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AINA KUN NÄET LUETTELOSSA TÄMÄN LOGON, SAAT
ASIANTUNTIJOIDEN SUOSITUKSIA INNOVATIIVISISTA,
EHDOTTOMASTI HANKITTAVISTA, HARRASTAJILLE
SOPIVISTA OSISTA JA LISÄVARUSTEISTA, JOIDEN AVULLA
VOIT RÄÄTÄLÖIDÄ TÄYDELLISEN MAASTOAJONEUVOSI.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. CARLISLE on Carlisle Companies -yhtiön tavaramerkki. CHAMUDE ja
HIPORA ovat Kolon Industries, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. CLARINO on Kuraray Co. Ltd -yhtiön
tavaramerkki. COOLMAX ja THERMOLITE ovat INVISTA-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä kestäville kankaille.
DRIRELEASE on Optimer Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. FOX on Fox Racing Canada -yhtiön rekisteröity
tavaramerkki. GARMIN ja MONTANA ovat Garmin Ltd. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPod on Apple Inc.
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. KOLPIN, GUN BOOT ja IMPACT ovat Kolpin Powersports Inc. -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä. KYB on Kayaba-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. MicroSD on SD Card Association
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Mud Lite XTR ja SS312 ovat ITP Tires -yhtiön tavaramerkkejä. NEXT G-1 VISTA
on Next Camo, LLC -yhtiön tavaramerkki. NGK on NGK Spark Plugs, Ltd. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
PRIMALOFT GOLD ja PRIMALOFT BLACK ovat Albany International Corp. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
TEFLON, TEFLON HT ja KEVLAR ovat E.I. DuPont de Nemours & Co. -yhtiön tavaramerkkejä. TWINAIR on Twin
Air USA -yhtiön tavaramerkki. UNI on UNIFILTER Inc. -yhtiön tavaramerkki. VELCRO on Velcro Industries -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki. WARN on Warn Industries Inc. -yhtiön tavaramerkki. YUASA on YUASA Batteries Inc.
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. ZILLA ja BIGHORN 2.0 ovat Maxxis-yhtiön tavaramerkkejä. SCOTT on Scott
Sports SA -yhtiön tavaramerkki. Seuraavat tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta: BLUETOOTH, CREE, DURO,
DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM, SUR LAST, VISION, XPS ja YOSHIMURA. DRAGONFIRE on
KRANSCO-yhtiön tavaramerkki. Baja Designs on Baja Designs Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
S3 POWERSPORTS on S3 Power Sports LLC -yhtiön tavaramerkki. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita.
Jos hintoja esitetään, ne perustuvat valmistajan ohjevähittäismyyntihintoihin. Jälleenmyyjän hinta voi olla erilainen.
Kanada ja USA:·verot eivät sisälly hintaan. Tuotteiden jakelusta vastaa paikasta riippuen BRP US Inc., Bombardier
Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. tai BRP Brasil
Motorsports LTDA. BRP pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua,
ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

ASIANTUNTEVASTI VALITUT PAKETIT
LISÄÄ HALUAMASI LISÄVARUSTEET KOLMELLA PÄIVITYSTASOLLA:
STARTER, ADVANCEDJA PEAK. VOIT MYÖS YHDISTELLÄ ERI
VAIHTOEHTOJA – TEE MENOPELISTÄSI MIELEISESI.

DUNE

STARTER

VOIT RAHOITTAA LISÄVARUSTEIDEN HANKINNAT

Maverickin oston ja rahoituksen yhteydessä. Kysy tarkemmat tiedot jälleenmyyjältäsi.

Välttämättömät, suositellut lisävarusteet
parantaaksesi välittömästi
Can-Am-ajoneuvoa.

PERFORMANCE

ADVANCED

Parhaat kokonaisvaltaiset, monipuoliset
päivitykset, jotka ovat osoittautuneet
suosituiksi niin kokeneiden kuskien kuin
uusien omistajien keskuudessa. Muunna
Can-Am-ajoneuvosi tulevia ajovuosia varten.

ADVENTURE

PEAK

Rajoitukset ovat muille:
rakenna Can-Am-maastoajoneuvosi
suurempien esteiden ylittämiseksi ja
mahtavampien seikkailujen kokemiseksi.

LISÄVARUSTEET | RAKENNA MAVERICKISI

RAKENNA MAVERICKISI | LISÄVARUSTEET

PYSY MUKANA VAIHTUVISSA
MAISEMISSA JA MAKSIMOI
AJOKOKEMUKSESI: TÄSSÄ
OVAT TÄYDELLISET
PÄIVITYKSET DYYNEILLE
JA AAVIKOLLE.

HANKI SUOSITUIMMAT JA TEHOKKAIMMAT
TEHONPARANNUKSET SAADAKSESI
JÄNNITTÄVIÄ AJOKOKEMUKSIA
ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ ALKAEN.

STARTER
715002909

Puolikorkea tuulilasi

s. 17

715004732

Alumiiniset puoliovet

s. 20

715002961

Dune-etupuskuri

s. 25

715002962

Dune-takapuskuri

s. 25

715004778

LinQ-kylmälaatikko, 30 L (8 GAL)

s. 35

715002882

Yoshimura-pakoputkisto

s. 55

715002881

Saranoitu LinQ-tavarateline

s. 37

715004276

Yläoven säilytyspussit

s. 38

715003529

Valojen tukitanko

s. 41

710006821

Baja Designs XL Sport -LED-valot

710006818
710006819

MAVERICK

DUNE

PERFORMANCE
STARTER
715005510

Lonestar Racing -etupuskuri

s. 27

715005512

Lonestar Racing -takapuskuri

s. 27

715005514

Lonestar Racing -kivisuojat

s. 28

715002902

Urheilukatto

s. 12

715004694

Etuikkunan verkot

s. 21

715005277

ProVent-tuulilasi

s. 17

715006199

ProVent-kattomoduulisovitinsarja

s. 12

s. 40

715005279

ProVent-kattomoduulisetti

s. 12

Baja Designs Squadron Sport -LED-valot

s. 39

715006387

Polykarbonaattitakaikkuna

s. 21

10”:n Baja Designs OnX6 -LED-valotanko

s. 40

715005183

Linjaan kytkettävä kolmiosainen Yoshimura-pakoputkisto

s. 55

715002873

Täydellinen MTX-äänijärjestelmä

s. 47

715003734

Lonestar Racing -palosammuttimen pidike

s. 54

715004866

Vaihdekepin nuppi ja koristelevy, Lonestar Racing

s. 52

715004865

Lonestar Racing -roiskeläpät kiinnikkeineen

s. 52

ADVANCED

PEAK

EDISTYNYT TASO

PEAK
715006315

Lisäakun asennussarja

s. 48

715004900

Audiokatto

s. 46

715002886

Valaistu merkkilippu

s. 48

715002874

Elektronisten laitteiden pidike

s. 47

*Huomaa, että hintaan eivät sisälly asennusvaatimukset ja että osanumerot voivat vaihdella ajoneuvon mallin mukaan.
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MAVERICK

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

*Huomaa, että hintaan eivät sisälly asennusvaatimukset ja että osanumerot voivat vaihdella ajoneuvon mallin mukaan.
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LISÄVARUSTEET | RAKENNA OMA MAVERICK MAX

KATOT

LISÄVARUSTEET, JOTKA
NOSTAVAT SEIKKAILUSI
HETKESSÄ NOLLASTA
HUIPPUHETKIIN.

LAADUKK AAT MATERIAALIT JA CAN-AMISI K ANSSA
YHTEENSOPIVIKSI SUUNNITELLUT K ATOT LUOVAT VAHVAN, KEV YEN JA
KESTÄVÄN SUOJAN SÄÄOLOSUHTEITA VASTAAN.

RAKENNETTU
AJONEUVOASI VARTEN
Niissä on sama muotoilu,
sopivuus, viimeistely ja
kestävä laatu, jotka
löytyvät koko
mallistosta.

