) er påkrevd på alle modeller
unntatt XT Cab 2020 og oppover, som krever kabelledningsnett med
varmeelement (710006036).
·Ikke EU-godkjent.

OPPVARMET TREKK PASSASJERHÅNDTAK

·Robust konstruksjon som tåler røff kjøring. Dette oppvarmede trekket holder
passasjerens hender varme med trygt grep på de lange, kalde turene.
·Enkelt å montere og demontere.
·Settet inkluderer varmetrekk til passasjerhåndtak og varmebryter i dashbordet.
·Kabelledningsnett med varmetråd (710005757) er
påkrevd på alle modeller unntatt XT Cab 2020 og
oppover, som krever kabelledningsnett med
varmeelement (710006036).

WARN† VRX

CAN-AM HD

·Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling beskytter mot vær og vind.
·Solid metallkonstruksjon.
·S vart 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.
·Ledningsnett for vinsj (715006032) 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.

WARN VRX 45 VINSJ

CAN-AM HD 4500 VINSJ

·15 m med 6,3 mm ") stålkabel.
·Styrerull.

Traxter, Traxter MAX
715006110

·Trekk-kraft på 1,361 kg.
·13,1 m med 6,3 mm (43 fot med 15/64" stålkabel.
·Kraftige 4-veis styrerull.
·Elektrisk ledningsnett for vinsj (715007078) er påkrevd for montering
på Base og DPS modeller.

Traxter, Traxter MAX
715006416

Traxter, Traxter MAX
715003835

Traxter, Traxter MAX
715003837

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)
er nødvendig for montering på framsetet.
·Kabelnett for oppvarmingstilbehør (715006036)
er nødvendig for montering på Defender XT Cab
og Limited-modeller.
·Kabelnett for oppvarmingstilbehør (715006004)
er nødvendig for montering på baksetet
på MAX-modeller.

Traxter, Traxter MAX
715006112

FRONTRADIATOR FOR
VINTERBRUK

 ir deg høyere oppvarmingstemperatur fra
G
Defrost, varme og ventilasjonssystemet under
svært kalde forhold.

WARN VRX 45-S VINSJ
·15 m med 6,3 mm syntetisk rep.
·Støpt aluminium styrerull.

OPPVARMET SETELEDNING FOR MAX-MODELL

(Ikke avbildet)
·Elektrisk ledningsnett som kreves for å feste og betjene bakre oppvarmede seter.

Traxter, Traxter MAX
715006111

CAN-AM HD 4500-S VINSJ

·Trekk-kraft på 2 041 kg.
·15,2 m med 6,35 mm " stålkabel.
·Rustbeskyttet aluminium styrerull.
·Elektrisk ledningsnett for vinsj (715007078) er påkrevd for montering på Base og
DPS modeller.

Traxter, Traxter MAX
715006417

Traxter MAX
715006004

Traxter (2019 og tidligere)
715005108

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.

Traxter, Traxter MAX
715001246
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LEDNINGSNETT FOR OPPVARMET TILBEHØR

(Ikke avbildet)
·Elektrisk ledningsnett påkrevd for å kople til og drive oppvarmet tilbehør.
·Driv opp til 4 tilbehør: 2 håndstilbehør (gripehåndtak) og to setedeksler.
Traxter, Traxter MAX
(2020 XT CAB og Limited-modeller)
715006036

Traxter, Traxter MAX
(unntatt 2020 XT CAB
og Limited-modeller)
710005757

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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AVTAKBART MONTERINGSSETT FOR VINSJ

STYRERULL

·L ar deg fjerne vinsjen ved behov.
·Bruk i kombinasjon med Multimount vinsj-ledningsnett for raskt og enkel plassering
av frontmontert vinsj bak på kjøretøyet.
·Ikke kompatibelt for bruk med lav mottakerkopling foran.
·Krever høy mottakerkopling foran (715003109).

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

Med Can-Am HD-vinsj
710007082

Traxter, Traxter MAX
(unntatt Limited-modeller)
715001652

TREKKER ENKELT TUNG
LAST OG STORE DYR OPP
I LASTEPLANET.
NY

VINSJ FOR LASTEROMSGULV

Med Warn-vinsj
705015070

·Kraftig mottakerkopling på 5 cm med 680 kg tauekapasitet.
·Utvid og forbedre funksjonaliteten ved å kombinere den med høy mottakerkopling foran
og monteringssett for avtagbar vinsj (vinsjen må flyttes fra standardmontert posisjon).

Traxter, Traxter MAX
715002519

Med Warn-vinsj
710001002

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Traxter, Traxter MAX
715006355

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

LAV MOTTAKERKOPLING FORAN

·Dette settet gjør vinsjeieren i stand til å tilføye
den håndholdte fjernbetjeningen til kjøretøy
med standardvinsj.
·Virker sammen med mini-vippebryter.
·Fjernkontroll (710007050) og koblingskontakt
er inkludert med Can-Am HD-vinsj.
·EU-godkjent.