MAVERICK MAX

ADVENTURE

STARTER
715003750

Sport-katto MAX

715007097

PowerFlip-tuulilasi

s. 12
s. 16

715003868

Adventure-kattoteline

s. 37

715002973

Lokasuojat

s. 26

715006387

Polykarbonaattitakaikkuna

s. 21

715002903

Etuovien alapaneelit

715003751

Taka-alaoven paneelit

s. 20
s. 20

715003433

Pre-Runner-etupuskuri

s. 24

715003436

Pre-Runner-takapuskuri

s. 24

715003888

Kivisuojat

s. 26

715004007

39":n kaksirivinen LED-valotanko

s. 42

715002873

Täydellinen MTX-äänijärjestelmä

s. 47

715003753

Pehmeiden ovien yläpaneelit

715003718

HMWPE-pohjapanssarin suojasarja

s. 21
s. 22

715004748

MTX-keskikaiuttimet

s. 47

295100698

LinQ-kylmälaatikko; 4,2 gal

s. 33

715004301

LinQ-työkalulaatikko

s. 33

ADVANCED

PEAK

TEE SIITÄ OMASI

Kattovaihtoehdot ovat täydellinen perusta monille Can-Amlisävarusteille, jotka todella muuntavat Maverickisi.
*Huomaa, että hintaan eivät sisälly asennusvaatimukset ja että osanumerot voivat vaihdella ajoneuvon mallin mukaan.
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Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

TÄYSIN INTEGROITU

Sähköjärjestelmästä kaiuttimen asennukseen, sopivuuteen ja
viimeistelyyn, nämä audiojärjestelmät syntyivät rokkaamaan
Maverickiasi.
11
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URHEILUKATTO

·Valmistettu iskunkestävästä ruiskuvaletusta polypropeenista.
·Suojaa tehokkaasti sääolosuhteilta.
·Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden alamäkeen.
·Yhteensopiva tuulilasin kanssa.
·Vakiona X RS -mallissa.

Maverick
·Helppo asentaa ja irrottaa ilman
työkaluja kääntämällä pikaliitintä 1/4
kierrosta ja käyttämällä
tarranauhoja.
715002902

Maverick MAX
·Helppo asentaa.
715003750

LONESTAR RACING
TUNNETAAN
KILPATYYLISISTÄ, KOVAAN
MENOON SUUNNITELLUISTA
LISÄVARUSTEISTA.

PROVENT-KATTOMODUULISETTI

·Puhaltaa raikasta ilmaa ohjaamoon.
·Optimaalinen suoritus täysin suljetulla ohjaamolla.
·4 tuuletusaukkoa tarjoavat rajattoman ilmavirran säädön kuljettajalle ja
matkustajalle.
·Suodatin ja esisuodatin pölyn sisäänpääsyn rajoittamiseen.
·Suodattimen ja esisuodattimen helppo puhdistus.
·Patenttia haettu vedenhallintajärjestelmälle, joka pitää veden poissa
ohjaamosta ja ylläpitää samalla ilmavirtaa.
·Ei yhteensopiva katolle asennettavien LED-tankojen tai kattotelineiden kanssa.
·Ulkopistoke sulkee ilmanoton täysin talvella tai huonolla säällä.
·Edellyttää ProVent-kattomoduulisovitinsarjaa (715006199 / 715006371
MAX-malliin), ei lisäedellytyksiä Can-Am-alumiinikatolle.

Maverick, Maverick MAX
715005279

ANNA
PROVENT-KATTOMODUULIN
SOVITINSETTI URHEILUKATOLLE

(Ei kuvassa)
·Sovitin ProVent-kattomoduulisetin asentamiseksi Maverick Sport -urheilukattoon.
·Sisältää kattosovittimen ja laitteiston.
·Vaatii ProVent-kattomoduulisetin (715005279).
Maverick
715006199

Maverick MAX
715007098

PEDOLLESI
ENEMMÄN
SELKÄRANKAA
LONESTAR RACING -ALUMIINIKATTO

BIMINI-KATTO JA AURINKOVISIIRI

·Valmistettu UV-säteilyä kestävästä, liuosvärjätystä
polyesterikanvaasista.
·Innovatiivinen pehmeä katto kovalla visiirillä
mahdollistaa kokoon rullatun pehmeän kuomun
säilyttämisen.
·Helppo asentaa ja irrottaa ilman työkaluja kääntämällä
pikaliitintä 1/4 kierrosta ja käyttämällä tarranauhoja.

Maverick
715002901

ALUMIINIKATTO

·Muotoiltu alumiinikatto, paksuus 2,3 mm (0,09”).
·Kestävä ja kevyt.
·Urheilullinen ilme.
·Yhteensopiva tuulilasin kanssa.
·Helppo asentaa ilman työkaluja.

Maverick
715004224 · Black

715002900 · Silver

TUMMENNETTU HÄIKÄISYSUOJA

· Tummennettua polykarbonaattia.
· Lisäsuojaa auringolta kuljettajalle ja matkustajalle.
· Ei yhteensopiva alumiinikaton
eikä täysikorkean tuulilasin kanssa.
Maverick, Maverick MAX
715007098

·Alumiinikatto, paksuus 2,1 mm (0,083”).
·Kestävä ja kevyt.
·Kohentaa ajoneuvon rallihenkistä ulkonäköä
aidolla urheilullisuudellaan, johon on yhdistetty
ainutlaatuiset grafiikat.
·Suojaa säältä ja antaa personoidun ilmeen.
·Mukana keskisuojatangot asennusta varten.

·Matalampi profiili verrattuna muihin kattoihin.
·Yhteensopiva Lonestar Racing -valotankotelineen
kanssa.
·Ei yhteensopiva saranoidun LinQ-tavaratelineen,
valotukitangon eikä täysikokoisten tuulilasien kanssa.
·”Lonestar Racing for Can-Am” -tuotemerkki.

715003749

Hyper Silver / Black -grafiikat
Maverick-mallit,
jotka on valmistettu 1.1.2017 jälkeen
715005508 · Hyper Silver
715005507 · Black

12

Mukana
keskisuojatangot
asennusta varten

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

Can-Am Red
Maverick MAX
715005516 · Hyper Silver

Maverick-mallit,
jotka on valmistettu 1.1.2017 jälkeen
715004436 · Can-Am Red

Maverick MAX
715004341 · Can-Am Red

715005515 · Black
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PEHMEÄT OHJAAMOT

TUULILASI
KEHITETTY YHDESSÄ MAVERICKISI K ANSSA, JOTTA NE OVAT
SOPIVUUDELTAAN, ULKONÄÖLTÄÄN JA TOIMIVUUDELTAAN NIIN
KUIN PITÄÄKIN.

1
3

2

4

Poista helposti
pehmeiden ovien
yläpaneelit, kun sää
paranee!

QUANTUM† -PINNOITE

Täysikokoinen tuulilasi –
kovapinnoitettu on erittäin
iskunkestävää kovapinnoitettua
Quantum-polykarbonaattia
pitkän käyttöiän
varmistamiseksi.

5

1. BIMINI-KATTO JA AURINKOVISIIRI
2. PEHMEIDEN OVIEN YLÄPANEELIT

ANKARAT SÄÄOLOSUHTEET

3. JOUSTAVA TAKAIKKUNA
4. TÄYSIKOKOINEN TUULILASI – KOVAPINNOITETTU
5. OVIEN ALAPANEELIT

PEHMEÄ UMPIOHJAAMO

EIVÄT MENOA
HIDASTA!

·Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Lisää ohjaamon mukavuutta täydentämällä umpiohjaamo ohjaamon tiivistesarjalla.

Maverick

Maverick MAX

Sisältö:
·Bimini-katto ja aurinkovisiiri
·Täysikokoinen tuulilasi –
kovapinnoitettu
·Pehmeiden ovien yläpaneelit
·Etuovien alapaneelit
·Pehmeä takaikkuna
715003754

Sisältö:
·Bimini-katto ja aurinkovisiiri
·Täysikokoinen tuulilasi –
kovapinnoitettu
·Pehmeiden ovien yläpaneelit
·Etuovien alapaneelit
·Pehmeä takaikkuna
715003755

SUUNNITTELE
SINULLE SOPIVIN
OHJAAMO.
14

OHJAAMON TIIVISTESARJA

(Ei kuvassa)
·Estää likaa, tuulta ja pölyä pääsemästä ohjaamoon.
·Lisää ohjaamon mukavuutta kuljettajalle ja matkustajalle.
·Suositellaan käytettäväksi pehmeissä umpiohjaamoissa.
Maverick
715004433

VALITSE HALUAMASI
LISÄVARUSTEET JA
RAKENNA TAI TÄYDENNÄ
OMA OHJAAMOSI.

Maverick MAX
715004434

Täysin modulaariset osat on suunniteltu
toimimaan yhdessä:

KATOT S. 11
TUULILASIT S. 15

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

OVET S. 19
TAKAIKKUNAT S. 19

POWERFLIP-TUULILASI

Mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin
säätämällä tuulilasia ajon aikana.

TÄYSIN INTEGROITU

Can-Amin vakiomallinen profiloitu kehikko mahdollistaa
lisävarusteiden helpon asentamisen ja täydellisen sopivuuden.
15

LISÄVARUSTEET | TUULILASIT JA PEILIT

TUULILASIT JA PEILIT | LISÄVARUSTEET

PROVENT-TUULILASI

LASINEN TUULILASI

·Kaartuva ja laminoitu lasinen täysikokoinen tuulilasi.
·Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä suojaa kuljettajaa
ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden ja
paremman hankauksenkestävyyden.
·Käytettävä yhdessä tuulilasin pyyhintä- ja
pesujärjestelmän kanssa, jotta näkyvyys pysyy selkeänä
vaativissa ajo-olosuhteissa, kuten mudassa ajettaessa.
·Takatuulisuojan käyttöä suositellaan.

Maverick,
Maverick MAX
715003281

·Erittäin iskunkestävä kovapinnoitettu ja
täysikokoinen Quantum†-polykarbonaattituulilasi.
·Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan.
·Optimaalinen suoritus ohjaamon täydellisellä
sulkeutumisella.
·Kanavoi ilman hyttiin, poistaa huurun tuulilasista ja
sulkeutuu täysin pysäyttäen ilmavirran.
·Yksi ylätuuletusaukko ja yksi alatuuletusaukko
esisuodattimilla.
·Valettu polykarbonaatti lisää kestävyyttä.
·Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden ja
paremman hankauksenkestävyyden.
·Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti ilman
työkaluja.
·Ei yhteensopiva Lonestar Racing -katon kanssa.

Ylemmät
tuuletusaukot
kanavoivat ilmaa
ohjaamoon

Maverick, Maverick MAX
715005277

Alemmat tuuletusaukot
poistavat huurun tuulilasista

KOKONAISILMAVIRRAN SÄÄTÖ
Markkinoiden ensimmäinen sähkötoiminen kääntyvä tuulilasi

TÄYSIN AUKI

optimaalisen näkyvyyden ja
ilmanvaihdon takaamiseksi

riippuen suojaus-, näkyvyysja ilmavirtamieltymyksistä

TÄYSIKOKOINEN TUULILASI

Maverick, Maverick MAX
715003283

Maverick, Maverick MAX
715002907

TUULILASIN PYYHINTÄ- JA
PESUJÄRJESTELMÄ

PUOLIKORKEA TUULILASI

·Täydellinen sarja, joka sisältää kaartuvan ja
laminoidun lasisen tuulilasin, jossa on
yksinopeuksinen pyyhkijä ja
pesuaineen annostelija.
·Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä suojaa kuljettajaa
ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Erinomainen keino pitää tuulilasi puhtaana sateella tai
kun ajat mudassa ja vedessä.
·Käytettävä takatuulensuojan kanssa.

POWERFLIP-TUULILASI
ÄÄRETTÖMÄSTI
MAHDOLLISUUKSIA

LASINEN TUULILASI
SEKÄ PYYHKIMET JA PESIMET

·PowerFlip-tuulilasi on varustettu
sähkösylintereillä, joiden avulla kuljettaja voi
säätää tuulilasin avaamisen napin
painalluksella.
·Tuulilasi on valmistettu kovapinnoitetusta
polykarbonaatista. Reunoissa on kumitiiviste.
Yläosa on tummennettu.
·Mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin
olosuhteisiin säätämällä tuulilasia
ajon aikana.
·Voidaan avata kokonaan näkyvyyden ja
ilmanvaihdon optimoimiseksi, sulkea kokonaan
maksimaalisen suojan saamiseksi
luonnonvoimilta ja siltä väliltä. Tarjolla on
rajattomasti avausmahdollisuuksia riippuen
suojaus-, näkyvyys- ja ilmavirtamieltymyksistä.
·Yhteensopiva Can-Am-kattojen kanssa.

UUSI TUULILASINPYYHIN
POWERFLIP-TUULILASILLE

·Erinomainen keino pitää tuulilasi puhtaana
sateella tai kun ajat mudassa ja vedessä.
·Ylös kiinnitetty pyyhin mahdollistaa tuulilasin
kääntyminen. Yksinopeuksinen pyyhin ja
tuulilasinpesunesteen annostelija.
·Pyyhkijämekanismi ja pesuaineen annostelija
täysin piilossa ajoneuvon sisällä.
·Asennettava PowerFlip-tuulilasin kanssa
(myydään erikseen).

Maverick, Maverick MAX
715006310

Maverick, Maverick MAX
715007097

TÄYSIN SULJETTU

maksimaaliseksi sääolosuhteilta suojaamiseksi

·Erinomainen keino pitää tuulilasi puhtaana sateella tai
kun ajat mudassa ja vedessä.
·Yksinopeuksinen pyyhin ja tuulilasinpesunesteen
annostelija.
·Pyyhkijämekanismi ja pesuaineen annostelija täysin
piilossa ajoneuvon sisällä.

·Erittäin iskunkestävä, täysikokoinen ja
kestävä polykarbonaattituulilasi.
·Valettu polykarbonaatti
lisää kestävyyttä.
·Ei kellastu, säröydy eikä halkea, kestää UV-säteilyä
ja antaa selkeän näkyvyyden.
·Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti ilman
työkaluja.
·Käytettävä takatuulensuojan kanssa.

·Erittäin iskunkestävä puolikorkea
polykarbonaattituulilasi.
·Valettu polykarbonaatti lisää kestävyyttä.
·Ei kellastu, säröydy eikä halkea, kestää UV-säteilyä
ja antaa selkeän näkyvyyden.
·Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.

TÄYSIKOKOINEN TUULILASI –
KOVAPINNOITETTU

·Erittäin iskunkestävä kovapinnoitettu ja täysikokoinen
Quantum†-polykarbonaattituulilasi.
·Valettu polykarbonaatti
lisää kestävyyttä.
·Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden
ja paremman hankauksenkestävyyden.
·Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
·Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti ilman
työkaluja.
·Käytettävä takatuulensuojan kanssa.

Maverick, Maverick MAX
715004417

·Taitettu reuna ohjaa ilmavirtaa pois.
·Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti ilman
työkaluja.
Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAXFit
ja täysikokoinen kovapinnoitettu tuulilasi (715004417)
715004762
Maverick, Maverick MAXFit
ja lasinen tuulilasi (715003281)
715003282

KIRKAS TUULILASI
715002909

TUMMENNETTU
TUULILASI
715004291
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OVET
DY YNIT, AAVIKKO, MUTA JA REITIT – MUK AVUUTTA, SUOJAA
JA UPEA ULKONÄKÖ, MISSÄ VAIN AJATKIN.

TÄYDELLINEN SOPIVUUS

TAUSTAPEILI JA KAMERAN
NÄYTTÖ

·Täysin vedenpitävä peruutuskameraja näyttösarja.
·Peruutuskameralla voi nähdä useita
kamerasyötteitä kaiken tarvittavan näkemiseksi.
·Korvaa kaluston taustapeilin
(näyttö on integroitu yksikön varataustapeiliin).
·Kamera käyttää infrapunavaloa
yökuvauksen mahdollistamiseen.
Maverick, Maverick MAX
715004905 · Black

SIVUPEILIT

·Järeä valualumiinikiinnike, jossa on musta
nailonsuojus.
·Moniasentoiset säädettävät pallonivelillä kiinnitetyt
peilit.
·Kupera optiikka antaa laajan katselukulman.
·Jousitettujen saranoiden avulla peilit kääntyvät
kokonaan taakse.
·Oveen asennettu.
·Yhteensopiva pehmeän oven yläpaneelien kanssa.
·Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX
715004236 · vakiomallisiin 1/4-oviin
715005315 · alumiinioviin

RACING-SIVUPEILIT

·Rallista inspiraatiota saanut muotoilu sisältää järeää
mustaa nailonia 6/6-rakenteessa ja pinnoitetun
valualumiinikiinnikkeen.
·Kaksoisasennus antaa optimaalisen näkymän (FOV).
·Moniasentoiset säädettävät pallonivelillä kiinnitetyt
peilit.
·Tasainen optiikka parantaa näkyvyyttä kauas.
·Jousitettujen saranoiden avulla peilit kääntyvät
kokonaan taakse.
·Ei yhteensopiva Lonestar Racing -valotelineiden
ja pehmeiden ovien yläpaneeleiden kanssa.
·Myydään pareittain.