Med Can-Am HD-vinsj
715006504

·Lar deg enkelt trekke tung last inn på lasteboksen.
·Perfekt på jakt når byttet skal på plass.
·Inkluderer støttebase laget av kraftige 5 cm stålrør, vinsj og vanntett
fjernstyring med kabel
·Maksimal trekkapasitet på 340 kg.
·Elektronisk sikkerhetsmodul for å hindre skade på kjøretøyet som kunne
oppstå ved trekking av for tung last.
·Adaptersett (715004709) som kreves for installasjon med girskinneadapter.
·Krever Powertilt-lasteplan for Traxter PRO.

SYNTETISK VINSJKABEL*

KABLET FJERNKONTROLL

SYNTETISK KABELFORLENGER

·Lett 6,35 mm ") diameter, enkel å håndtere og klirrer
ikke i bagasjeboksen.
·Festes enkelt til vinsjkabelen for ekstra 15,2 m avstand.
·2 041 kg kapasitet på én linje.
715001120

·15,2 m med 6,35 mm ") syntetisk kabel for
Can–Am HD-vinsjer.
·Hawse styrerull (715006426) påkrevd ved oppgradering
til syntetisk kabel for å forhindre skade og tidlig slitasje
på kabelen.

RESERVE WIREKABEL*

·16,8 m med 6,35 mm ") wirerep for Warn-vinsjsett.
·2 041 kg trekkstyrke.

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

Med Warn-vinsj (Traxter 2019 og tidligere)
715002542

HØY MOTTAKERKOPLING FORAN

·Kraftig mottakerkopling på 5 cm med 680 kg tauekapasitet.
·Ikke noe behov for å omplassere vinsjen fra standard monteringsposisjon.

Traxter, Traxter MAX
(unntatt Limited-modeller)
715003109

Med Warn-vinsj
715006699
·13,1 m med 6,3 mm ") wirerep.
·2 041 kg trekkstyrke.
Med Can-Am HD-vinsj
705014978

DROPP-TAUEARM

TREKKANORDNING FORAN OG BAK

Traxter, Traxter MAX
715002521

Traxter, Traxter MAX
715000972

·Solid 5 cm tilhengerarm uten kule.
·Bekvemt plassert i standard slepehøyde.
·Krever høy mottakerkopling foran (715003109).

Med Can-Am HD-vinsj
715006430

·Standard på 5 cm mottakerkopling.
·680 kg slepekapasitet.
·Koplingskule ikke inkludert.

Europeisk versjon
·Drawbar med 50 mm (2") hengerfeste.
715001473
705206264 (T-homologert)

WARN HAWSE STYRERULL*

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

Med Warn-vinsj
705208797
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CAN-AM HAWSE STYRERULL

·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.

Med Can-Am HD-vinsj
715006426

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

KOBLINGSNETT FOR VINSJ

MULTIMOUNT VINSJWIRE

(Ikke avbildet)
·Påkrevd ved montering av vinsj på en Traxter uten
fabrikkmontert vinsj.

(Ikke avbildet)
·Konverterer avtagbart monteringssett for vinsj til
et praktisk multimount-vinsjsett.

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715003093

Traxter
710004869

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715007078

Traxter MAX
710005082

GUMMI
MOTTAKERPLUGG

·Gummikapsel for 5 cm
mottakerkopling.
705204503
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SETER
MIDTNAKKESTØTTE

·Nakkestøtte for front-midt-seteposisjon på tresetemodeller og for
bakre-midre-seteposisjon på MAX-modeller.
·Fronthodestøtter er tilgjengelig separat for passasjerer foran på MAX-modeller.
·Hodestøtter kreves for alle passasjerer på enkelte regulerte løyper.
·Ikke EU-godkjent.

Traxter, Traxter MAX
715005163

PERFORMANCE
FRONTHODESTØTTER

·Ekstra hodestøtte for alle de tre frontsetene på MAX-modellene.
·Sentralnakkestøtten er tilgjengelig separat for seteplassering bak på MAX-modeller.
·Hodestøtter kreves for alle passasjerer på enkelte regulerte løyper.
·Ikke EU-godkjent.

Traxter MAX
715005164

HODESTØTTER
KREVES FOR ALLE
PASSASJERER PÅ
ENKELTE REGULERTE
LØYPER.

KJØREUTSTYR

Oppgrader turen med
essensielle klær, hjelmer
med mer.

S3 A-ARM FORAN
MED HØY KLARING

X MR / XT-P POLSTREDE SETER

·Oppgraderte polstrede seter gir ekstra støtte og komfort for fritidskjøring.
·Ekstra polstring på siden og ny profil hjelper deg å kontrollere og nyte parallellkjøretøy.
·Forsterket setetrekk
·Kompatibel med bakre passasjerseter på MAX-modeller.
·Ikke kompatibel med oppvarmede setetrekk.
·Standard på Traxter X og XT-P modeller.