Valitse äärimmäinen
sopivuus ja jäykkyys
tukevasti kehikkoa vasten
asennettuina kuljettajan
täydelliseen
suojaamiseen
elementeiltä.

Maverick, Maverick MAX
715002898

ALUMIINISET PUOLIOVET

Erinomainen täyskokoinen ovi vahvaa, kevyttä alumiinia – sisältää
Deluxe-ovenkahvat.
18

DELUXE-OVENKAHVAT

Tukevat sisä- ja ulkokahvat korvaavat oven vetimet,
jotta ohjaamoon ja ulos pääsee entistäkin nopeammin.
19
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ALUMIINISET PUOLIOVET

·Kevyet puoliovet on valmistettu 2 mm paksusta alumiinista.
·Kuvioitu musta jauhemaalausviimeistely takaa erinomaisen
naarmuuntumattomuuden.
·Suunniteltu jäykkyyden ja kestävyyden maksimointiin.
·Suunniteltu istumaan täydellisesti ja integroitumaan saumattomasti
ajoneuvon linjoihin.
·Sisältää paksun tiivisteen, joka suojaa paremmin luonnonvoimilta.
·Helppo asentaa tavallisen ovikehyksen avulla.
·Sisältää helppokäyttöiset Deluxe-ovenkahvat.
·Yhteensopiva pehmeiden ovien yläpaneelien,
ikkunaverkkojen ja oven yläreunan säilytyspussien kanssa.
·Ei yhteensopiva oven alapaneelin säilytyspussien kanssa.
·Myydään pareittain.

VÄHENTÄÄ TEHOKKAASTI
ILMAVIRRAN JA ROSKIEN
PÄÄSYÄ OHJAAMOON.

Maverick, Maverick MAX
715004732 · eteen
Maverick MAX
715004753 · taakse

IKKUNAN VERKOT

Maverick
715006693 · eteen

DELUXE-OVENKAHVAT

Maverick MAX
715004694 · eteen 715006700 ·
taakse

·Vaihda tavalliset ovenhihnat
helppokäyttöisiin ovenkahvoihin.
·Sisältävät uudet sisä- ja ulkokahvat jokaiseen oveen.
·Helpottaa suuresti oven avaamista.
·Vakiovarusteena lisävarusteena saatavissa
alumiinipuoliovissa.
·Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX
715004758 · eteen

PEHMEIDEN OVIEN YLÄPANEELIT

·Ikkunan suodatinverkko lisää suojaa tuulelta.
·Voidaan helposti laskea muutamassa sekunnissa.
·Myydään pareittain.

·Säänkestävät, alumiinirunkoiset paneelit
suojaavat hyvin sääolosuhteilta.
·Jatkaa vakiomallisia 1/4-ovia yläosasta.
·Valmistettu UV-säteilyä kestävästä, liuosvärjätystä polyesterikanvaasista,
jolla on erinomainen repeytymisen- ja hankauksenkestävyys.
·Vetoketjulla avattavat ikkunat on valmistettu laminoidusta,
kiillotetusta vinyylistä tuuletuksen lisäämiseksi.
·Yhdistämällä ovien alapaneeleihin saadaan
täydellinen ovikokonaisuus.
·Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien kanssa.

Maverick (2 ovea)
715007118

Maverick MAX (4 ovea)
715003753

Maverick MAX
715004860 · taakse

OVIEN ALAPANEELIT

·Vahva ruiskuvalettu polypropeenirakenne suunniteltu sopimaan ajoneuvoon.
·Jatkaa vakiomallisia ovia alaosasta ohjaamon suojaamiseksi ja tiivistämiseksi.
·Upean näköinen lisävaruste.
·Helppo ja nopea asennus.
·Myydään pareittain.
·Taka-alaoven paneelit myydään erikseen.

Maverick, Maverick MAX
715002903 · eteen

715003751 · taakse

Edessä

TUULISUOJA TAAKSE

·Täysikokoinen verkko vähentää ilmavirtaa tuulilasiin ja
lisää ohjaamon mukavuutta.
·Helppo kiinnittää turvakehikkoon.
·Suuri valkoinen Can-Am-logo mustassa verkossa.

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)
715006701

POLYKARBONAATTITAKAIKKUNA

PEHMEÄ TAKAIKKUNA

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)
715006387

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)
715006702

·Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna.
·Lisää ohjaamon mukavuutta vähentämällä vetoa ja
estämällä pölyn ja sateen pääsyn sisään.
·Asennus käy nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
·Yhteensopiva MTX-audiojärjestelmän takakaiuttimien
kanssa.

·Kirkas, joustava ikkuna on valmistettu läpinäkyvästä
vinyylistä.
·Kylmähalkeilukestävyys, alaraja –20 °C (–4 °F).
·Estää erinomaisesti pölyä ja sadetta kulkeutumasta
ilmavirtauksen mukana sisään vaativissa ympäristöissä.
·Helppo kiinnitys ilman työkaluja.

Takana

OVET KIINNI JA
MENOKSI DELUXE-ULKOOVENKAHVOILLA.
20
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PUSKURIT

HMWPE-POHJAPANSSARIT
Alumiinia kevyempi

Muovipanssarit liukuvat kevyesti ja äänettömästi
esteiden yli suojaten pohjaa tehokkaasti vaativissa
maastoissa. Valmistettu 10 mm:n (3/8”) paksuisesta
hankauksenkestävästä, lämpömuovatusta korkean
molekyylipainon polyeteenistä (HMWPE).

2

4

Erinomainen
puristushalkeilukestävyys

VOIMAA JA LUONNETTA K AIKEN KESTÄMISEEN.
PUSKURIMME OVAT VALMIINA.

Erittäin lujarakenteinen

3

4

1

PAREMPI
KORROOSIOSUOJA

1

Can-Am-puskureissa
on elektroforeettinen
pinnoite ylivoimaiseen
korroosionestoon
sisä- ja
ulkopuolelta.
715003747

HMWPEPOHJAPANSSARIT
KUULUVAT MAVERICK
X RC -MALLIN
VAKIOVARUSTUKSEEN.

MAVERICK
64" -MALLIT

MAVERICK
64" -MALLIT

715003713

715003747

MAVERICK,
MAVERICK MAX
72" -MALLIT

MAVERICK
BASE 72" -MALLIT

MAVERICK MAX BASE
72" -MALLIT

715003718

715006767

715006769

(PAITSI BASE-MALLIT)

TÄYSI SUOJASARJA
HMWPE-pohjapanssarin
suojasarja

ERILLISET HMWPE-MUOVISET POHJAPANSSARIT
1

HMWPE-muovinen
A-etutukivarren ja
kuljetusvarren suoja

715002905

715002905

715003552

715003552

715003552

2

HMWPE-muovinen
etupohjapanssari

715003933

715003933

715003933

715003933

715003933

3

HMWPE-muovinen
keskipohjapanssari

—

715003731

Vakiona
näissä malleissa

—

715003731

4

HMWPE-muovinen
pohjapanssari

715004904

715004904

Vakiona
näissä malleissa

715004904

715004904

22

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

TÄYSIN INTEGROITU

Sopii saumattomasti Maverickisi
tyyliin ja viimeistelyyn.

VALMIS VALAISEMAAN

Täysin integroitu valojen asennuslevy.
Useita valojen asennusvaihtoehtoja.

23
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ETUSUOJATANKO

VOIT SUOJATA JA PUSKEA
AJONEUVOASI VARMUUDELLA
PAHIMMAN LÄPI.

PRE-RUNNER-TAKAPUSKURI
PRE-RUNNER-ETUPUSKURI

·Valmistettu erittäin kestävästä 3,8 cm:n (1,5") paksuisesta teräsputkesta ja
3 mm:n (1/8") paksuisesta alumiinilevystä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Erinomaista lisäsuojaa vaativissa ajo-olosuhteissa.
·Integroitu vinssin kiinnityslevy ja kiinnityspisteet valoille.

Maverick, Maverick MAX
715002878 · Black

·Erittäin kestävä rakenne 3,8 cm:n (1,5") paksuista teräsputkea ja 3 mm:n (1/8")
paksuista alumiinilevyä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Suojaa ajoneuvon runkoa ja pakokaasujärjestelmää.
·Yhteensopiva takavetokoukun kanssa.
·Vaaditaan turvakehikon takajatkeen asentamista varten.

Maverick, Maverick MAX
715002880 · Black

715003433 · Can-Am Red

·Sopii ajoneuvon tyyliin.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä
jauhemaalattu teräksinen suojatanko.
·Putkirakenne vähentää näköesteitä ja kuolleita kulmia parantaen näkyvyyttä.
·Ei yhteensopiva tuulilasin ja Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.

Maverick, Maverick MAX
715002889 · Black

715003435 · Can-Am Red

DUNE-ETUPUSKURI

·Valmistettu 3,8 cm:n (1,5”) paksuisesta alumiiniputkesta ja 3 mm:n (1/8”)
paksuisesta alumiinilevystä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Antaa lisäsuojaa tinkimättä matalasta painosta johtuvasta ketteryydestä ja
suorituskyvystä.
·Aggressiivisempi puskukulma, integroidut asennuspaikat valoille.
·Ei yhteensopiva vinssin kanssa.

Maverick, Maverick MAX
715002961 · Black

715003432 · Can-Am Red

TURVAKEHIKON TAKAJATKE

·Kestävää, halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkea.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Pitää vararenkaan paikallaan (ei sisällä rengasta).
·Renkaan asennus ja irrotus käyvät nopeasti erityisesti suunnitellulla kiinnityshihnalla.
·Asennukseen vaaditaan Pre-Runner-takapuskuri.
·Ei yhteensopiva saranoidun LinQ-tavaratelineen ja -tavaralaatikoiden kanssa (paitsi
73 litran [20 gal] modulaarinen LinQ Deluxe -laukku).

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX
715002890 · Black

715003434 · Can-Am Red

DUNE-TAKAPUSKURI

·Valmistettu 3,8 cm:n (1,5") paksuisesta alumiiniputkesta ja 3 mm:n (1/8")
paksuisesta alumiinilevystä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Antaa lisäsuojaa tinkimättä matalasta painosta johtuvasta ketteryydestä ja
suorituskyvystä.
·Suojaa ajoneuvon runkoa ja pakokaasujärjestelmää.
·Yhteensopiva takavetokoukun kanssa.
·Ei yhteensopiva turvakehikon takajatkeen ja Lonestar Racing
-vararenkaanpidikkeen kanssa.

Maverick, Maverick MAX
715002962 · Black

715003437 · Can-Am Red

715003436 · Can-Am Red
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KILPA-AJOMALLI
HUIPPUSUORITUKSIA VARTEN.
Kilpailukäyttöön suunniteltu ja tunnettu
kestävyydestään ja tyylikkyydestään.

X RC / X MR -ETUPUSKURI

·Valmistettu 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja teräsputkessa kestävä jauhemaalaus.
·Tarjoaa kaikki tekniseen ajoon tarvittavat olennaiset ominaisuudet: matalan etupään
suojauksen, tukialustan vinssin asennusta varten ja integroidun vetokoukun.
·Vakiovarusteena Maverick X rc- ja X mr -malleissa.
·Ei yhteensopiva teräsvaijerilla varustettujen vinssien kanssa.

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

LONESTAR RACING -ETUPUSKURI

LONESTAR RACING -TAKAPUSKURI

Maverick, Maverick MAX (ei yhteensopiva Xmr- ja Xrc-mallien kanssa)
715005510 · Hyper Silver
715005509 · Black

Maverick, Maverick MAX
715005511 · Black

Maverick, Maverick MAX
715004161 · Can-Am Red

Maverick, Maverick MAX
715004162 · Can-Am Red

·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkesta, jossa on kestävä
jauhemaalipinta, sekä 3 mm:n (1/8”) paksuisesta alumiinilevystä lisäsuojaksi
äärimmäisissä olosuhteissa.
·Sulava tyyli entisestään kohentaa ajoneuvon rallien inspiroimaa ulkonäköä.
·Ei yhteensopiva vinssin kanssa.
·Ei yhteensopiva 25 cm:n (10”) Baja Designs OnX6 -LED-valotangon kanssa.

·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) jauhemaalatusta teräsputkesta, jossa on
kestävä jauhemaalauspinta.
·Antaa lisäsuojaa ajoneuvon takaosan korille ja pakokaasujärjestelmälle
äärimmäisissä olosuhteissa.
·Sulava tyyli entisestään kohentaa ajoneuvon rallien inspiroimaa ulkonäköä.
·Yhteensopiva Lonestar Racing -vararenkaan pidikkeen ja Lonestar Racing
-takasuojatangon kanssa.
·Ei yhteensopiva vetokoukun kanssa.

715004788 · Black

KIVISUOJAT

·Valmistettu raskaaseen käyttöön tarkoitetusta, halkaisijaltaan 3,8 cm:n
teräsputkesta.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Suojaa ajoneuvon kylkiä ja pohjaa isoilta esteiltä.
·Tukilevyt lisäävät jämeryyttä ja tyylikkyyttä.
·Myydään pareittain.

Maverick (paitsi X rc)
715002963 · Black
715003438 · Can-Am Red

Maverick MAX
715003730 · Black
715003888 · Can-Am Red

715005512 · Hyper Silver

X RC / UHMWPE -KIVISUOJAT

·Kestävä 6 mm:n (1/4") UHMWPE-rakenne.
·Sisältää korin alapaneelit ja kiinnikkeet asennusta varten.
·Suojaa ajoneuvon kylkiä ja pohjaa isoilta esteiltä.
·Asetettava tiukasti ajoneuvon koria vasten, jotta esteet on helpompi väistää.
·Liukuu sujuvasti esteiden yli.
·Myydään pareittain.

Maverick
715004730

LOKASUOJAT

·Lisälokasuojat ruiskuvalettua polypropeenia.
·Pitävät mudan ja roskat loitolla ajoneuvosta.
·Suunniteltu nopeasti ja helposti asennettaviksi.
·Sisältää etu- ja takajatkeet sekä kaikki asennustarvikkeet.

Maverick, Maverick MAX
715002973
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LONESTAR RACING -VARARENKAAN PIDIKE

Maverick, Maverick MAX
·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkesta, jossa on
(paitsi X mr -mallit)
kestävä jauhemaalipinta.
·Säädettävä korkeus sopii enintään 30 tuuman Can-Am-renkaille.
715003922 · Black
·Vaatii asennukseen Lonestar Racing -takapuskurin ja Lonestar Racing
715004166 · Can-Am Red
-takasuojatangon.
715006344 · Hyper Silver
·Pidikkeeseen eivät sovi Pro Armor Quickshot -pyörätunkki ja
maastokäyttöön tarkoitettu ruuvitunkki.
·Rengas ei sisälly toimitukseen.
·Ei yhteensopiva ajoneuvon takaosaan tarkoitettujen
S&B-hiukkaserottimen ja LinQ-lisävarusteiden kanssa.

LONESTAR RACING
-REKISTERIKILVEN PIDIKE

·Sisältää tukevat alumiiniset rekisterikilvet, jotka
asennetaan ajoneuvoon molemmin puolin taakse.
·Ei yhteensopiva saranoidun LinQ-tavaratelineen kanssa.
·Numeroidut tarrat ovat saatavilla SCS Unlimitedin kautta.
·Muotoilu kohentaa entisestään ajoneuvon rallien inspiroimaa
ilmettä ja antaa samalla hieman persoonallisuutta.
·Musta tausta.