Traxter, Traxter MAX
715004363 · Svart / Can-Am Rød
715004678 · Svart / Brun

JUSTERBART FØRERSETE

MESTRE TØFT TERRENG – ØK AVSTANDEN
MELLOM DE NEDRE A-ARMENE FOR MER
KLARING OVER STØRRE HINDRINGER.

·Oppgradert førersete med 8 cm ekstra fremover/bakover-justering for økt komfort
og enklere inn-/utgang.
·Standard på XT, XT Cab og Mossy Oak Hunting Edition-modeller.

Traxter, Traxter MAX
715005519

Øk komforten med 8 cm ekstra
fremover/bakover-justering

S3 A-ARM FORAN
MED HØY KLARING

·Hindrer skader på A-armer i røft terreng.
·Opprettholder kjørekvaliteten og svingradiusen uten
å senke ytelsene.
·Ikke kompatibel med Apache 360 LT Beltesystem
og Fremre A-armbeskyttere.
·Merket "S3 for Can-Am".

Kontakt din autoriserte forhandler eller besøk vår
butikk online på can-amoffroad.com
715003784 · Svart
715005116 · Sunburst Gul
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

S3 A-ARM BAK
MED HØY KLARING

·Hindrer skader på A-armer i røft terreng.
·Opprettholder kjørekvaliteten og svingradiusen uten
å senke ytelsene.
·Ikke kompatible med Apache 360 LT Beltesystem
og Bakre A-armbeskyttere.
·Merket "S3 for Can-Am".

NY

BREMSEHOLDEMEKANISME

·Opprettholder et konstant trykk på bremsepedalen for
å hindre kjøretøyet fra å bevege seg i skrått terreng,
uten at girkassen må settes i P (park).
Traxter, Traxter MAX

Kontakt din autoriserte forhandler eller besøk vår
butikk online på can-amoffroad.com
715003785 · Svart
715005118 · Sunburst Gul
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GREP SOM
ALDRI FØR
Eksklusivt for Can-Am:
Responder på Off-Roadforhold
som aldri før med 4WD forsterket
med Smart-Lok™-teknologi.

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.
LUKKET BANE DEDIKERT
TIL GJØRMEKJØRING.

1

START MED SMART-LOK™-DIFFERENSIAL

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.
·Krever Performance halvaksel (2 stk) og framhjulsdifferensialsett for montering.

2

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

FÅ SMART-LOK™ MONTERINGSSETT OG PERFORMACE-HALVAKSEL

SMART-LOK™ MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
·Inkluderer all nødvendig maskinvare og ledninger for
montering av Smart-Lok-differensial.
Traxter, Traxter MAX (2018 og tidligere)
715005331
Traxter, Traxter Max 2019
715005332

3

Traxter,
Traxter MAX
(2019 og tidligere)
705402371

·L øfter motorens luftinntakspunkt for å kjøle CVT slik at kjøretøyet kan være
halvveis nedsenket i vann / leire uten å ta inn vann i motoren.
·Ikke kompatibel med Headache-stativ, Gear Rail-utstyr, DragonFire veltebur for
lasteplan og Visker-/Spylesett for vindskjerm.
·Snorkelforlenger er tilgjengelig for lufitnntak og CVT-eksos på taknivå.
·Adapter for snorkelsett (715004414) og forseglet luftboks (707800714) er påkrevd
for montering på 2017 og tidligere modeller.
·Standard på Traxter X rs-modeller.

Traxter, Traxter MAX (unntatt Traxter PRO)
715003727

SNORKELFORLENGERE

·Utvid snorkelsettet for luftinntak til motor og CVT på taket.
·Tilfører et aggressivt utsende til kjøretøyet og holder inntakene frie for gjørme,
snø og støv i krevende kjøreforhold.
·Ikke kompatibelt med alle paneler og vinduer bak, lys i lasterommet bak
og takmontert ryggekamera.
·Snorkelsett (715003727) er påkrevet, unntatt for X mr-modeller.

Traxter, Traxter MAX
715004415

PERFORMANCE HALVAKSEL

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

Traxter og Traxter Max
(2019 og tidligere – unntatt X mr,
XT-P og XT CAB 2018 og oppover)
705402353

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019, USA
Lone Star Edition 2019 og tidligere
705402458

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.

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

TRAIL ACTIV SMART MODE-MODUL

Modeller med Smart-Lok™ Differential
715005282

Modeller med Smart-Lok™ Differential
715005283

Modeller med Smart-Lok™ Differential
715005284
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

ADAPTER FOR SNORKELSETT

FORSEGLET LUFTBOKS

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering av snorkelsett (715003727) på Traxter 2017 og tidligere modeller.
·Inkluderer bakre brannvegg for Snorkelsett og monteringsutstyr.
·Standard på Traxter 2018 og senere modeller.