Maverick, Maverick MAX
715003943

LONESTAR RACING -ETUSUOJATANKO

LONESTAR RACING -TAKASUOJATANKO

Maverick, Maverick MAX
715003916 · Black

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX
715003918 · Black

·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) jauhemaalatusta teräsputkesta, jossa on
kestävä jauhemaalauspinta.
·Takaa ajoneuvon rallihenkisen ulkonäön.
·Yhteensopiva vain Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
·Ei sovi yhteen tuulilasien kanssa.
715004163 · Can-Am Red
715006342 · Hyper Silver

S3-TAKAPUSKURI

·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) jauhemaalatusta teräsputkesta, jossa on
kestävä jauhemaalauspinta.
·Sulava tyyli entisestään kohentaa ajoneuvon rallien inspiroimaa ulkonäköä.
·Vaaditaan Lonestar Racing -vararenkaan pidikkeen asennukseen.
·Ei yhteensopiva LinQ-kiinnitteisten lisävarusteiden ja takalavan esisuodattimen kanssa.

S3-ETUPUSKURI

715004164 · Can-Am Red
715006343 · Hyper Silver

S3-ETUPUSKURI

·Valmistettu erittäin kestävästä 3,8 cm:n (1,5") paksuisesta
teräsputkesta ja 3 mm:n (1/8") paksuisesta alumiinilevystä.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja
kestävä jauhemaalaus.
·Erinomaista lisäsuojaa vaativissa ajo-olosuhteissa.
·Integroitu vinssin tukilevy ja kiinnityspisteet valoille.
·Koukun tukiankkuri takaa vinssikoukun
helpon saavutettavuuden syvässä mudassa ajettaessa.
·”S3 for Can-Am” -tuotemerkki.
·Settiin ei sisälly vinssiä.

LONESTAR RACING -KIVISUOJAT
·Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”)
teräsputkesta, jossa on kestävä
jauhemaalipinnoite, ja 3 mm:n (1/8”)
paksuisesta alumiinilevystä.

·Suojaavat ajoneuvon kylkiä isoilta esteiltä.
·Sulava tyyli entisestään kohentaa ajoneuvon
rallien inspiroimaa ulkonäköä.

Maverick, Maverick MAX
715004867 · Black
715005231 · Can-Am Red
·”Lonestar Racing for Can-Am” -tuotemerkki.
·Myydään pareittain.
·Ei yhteensopiva X rc -mallien kanssa.

MITÄ TULEE MUDASSA PÄRJÄÄVIIN
LISÄVARUSTEISIIN, S3-PUSKURIT
TAKAAVAT TÄYDELLISEN SOPIVUUDEN
JA VINSSIVALMIUDEN TYÖHÖN,
LEIKKIIN JA HINAUKSEEN.

S3-TAKAPUSKURI

·Valmistettu erittäin kestävästä ja halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5") teräsputkesta.
·Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
·Lisäsuojaa raskaaseen käyttöön äärimmäisissä ajo-olosuhteissa –
Suojaa ajoneuvon runkoa ja pakokaasujärjestelmää.
·Mahdollistaa vinssin asentamisen korkeampaan sijaintipaikkaan ja parantaa
saavutettavuutta mutaisissa olosuhteissa.
·”S3 for Can-Am” -tuotemerkki.
·Suunniteltu tukemaan raskaita vinssikuormia ajoneuvon runkoa vaurioittamatta.
·Sopii yhteen Can-AM HD- ja WARN VRX -vinssien kanssa – Vinssin asentamiseksi
puskuriin vaaditaan takavinssisarja 715006007.
·Sisältää vankan palautuskoukun, joka helpottaa ajoneuvon hinausta.
·Settiin ei sisälly vinssiä.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.

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

TAKAVINSSISARJA

Maverick
715005514 ·
Hyper Silver
715005513 ·
Black

Maverick MAX
715005518 ·
Hyper Silver
715005517 ·
Black

(Ei kuvassa)
715006007

S3-TAKAVETOLEVY
Maverick
715004165 ·
Can-Am Red
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Maverick MAX
715004343 ·
Can-Am Red

·Koukulle on kiinteä kiinnityspaikka,
jos hinaus on tarpeen.
·Voit kiinnittää useimmat hihnat ja koukut.
·”S3 for Can-Am” -tuotemerkki.

Maverick, Maverick MAX
715004870 · Black
715005233 · Can-Am Red
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ISTUIMEN LISÄVARUSTEET

HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ

VAIN BRP:LTÄ SAATAVA LinQ ON TYÖK ALUTON JÄRJESTELMÄ LÄHES
VÄLITTÖMÄÄN LISÄVARUSTEIDEN ASENNUKSEEN. NOPEASTI JA
HELPOSTI ASENNETTAVILLA JA POISTETTAVILLA LinQLISÄVARUSTEILLA VOIT MUUNTAA KONEESI HETKEEN SOPIVAKSI.

4-PISTEVALJAAT

·Ainutlaatuisesti hallittava hidastin
imee energiaa onnettomuustapauksessa.
·Suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen
ajomukavuus.
·Helppo avata ja sulkea yhdellä salvan
napsautuksella.
·Patentti haussa.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.

Maverick, Maverick MAX
715003767 · Matkustaja
715003766 · Kuljettaja

SISÄÄNVEDETTÄVÄT
4-PISTEVALJAAT

·Kätevät valjaat mahdollistavat vapaan
liikkumisen istuimellasi ja samalla
4-pistekiinnitysten antaman lisätuen
täyden hyödyntämisen.
·Helpottaa turvavyön kiinnittämistä ja
vähentää säätöjen tarvetta vaihdettaessa
matkustajaa tai kuljettajaa.
·Kelauslaitesuoja (707900653) tarvitaan
MAX-mallien etuistuimiin asentamiseen.
·Yhteensopiva MAX-mallien
takamatkustajien istuinten kanssa.
·Vakiovarusteena Maverick X rs 2018- ja
uudemmissa sekä X rc Turbo R
-malleissa.

Maverick, Maverick MAX
715005022 · Matkustaja
715005021 · Kuljettaja

TYÖKALUTON
Twist LinQ -kiinnittimillä
olet valmiina lähtöön!

SINUN SEIKKAILUSI, VARUSTELTUNA

LinQ- tavaratilan laatikot, tavaratelineen jatkeet, laukut, korit ja
varustepidikkeet kiinnittyvät nopeasti seuraavaa matkaasi varten.

TURVAVYÖN PEHMUSTEET

·Estävät turvavyötä hankaamasta kaulaa ja olkapäätä
ja lisäävät näin ajomukavuutta.
·Sopivat tavallisiin 3-pisteturvavöihin ja
sisäänvedettäviin 4-pistevaljaisiin.
·Helppo kiinnitys tarranauhalla.
·Can-Am-merkkinen.
·Pakkauksessa pehmusteet sekä kuljettajalle
että matkustajalle.

KELAUSLAITESUOJA

(Ei kuvassa)
·Sisäänvedettävien 4-pistevaljaiden asentamiseen vaadittava suojapehmuste
MAX-mallien etuistuimeen.
·Suojaa matkustajia kelauslaitteen mekanismilta.
·Myydään yksittäin.
Maverick MAX
707900653

Maverick, Maverick MAX
715002894
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LinQ-LISÄVARUSTETYYPIT
• LinQ yhdessä 16":n alustan lisävarusteiden kanssa asennetaan
LinQ-ankkureilla 16 tuuman etäisyydelle toisistaan, ja se on
ihanteellinen Can-Am-mönkijöille ja SSV-ajoneuvoille,
Sea-Doo-vesiajoneuvoille sekä Ski-Doo-moottorikelkoille.
• LinQ yhdessä 36":n alustan lisätarvikkeiden kanssa on yleisimmin
käytössä osana LinQ-telineitä Can-Am-maastoajoneuvoissa.