(Ikke avbildet)
·Påkrevet ved montering av Snorkelsett (715003727) på Traxter og Traxter MAX 2017
og tidligere modeller.
·Standard på Traxter 2018 og senere modeller.

Traxter og Traxter MAX 2017 og tidligere
715004414

Traxter, Traxter MAX 2017 og tidligere
707800714
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APACHE BELTESYSTEMER

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.

Traxter,
Traxter MAX (unntatt Traxter PRO)
715005597

KRAFTIG FJÆRSETT

·Dette settet med ekstra kraftige fjærer vil stive opp fjæringen.
·Perfekt for å redusere senking av kjøretøyet når fjæringen er under tung belastning:
tung last og trekking, eller for snørydding.
·Komplett sett med 4 fjærer.
·Ikke kompatibel med Traxter HD5,
XT CAB, Mossy Oak Edition og
X mr-modeller og Traxter Max.

Traxter (2019 og tidligere),
Traxter HD8 (2020 og senere)
715005084

EKSTRA KRAFTIGE FJÆRER FORAN
·Dette settet med ekstra kraftige fjærer vil stive
opp fjæringen.
·Perfekt for å hindre at kjøretøyet "siger" ved tunge
jobber som snørydding eller med tung last.
·Selges i par.

TRO DET: DIN
TRAXTER ER NOEN
FÅ MODIFISERINGER
UNNA Å VÆRE ET
EKTE GJØRMEKLART
MONSTER.

Traxter
(2018 og tidligere, kun
Base, DPS og
XT-modeller)
715002450

LUFTINNTAKSFILTER

SKUM-LUFTFILTER FRA TWIN AIR †

·Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
·Holder filteret renere.
·Filteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
·Enkel montering uten verktøy.
·Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien
når belter installeres.
·Påkrevet for montering av Apache
og Backcountry beltesystem.

Traxter MAX
(2018 og tidligere, kun
Base, DPS og
XT-modeller)
715004280

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.

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

Traxter,
Traxter MAX
715003630

SNØ

BLANDEDE
FORHOLD

Traxter (unntatt X mr-modeller), Traxter MAX
715003483

NØDHJELPSSETT

·Komplett nødhjelpssett med alt viktig utstyr og artikler for å komme seg ut av de
mest ubehagelig situasjonene powersport-entusiastene kan befinne seg i.
·Inkluderer: Startkabel, luftkompressor, dekkreparasjonssett, skralle surrekroker,
Duct-tape, tauestropp (1500 kg), glidelåsbånd, stoffkluter.

Traxter,
Traxter MAX
715004359
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BELTER FOR VINTERFØRE
APACHE BACKCOUNTRY

Utforsk vinteren uten noen begrensninger med grepet og ingen
kompromisser, takket være 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.

HELÅRSBELTER
APACHE 360, 360 LT

Disse beltene forbedrer kjøretøyets bakkeklaring og øker
kontaktflaten med terrenget. Tilpass beltet ditt til de forholdene
du skal kjøre i og formålet med kjøringen - med Apache 360 og 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.

Utforsk uten begrensninger. Kjør i uberørte løyper, kjør dyp inn i
vinterens favntak og du vet: 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

1-ÅRS

GARANTI

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

Ekstra bakkeklaring på 16,2 cm

APACHE BACKCOUNTRY LT-BELTESYSTEM

·Belter designet for å levere markedets beste ytelser på snøen 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 & CVT Pre-filter er påkrevd.
·Tilpass ditt beltesystem med ekstra bakre mellomhjul, glideskinner med Vespel-innlegg og isrivere.
·Kun for vinterbruk.

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

Apache Backcountry Beltesystem
860201728
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GARANTI

Enkel og rask
montering

Ekstra bakkeklaring
på 11,4 cm

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

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

APACHE BACKCOUNTRY LT
MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering av Apache Backcountry
LT-beltesystemet.
·DPS-modul og pre-filter påkrevd og selges separat.
Se tabell s. 68 for tilpasning, kompatibilitet og krav.
715005888
715005493
715006196

Traxter, Traxter MAX
715005891

ISRIVERE

2-ÅRS

APACHE 360 LT

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

 ir ekstra smøring under harde og isete
G
forhold og forlenger levetiden på slides.
Rammemontert, liten, lett.
Designet utvider spiralkonseptet for
å tillate skadefri rygging.
Lagres enkelt når det ikke er i bruk.

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.

DEKKET AV EN

NY EKSTRA HJULSETT

·Ekstra hjulsett for Backcountry LT-bakbelter.
·Reduserer trekk- og rullemotstand under harde
snøforhold eller ved transport av tyngre last.
·Kan forlenge glideskinne levetiden 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

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

BELTE DPSMODUL

(Ikke avbildet)
·En innovativ DPS-modul
ivaretar speedometernøyaktighet og optimal
styringsassistanse for
bruk med belter, som
sørger for perfekt kontroll
og enkel kjøring.
·Påkrevet for montering av
Apache og Backcountry
beltesystem.
·Selges ikke i Europa.
715004707

APACHE 360 LT BELTESYSTEM

·Multifunksjonelle belter som er utformet for tung last, og for å passe på de fleste
Can-Am offroad-kjøretøyer.
·Ekstra justeringsmuligheter for kontaktflatene for bedre ytelse i ulendt terreng.
·Kontaktflaten er 7 til 9 % større enn på Apache 360.
·Gjennomsnittlig bakkeklaringsøkning på 11,44 cm (4,5").
·1" (2,5 cm) klemmer foran og 3,2 cm bak.
·Apache 360 LT monteringssett er påkrevet.

Traxter, Traxter MAX
715005103

LUFTINNTAKSFILTER

·Ekstra beskyttelse for motoren under røffe forhold.
·Holder filteret renere.
·Filteret blokkerer partikler større enn 0,19 mm.
·Enkel montering uten verktøy.
·Nødvendig for å opprettholde kjøretøygarantien
når belter installeres.
·Påkrevet for montering av Apache
og Backcountry beltesystem.
·Ikke kompatibel med snorkelsett.

Traxter,
Traxter MAX
715003483

APACHE 360 LT MONTERINGSSETT

(Ikke avbildet)
·Påkrevet for montering av Apache 360 LT Beltesystem (715003064).
·Belte DPS-modul og luftinntak forhåndsfilter ikke inkludert.
Se tabell s. 68 for
tilpasning, kompatibilitet
og krav.
715004832

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.

Traxter,
Traxter MAX
715005597

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

715004831

715005492

SETT FOR NY PLASSERING AV CVT
LUFTINNTAKSFILTER
·Flytter CVT-luftinntaket inn
i kupeområdet slik at det
er beskyttet.
·Holder CVT-luftinntaket unna snø
som spruter fra hjul eller belter.
·S vært anbefalt for kjøretøy
utstyrt med belter.

Traxter
(unntatt X mr- og PRO-modeller),
Traxter MAX
715004183
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MONTERINGSVEILEDNING FOR HURTIGREFERANSE

APACHE 360 LT

APACHE BACKCOUNTRY LT

Beltesystem

Modellår

Modell

Belte

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

Spormontering

XT Cab 2018-2019, Lonestar
Edition og X mr

715006196

2020 og +

Traxter Base,
DPS (HD5 og HD8), XT(HD8)

715005888

2020 og +

Traxter DPS (HD10),
XT(HD10), XT-P, PRO DPS,
PRO XT

2020 og +

Traxter XT Cab, XT Cab
Limited, Hunting Edition,
Lonestar Edition, X mr,
PRO Limited, PRO
LONESTAR

715006196

2019 og tidligere

Traxter Base, DPS, XT, XT
Cab 2017 og Hunting Edition

715004831

2019 og tidligere

XT Cab 2018-2019, Lonestar
Edition og X mr

715004832

2020 og +

Traxter Base,
DPS (HD5 og HD8), XT(HD8)

715004831

Traxter DPS (HD10),
XT(HD10), XT-P, PRO DPS,
PRO XT

2020 og +

Traxter XT Cab, XT Cab
Limited, Hunting Edition,
Lonestar Edition, X mr,
PRO Limited, PRO
LONESTAR

Forfilter
uten
snorkel

Forfilter
med
snorkel

715004707

715003483
715004183
(unntatt X mr)

715005597
(og X mr)

715005888

2019 og tidligere

2020 og +

DPS*

715005891
715005493

715005103

715004707
715005492

715003483
715004183
(unntatt X mr)

BACKCOUNTRY LT HJULSETT

·Ekstra hjulsett for Backcountry LT-bakbelter.
·Reduserer trekk- og rullemotstand under harde snøforhold eller
ved transport av tyngre last.
·Kan forlenge glideskinner levetiden 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 Beltesystem
(715005891 and 715004734)
715006293
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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.

TILKOPLES MED ET KLIKK
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.

715004832

Kjøretøyets bredde og lengde vil bli påvirket av spormonteringen.
*Selges ikke i Europa.
NY APACHE

715005597
(og X mr)

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 DET K AN VIRKE SÅ EFFEKTIVT SOM MULIG.

1

2

3

4

Kjør rett mot brøyteskjæret.

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.

KJETTINGER BAK
·Forbedrer grepet
i gjørme og snø.
·Selges i par.

27" x 9" x 14"
715003839
29" x 9"x 14"
715000225

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer 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 12-gauge stålskjær er laget av kraftig 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:

Disse settene inneholder:

72" BLAD

72" BLAD

·Can-Am ProMount Flex2 Brøyteskjær
·Skyveramme med Quick-Attach System
·Festeplate

·Can-Am ProMount Stålblad
·Skyveramme med Quick-Attach System
·Festeplate

Traxter, Traxter MAX
715006301 Svart

Traxter, Traxter MAX
715006302 Svart
715006303 Gul

183 cm (72")

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 BLAD

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

72" BLAD *

CAN-AM PROMOUNT STÅLBLADER

·R ydder 168 cm når brøyteskjæret er vinklet.
·Bladhøyde 43 cm.