36"
16"
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LISÄVARUSTEET
·Ei vaadi työkaluja: Voit asentaa ja poistaa lisävarusteet
nopeasti käsin
·Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä
·Tukeva asennusjärjestelmä, joka kestää vaativimmankin maaston

LinQ-LISÄVARUSTEET 16":N ALUSTALLA s. 33

LinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ | LISÄVARUSTEET
ASENNUSPAIKKA JA VAATIMUKSET
Vakiomallinen
LinQ-tavarateline

Saranoitu LinQtavarateline
715002881/715003439

LinQ-KYLMÄLAATIKKO,
16 L (4,2 GAL)

SR LinQ -LAUKKU, 21 L (5,5 GAL)

Adventure-kattoteline
715003868/715006225

· LinQ-ankkurit asennettuina 16” etäisyydelle toisistaan, keskellä keskelle.
· Pienempi kuormankantokyky kuin LinQ:llä yhdessä 36” alustan lisävarusteiden kanssa.
· Käytettävissä Can-Am-mönkijöissä ja SSV-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesikulkuneuvoissa
ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

LinQ-TYÖKALUPIDIKE

LinQtavarankiinnityssarja
860201806

LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 16 L (4,2 GAL)
295100698

LinQ-TYÖKALULAATIKKO
715004301

LinQ SR -LAUKKU, 21 L (5,5 GAL)
860201740

LinQankkurisovitinsarja
715004960

LinQankkurisovitinsarja
715004960

LinQ-URHEILULAUKKU, 17 L (4,5 GAL)
860201678

715002875

LinQ-TAVARALAATIKKO, 45 L (12 GAL)
715003879

LinQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 86 L (23 GAL)
715004923

LinQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 124 L (32 GAL)
715001748

LinQ-KYLMÄLAATIKKO,
16 L (4,2 GAL)

LinQ-TYÖKALULAATIKKO

Maverick, Maverick MAX
295100698

Maverick, Maverick MAX
715004301

LinQ-URHEILULAUKKU,
17 L (4,5 GAL)

LinQ-KUIVASÄKKI

·Rotaatiovalettu rakenne tarjoaa poikkeuksellista
jäykkyyttä ja kestävyyttä.
·Ensiluokkainen vaahtoeristys kylmän säilyttämiseen.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

LinQ-KUIVASÄKKI

LinQ-LISÄVARUSTEET 36”:N ALUSTALLA s. 34

LinQ-lisävarusteet 16":n alustalla

Ei
lisävaatimuksia

· LinQ-telineiden kiinnitystä käytetään usein Can-Am ORV -ajoneuvoissa.
· Suurempi kuormankantokyky kuin LinQ:llä yhdessä 16” alustan lisävarusteiden kanssa.
· Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.

·Valmistettu erittäin kestävästä HDPE-muovista.
·Maksimikapasiteetti 19 L.
·Säänkestävä, tiivistetty ja lukittava kansi.
·Sisältää LinQ-kiinnityssarjan (860201806).
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

LinQ SR -LAUKKU, 21 L (5,5 GAL)
·Puolikova laajennettava laukku.
·21 litran kapasiteetti.
·Sisältää LinQ-kiinnityssarjan (860201806).
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
860201740

Ei
lisävaatimuksia

Ei
lisävaatimuksia

*Ei yhteensopiva, jos
asennettuna on saranoitu
LinQ-tavarateline.

LinQ- AUDIO CARGO BOX, 43 L (11,5 GAL)
715003018

LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L (8 GAL)

Ei
lisävaatimuksia

Ei
lisävaatimuksia

Ei yhteensopiva

715004778 • Black / 715004698 • Grey

LinQ PREMIUM -SÄILYTYSLAUKKU, OGIO
715002923 • Black / 715003248 • Camo

·17 L (4,5 gal) tilavuus.
·Kova pohja, puolikova päälliosa.
·Katso asennussijainti
ja vaatimukset taulukosta.

Ei
lisävaatimuksia

Maverick, Maverick MAX
860201678

LinQ- LUJATEKOINEN KORI
715001215

LinQ- MATALAPROFIILINEN KORI

·Täysin vedenpitävä Rolltop-pussi laitteiden turvalliseen säilyttämiseen ja suojaamiseen.
·LinQ asennetaan raskaaseen käyttöön tarkoitetun jäykän muovialustan avulla.
·Tilava säilytysratkaisu (40 L).
·Pohjavaahtovuoraus lisäsuojaukseen.
·Kantokahva helpottaa kuljetusta.
·Sisältää LinQ-kiinnityssarjan (860201806).
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715002875

Ei
lisävaatimuksia

715004282

LinQ-TELINEET JA -PIDIKKEET s. 36
LinQ-TYÖKALUPIDIKE
715003059
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Ei
lisävaatimuksia

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

Ei
lisävaatimuksia

Sivuseinän asennus:
LinQ-sovittimet
715003058
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LinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ | LISÄVARUSTEET
LinQ- AUDIO CARGO BOX, 43 L (11,5 GAL)
LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L (8 GAL)

·Ajoneuvoon ei tarvitse tehdä muutoksia asennusta varten.
·LinQ-kiinnitys tekee asennuksesta ja irrotuksesta vaivatonta.
·Rotaatiovalettu rakenne antaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
·Ensiluokkainen vaahtoeristys kylmän säilyttämiseen.
·Säänkestävä.
·Integroitu, täysin irrotettava laatikko suojaa elintarvikkeita.
·Kestävät kumihihnat pitävät kannen tiiviisti suljettuna.
·Kätevä tyhjennystulppa.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715004698 · Grey
715004778 · Black

·Edullinen ja nopea ratkaisu, jonka avulla pääset nauttimaan musiikista ja
hyödyntämään suurempaa säilytystilaa jo seuraavalla ajokerrallasi.
·Taakse asennettuna se ei vie lainkaan tilaa ohjaamosta, ja kuuntelu onnistuu
helposti keskinopeudella.
·Helppo asentaa ja irrottaa, ja tavarat pysyvät turvallisesti paikoillaan.
·Taustavalaistu ohjauspaneeli toimii erinomaisesti pimeällä.
·Vedenkestävät kaiuttimet.
·Bluetooth-yhteensopiva vastaanotin ja 16,5 cm:n (6,5”) kaiuttimet on kätevästi
upotettu ja integroitu kanteen.
·Automaattinen sammutustoiminto säästää akkua kytkemällä järjestelmän pois
päältä 10 minuutin käyttökatkon jälkeen.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715003018

LinQ- TAVARATILAN LAATIKKO,
86 L (23 GAL)

LinQ PREMIUM -SÄILYTYSLAUKKU, OGIO

·Asennus ja irrotus ilman työkaluja LinQ-järjestelmän ansiosta.
·65 L (17,2 gal) puolijäykkä tavaralaukku on ihanteellinen kaiken
tarvitsemasi kuljettamiseen ajoneuvossasi.
·Solki ja joustava suljin kumitiivisteellä, joka estää pölyn
pääsemisen pussiin.
·Kolmiosainen kansi, jonka kautta voit avata osan laukusta tai koko laukun.
·Sisällä erottimet laukun optimaaliseen järjestämiseen.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

LinQ-lisävarusteet 36":n alustalla
LinQ-TAVARALAATIKKO, 45 L (12 GAL)

·LinQ-kiinnitys tekee asennuksesta ja irrotuksesta vaivatonta.
·Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
·Katso asennussijainti
ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715003879

LinQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 124 L (32 GAL)

·LinQ-järjestelmän ansiosta tavaratilan laatikon kiinnitys ja irrotus sujuu muutamassa
sekunnissa.
·124 L (32 gal) yhtenäistä tilaa maksimoi säilytystilan määrän ja käytettävyyden.
·Valmistettu ruiskuvaletusta polyetyleenistä, tärkeissä paikoissa kaksinkertaiset seinät.
·Täysin tiivis kansi suojaa tavarasi pölyltä, kosteudelta ja luonnonvoimilta.
·Ei takavaloa.
·Tavaratilan laatikon paneeleita on saatavana useissa väreissä ajoneuvon mukaan
(myydään erikseen).
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX
715001748 · Ei takavaloa
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LinQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 86 L (23 GAL)
·LinQ-kiinnitys tekee asennuksesta ja irrotuksesta vaivatonta.
·Lukittava ja säänkestävä.
·Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan
ajon aikana.
·Katso asennussijainti
ja vaatimukset taulukosta.

LinQ- LUJATEKOINEN KORI

·Valmistettu matalaseosteisesta teräksestä.
·LinQ-kiinnitys tekee asennuksesta ja irrotuksesta vaivatonta.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715002923 · Black

715003248 · Mossy Oak
Break-Up Country Camo

Maverick, Maverick MAX
715001215

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX
715004923

LinQ- TAVARATILAN
LAATIKON PANEELIT,
124 L (43 GAL)

·Värillisten paneelien avulla
124 L (32 gal) LinQ-tavaratilalaatikko
sopii ajoneuvosi väreihin.