·Blad er tilgjengelig enkeltvis for å sette sammen ditt eget sett.
·Kompatibel med Can-Am ProMount bladtilbehør
for ytterligere fleksibilitet.
·Ikke kompatibel med S3 High Clearance front
A-Arm (715003784 og 715005116).

ProMount skyveramme
715004485 ·Svart

72" BLAD *

66" BLAD *

ProMount skyveramme
715004474 Svart
715006021 Gul

ProMount skyveramme
715006337 Svart
715006338 Gul

·R ydder 168 cm når
brøyteskjæret er vinklet.
·Bladhøyde 43 cm.

183 cm (72")

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

·R ydder 152 cm når
brøyteskjæret er vinklet.
·Bladhøyde 43 cm.

SKAP DITT EGET SETT
RÅDFØR DEG MED DIN FORHANDLER FOR
BESTE BRØYTEBREDDE.
ProMount 12-gauge stålblader er laget av kraftig 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.
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CAN-AM PROMOUNT VINKELSKJÆR
NY CAN-AM

CAN-AM PROMOUNT TILBEHØR TIL BRØYTESKJÆR

VINKELBLAD

·Gjør arbeidet lettere med riktig verktøy, rydder lange
gater og gjør oppgaven lettere 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.

1

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

4

183 CM (72") ONEWAY
STATE-BLAD I STÅL

183 cm (72")

715007263 · Svart

3

DIN JOBB, DITT VALG

1

·Meget kraftige stålrør som tåler tøff behandling.
·Midtmontert vogn sørger for ekstra høy skyvstyrke og grep.
·Designet for maks. brøyteskjærløftehøyde.
· 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.
Kompatibel
·Can-Am ProMount festeplate påkrevd for montering.
med alle
·Bladet roterer venstre eller høyre, 5 posisjoner.
ProMount
·Stor tapp for enkel bladrotasjon for å eliminere
brøyteskjær
ansamling av smuss og snø på dreiepunktet.

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 blader).

Promount-system
715004206

Promount-system
715006258

·30 cm (12") skyvrammeforlenger kreves når plogen er
montert med Apache Beltesystemer.

Traxter,
Traxter MAX
715006257

2

CAN-AM PROMOUNT 183 CM PLASTSLITASJEBLAD*
·For å forhindre oppskraping i oppkjørsler og overflater.

Promount-system
168 cm (66")
183 cm (72")
715004482
715004483

·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).

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.
·Skyverammeforlenger (715006257) er nødvendig
for installasjon med Front Rancher-støtfanger.
·Ikke kompatibel med Apache Backcountry
LT Beltesystem.

Traxter, Traxter MAX
715004484

SKAP DITT EGET SETT
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 i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

4

CAN-AM PROMOUNT BLADFORLENGERE
·Legg til 8 cm ekstra 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).

Promount-system
715004205 · Svart
715005319 · Gul

Påkrevd når
brøyteskjæret
monteres
med Apachebeltesystemer

CAN-AM PROMOUNT FESTEPLATE

72

3

SKYVRAMMEFORLENGER

Traxter, Traxter MAX
715003910

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

CAN-AM PROMOUNT KANTMARKØRER

·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).

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

2

Alle ProMount Skyvrammer og blader
715006022

STYRERULL FOR BRØYTESKJÆR

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

Traxter, Traxter MAX
705203753

BEGRENSNINGSBRYTER
FOR PROMOUNTBRØYTESKJÆR

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

SUPERDUTY BELTESKJÆRSYSTEM
SuperDuty-systemet og -tilbehøret er laget for å maksimere dine Traxters egenskaper.
Det er utviklet for å være ekstremt robust, effektivt til å takle tunge jobber, og er
motstandsdyktig mot regelmessig bruk – det er en grunn til at vi kaller det «super».

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆRSETT
·Komplett brøyteskjærsystem med manuell løfting og vinkling.
·Svært solid 183 cm blad laget av 12-gauge stål med integrert forsterkning
og kraftige skyverør for å takle de mest krevende oppgavene.
·Krever vinsj for løfting og senking.
·Praktisk koplingssystem for rask og enkel montering og fjerning.
·Frontmontering gir minimum 28 cm løfteavstand.

Dette settet inneholder:

·183 cm Super Duty Brøyteskjær
·Super-Duty skyvamme
·Super-Duty brøyteskjær monteringssett

TRANSPORTTREKK

·L aget 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 drivstofflokket.
·Enkel og rask montering.
·Utformet for å passe til kjøretøyet
med eller uten Can-Am-tilbehør.

Traxter
715004453

Traxter MAX, Traxter PRO
715004454

183 CM (72")
Traxter, Traxter MAX
715003416

Vist med følgende tilbehør:
Gummileppe til brøyteskjær (715001219)
Snøstopper for brøyteskjær (715001218)
Plogmarkører (715001216)

SUPER-DUTY HYDRAULISK VINKELSETT
FOR BRØYTESKJÆR

·Gir enkel og full kontroll over brøyteskjærets bevegelser opp/ned og høyre/venstre.
·Forhåndsmontert og med alt du trenger for å omdanne Super-Duty plogen til en
enhet som raskt og enkelt kan kontrolleres fra førersetet.
·Enhånds betjening av joysticken til å kontrollere alle brøyteskjær bevegelser,
gjør det enkelt for deg å konsentrere deg om dine brøyteoppgaver.
·Med dette oppgraderingssettet kan du sende snøen nøyaktig dit du vil på en sikker
måte gjennom hele vinteren.
·Vinsj og brøyteskjær selges separat.

BOLT-ON† INNFELLBARE SURREKROKER

·Perfekt for transport av powersport-kjøretøyet og for sikring av lasten.
·Enkel å montere: Boltes på en flat overflate (f.eks. lasteplan eller ramme).
·2,5 cm x 1,8 m stropp med kraftige sømmer som gir en arbeidsstyrke på 226 kg
og brytstyrke på 680 kg.
·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 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

Traxter, Traxter MAX (2019 og tidligere)
715002840
Hydrauliske sylindere

Elektrisk hydraulikkenhet

Traxter, Traxter MAX (2020 og senere)
715006038

SUPER-DUTY BRØYTESKJÆR
SKYVRAMMEFORLENGER

(Ikke avbildet)
·Forlenger for å bruke Super-Duty plog
med Apache 360 LT beltesystem.
·Leveres med magnetisk bryter og drev
for brøyteskjær.
·Krever frontstøtfanger eller tilbehørsstang
foran for montering.

SKJÆRFORLENGERE

PLOGMARKØRER

·Sideforlengere forlenger skjærbladet
med 15 cm på hver side.
·Inkluderer gummilepper for
forlengelsesdeler.
·Selges i par.

(Ikke avbildet)
·For mer nøyaktig oversikt over
brøytebredden.
·L ar deg arbeide tett inntil gjenstander.

Super-Duty Brøyteskjær
715001217

715001216

Super-Duty Brøyteskjær

SCS-PAKNINGSSETT: PERFEKT STØRRELSE
OG EKSKLUSIVE OMSLAGSDESIGN* SOM
VIL KOMPLEMENTERE DIN TRAXTER OG
FRISKE OPP UTSEENDET. DU ER UNIK.
DET BØR KJØRETØYET DITT OGSÅ VÆRE.

Super-Duty Brøyteskjær
715001221 Svart

SNØSTOPPER FOR
BRØYTESKJÆR

(Ikke avbildet)
·Holder snøen på plass i brøyteskjæret.
·L ar deg brøyte et renere kutt.
·Selges enkeltvis.
Super-Duty Brøyteskjær
715001218

GUMMILEPPE TIL
BRØYTESKJÆR

(Ikke avbildet)
·Holder snøen unna føreren og bidrar til
at snøen ruller foran brøyteskjæret.
Super-Duty Brøyteskjær
715001219

TALJE TIL
BRØYTESKJÆR

MAGNETBRYTER TIL
BRØYTESKJÆR

(Ikke avbildet)
·For bruk med Super-Duty brøyteskjær.
·Øker vinsjens effektivitet.
·X T frontstøtfanger påkrevd.

(Ikke avbildet)
·Magnetbryter som stopper vinsjen for å
hindre skade på kabel, vinsj og ramme.
·For bruk med Super-Duty brøyteskjær.

Super-Duty Brøyteskjær
715002042

Super-Duty Brøyteskjær
715001995

Tilgjengelig hos samarbeidende
Cam-Am forhandlere og
scscanamgraphics.com

*SCS-omslag er av høyeste kvalitet, laget med 0,004" (0,01 cm) høykvalitets vinyl med en 0,02 cm (0,008") UV-beskyttende laminat. Dette betyr klare farger,
enkel montering og dekor som tåler den tøffe behandlingen ved offroad-kjøring. SCS kan til og med spesial tilpasse fargekombinasjoner; legge til navn og
logoer i henhold til dine nøyaktige spesifikasjoner. Tilgjengelig for både 2-seter og 4-seter Traxter-modeller.

74

Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.
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DEKK OG FELGER | TILBEHØR

DEKK OG FELGER

FELGER
14” FELG

·S vart med klarlakkert aluminiumsfelg.
·Utvalg av beadlockfarger (ikke inkludert).
·16 bolter (250000435) er påkrevet for montering
av beadlock-skive.

UTEN GREP ER DET NY TTELØST - SETT DE BESTE DEKK OG FELGER
PÅ DIN TRAXTER OG SE ALT DE K AN GJØRE.

ITP CRYPTID

·Gradert knastehøyde og skovleformet skulderutforming
gir maksimal sidegrep for å klatre inn og ut av gjørme
uten at det går på bekostning av kjørekomforten i løyper
og hardt underlag.
·6 -lagsrangert.

Traxter X mr
Foran - 30" x 9" x 14"
705402504
Bak - 30” x 11” x 14”
705502913

MAXXIS BIGHORN 2.0-DEKK
Traxter
(XT, XT Cab)
Foran - 27" x 9" x 14"
705402168
705400961 ·
Bak - 27" x 11" x 14"
705502665
705501295 ·

MAXXIS M923J / M924J

Traxter
Foran - 27" x 9" x 12"
705402560

Traxter (kun Base & DPS-modeller)
Foran - 25" x 8" x 12"
705402107

705401386 ·
Bak - 27" x 11" x 12"
705502938

Bak - 25" x 10" x 12"
705502626

705501818 ·
Foran - 28" x 9" x 14"
705402080
Bak - 28" x 11" x 14"
705502603

·S vart med klarlakkert aluminiumsfelg.
·Utvalg av beadlockfarger (ikke inkludert).
·16 bolter (250000435) er påkrevet for montering
av beadlock-skive.

Traxter, Traxter MAX
Foran - 14” x 6.5” offset = 41 mm
705401594

Traxter, Traxter MAX
Foran - 12” x 6” offset = 41 mm
705401678 ·Svart

Bak - 14" x 8" offset = 51 mm
705502146

Bak - 12" x 7.5" offset = 51 mm
705502244 ·Svart

14" BEADLOCK-RINGER

12" BEADLOCK-RINGER

Traxter, Traxter MAX
705401586 · Manta Grønn
705401702 · Octane Blå
705401837 · Can-Am Rød
705401840 ·Svart

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

MERK:
Matchende muttere - 250100184
Matchende hette - 705400928

MERK:
Matchende muttere - 250100184
Matchende hette - 705400928

TRAXTER STØPT ALUMINIUM 14"
FELG

LONE STAR STØPT ALUMINIUM
14" FELG

Traxter, Traxter MAX
Foran - 14” x 7” offset = 41 mm
705402338 ·Svart

Traxter, Traxter MAX
Foran - 14” x 7” offset = 41 mm
705402334

Bak - 14" x 8.5" offset = 51 mm
705502778 ·Svart

Bak - 14" x 8.5" offset = 51 mm
705502775

·Støpt beadlock-aluminium.
·Må monteres på felg foran (705401594)
og felg bak (705502146).

DEKK

12” FELG

·Støpt beadlock-aluminium.
·Må monteres på felg foran (705401678)
og felg bak (705502244).

OUTLANDER X MR- OG
TRAXTER-FELG

·Støpt aluminiumsfelg med trendy og eksplosiv stil slik
at du kan kjøre - og se ut - som en mester.

Traxter, Traxter MAX (framhjul)
Foran - 14” x 6,5” offset = 10 mm
705401848 ·Svart og børstet
705401849 ·Svart
Traxter, Traxter MAX (bakhjul)
Bak - 14" x 8.5" offset = 23 mm
705502397 ·Svart og børstet
705502398 ·Svart

MERK :
Matchende muttere 250100184 Svart, 250100185 Krom
Matchende hette - 705401541

TRAXTER FELG

(Ikke illustrert)
Foran - 14" x 7" offset = 41 mm
705402120 ·Svart
705402118 ·Sølv og maskinert
705402121 · Svart og maskinert
Bak - 14" x 8.5" offset = 51 mm
705502637 ·Svart
705502634 · Sølv og maskinert
705502635 · Svart og maskinert

MERK:
Matchende muttere - 250100184
Matchende hette - 705401541
*Slå opp i bruksveiledningen/instruksjonsboken for riktige størrelser på dekk og felg. Valg av feil dekktype og felg kan påvirke kjøretøyets kjøreegenskaper. Sjekk med lokale myndigheter hvilke regler som gjelder.
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Enkelte produkter som omtales, er muligens ikke tilgjengelig eller typegodkjent i ditt land. Kontakt BRP-forhandleren for å få mer informasjon.

MERK:
Matchende muttere - 250100184
Matchende hette - 705401541

MERK:
Matchende muttere 250100184 Svart, 250100185 Krom
Matchende hette - 705401541

*Slå opp i bruksveiledningen/instruksjonsboken for riktige størrelser på dekk og felg. Valg av feil dekktype og felg kan påvirke kjøretøyets kjøreegenskaper. Sjekk med lokale myndigheter hvilke regler som gjelder.
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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 holder din CanAm oppskraping av
tarmac, inkludert oljer,
filter,vedlikeholdsprodukter
og rengjøringsprodukter.

CAN-AMOFFROAD.COM