Maverick, Maverick MAX
Eurooppalainen versio (EY-yhteensopiva)

· Ei takavaloa
715001397 · Black
715001398 · Yellow
715002482 · Light Grey
715002483 · White
715006121 · Can-Am Red
715006122 · Manta Green
715006123 · Orange Crush
715006124 · Viper Red

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

LinQ- MATALAPROFIILINEN KORI

·Matala profiili ja avoin kori lisäävät säilytystilaa.
·Sopii erinomaisesti tavaroille, joihin on päästävä käsiksi helposti, kuten työkaluille,
köydelle, vinssin ja puskulevyn lisävarusteille jne.
·Useita kiinnityskohtia kumiköysille ja sidontalenkeille.
·Valmistettu iskunkestävästä ruiskuvaletusta polypropeenista.
·Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.

Sisällä erottimet
laukun optimaaliseen
järjestämiseen.

Maverick, Maverick MAX
715004282
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KULJETUS JA
TAVARATELINEET

LinQ-telineet ja -pidikkeet
LinQ-TYÖKALUPIDIKE

·Erittäin monipuolinen työkaluteline.
·Kätevän kääntyvän salvan ansiosta
työkalut pysyvät missä asennossa
tahansa.
·Myydään pareittain.
·Katso asennussijainti
ja vaatimukset taulukosta.

Maverick,
Maverick MAX
715003059

ADVENTURE-KATTOTELINE

LinQ-ANKKURISOVITINSARJA

·Mahdollistaa 16”:n LinQ-lisävarusteiden asennuksen.
·Asennus ja irrotus ilman työkaluja.

Maverick, Maverick MAX
715004960

LinQ-TAVARANKIINNITYSSARJA
·Ainutlaatuinen kiinnike, joka sopii
kaikkiin LinQ-järjestelmän varusteisiin.
·Mukana: 2 LinQ-kiinnikettä ja asennustarvikkeet.

Maverick MAX
860201806

PUTKEN LinQ-SOVITIN

·Turvakaareen kiinnitettävä LinQ-vastaanotin.
·Sisältyy saranoituun LinQtavaratelinekokonaisuuteen.
·Mahdollistaa yhden
LinQ-lisävarusteen asennuksen.
·Halkaisija: 47 mm (1,85”).

Maverick, Maverick MAX
715004292

LinQ-VAIHTO-OSA

(Ei kuvassa)
·Ainutlaatuinen kiinnike, joka sopii
kaikkiin LinQ-järjestelmän varusteisiin.
·Asennus ja irrotus ilman työkaluja.
·Myydään pareittain.
Maverick, Maverick MAX
715001707

LinQ-SOVITIN

·Ihanteellinen kuljetusratkaisu kaikelle, mitä tarvitset
elämyksellisiä maastoseikkailuja varten.
·Sisäänrakennettu kevyt 3,2 cm:n (1,25") teräsputki.
·Integroidut kiinnityspisteet valoille, jopa kahdeksalle
pyöreälle LED-valolle (kuusi eteen ja kaksi taakse)
tai 102 cm:n (40") LED-valotangolle (eteen).
·Kiinnityspisteet vararenkaalle.
·LinQ-ankkuri molemmin puolin.
·Vararenkaan kiinnikkeet myydään erikseen.
·Lisää tavaralaatikon verkko turvataksesi ja rajataksesi
tavaroita telineessä.

RAKENNA
OMA ADVENTUREKATTOTELINEESI!

Kuvassa näkyvät osat:
Vararengas ja sidontahihnat
Baja Designs XL80
-LED-valot ja LinQtyökalupidikkeet.

UUSI Maverick
Kantokyky on jopa 18 kg (40 lb)
715006225
Maverick MAX
Kantokyky on jopa 34 kg (75 lb)
715003868

TAVARALAATIKON VERKKO

(Ei kuvassa)
·Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen (715003059) ja
Adventure-kattotelineen asennuksen.
·Myydään neljän kappaleen pakkauksissa.

(Ei kuvassa)
·Kiinteä verkko on suunniteltu turvaamaan ja
varmistamaan Adventure-kattotelineen lastin
kompakti kiinnitys.

Maverick MAX
715003058

Maverick, Maverick MAX
715001371

LinQ- SARANOITU TAVARATELINE

VARARENKAAN SIDONTALIINAT

·3-suuntainen kiinnityshihna, jonka päissä on lenkit.
·Suunniteltu pitämään vararengas tiiviisti kiinni
lisävarusteissa, joissa on vararenkaan kiinnityspisteet.
·Säädettävissä useimpiin UTV-rengaskokoihin.
·Lukitusosa ja liitosrengas on valmistettu
kestävästä sinkitetystä teräksestä.
·Vaaditaan vararenkaan asentamiseen
Adventure-kattotelineeseen.

·Salvallinen LinQ-tavarateline mahdollistaa muiden LinQkiinnitteisten varusteiden tai vararenkaan kiinnityksen
(ei sisällä rengasta).
·Renkaan asennus ja irrotus käy nopeasti toimitukseen
sisältyvällä räätälöidyllä kiinnityshihnalla.
·Nostettavissa kaasutoimisilla sylintereillä, lukittuu kohoasentoon.
·Yli 74 L (20 gal) tavaratilan laatikot eivät sovi ajoneuvoon, jos
tavarateline on asennettuna.
·Ei yhteensopiva takasuojatangon, turvakehikon takajatkeen ja
Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX
715002881 · Black
715003439 · Can-Am Red

Maverick (paitsi X mr -mallit),
Maverick MAX
280000606

LinQ- SARANOITU
TAVARATELINE
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SÄILYTYSLAUKKU
ETEEN ISTUINTEN VÄLIIN
ISTUINTEN VÄLIN SÄILYTYSLAUKKU

·Laukku kiinnittyy käyttämättömään tilaan istuinten välissä lisäten ajoneuvon säilytystilaa.
·Asennetaan takaistuimien väliin vain MAX-malleissa.

Maverick (paitsi X mr -mallit), Maverick MAX (vain taakse)
715004277

VALOT

·Avautuu molemmilta puolilta, niin että sekä etu- ja
takamatkustajat voivat käyttää laukun sisältöä.
·Asennetaan kuljettajan ja matkustajan istuinten
väliin MAX-malleissa.

Maverick MAX
715004888

KATTOON KIINNITETTÄVÄ
SÄILYTYSLAUKKU

·Säänkestävä laukku pitää tavarat
turvallisesti paikallaan ajon aikana.
·Hyödynnä pään yläpuolella oleva tila lisäämällä
tavaratilaa 10 litralla.
·Puolikova rakenne joustaa, joten laukkuun
mahtuu monenmuotoisia esineitä.
·Laukussa on läpinäkyvä etutasku, jonka läpi
voi käyttää puhelimen kosketusnäyttöä.
·Ei yhteensopiva Bimini-katon kanssa.

RAKENNA OMA

Maverick, Maverick MAX
715004275

OVEN YLÄSÄILYTYSLAUKUT

·Säänkestävinä ne pitävät tavarat turvallisesti
paikallaan ajon aikana.
·Lisäsäilytystilaa tuovat laukut kiinnitetään
vakiomalliseen 1/4-oveen.
·Jokainen laukku on suunniteltu 5 L (1,3 gal) taskuksi,
jossa on pienempiä verkkolokeroita.
·Puolikova rakenne joustaa, joten laukkuun
mahtuu monenmuotoisia esineitä.
·Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX
715004276

OVIEN ALAPANEELIEN SÄILYTYSLAUKUT
·Säänkestävinä ne pitävät tavarat turvallisesti
paikallaan ajon aikana.
·Lisäsäilytystilaa tuovat laukut kiinnitetään
ovien alapaneeleihin.
·Jokainen laukku on suunniteltu 6 L (1,6 gal) taskuksi,
jossa on pienempiä lokeroita.
·Puolikova rakenne joustaa, joten laukkuun
mahtuu monenmuotoisia esineitä.
·Myydään pareittain.
·Ei yhteensopiva alumiinisten puoliovien eikä maastokäyttöön
tarkoitetun ruuvitunkin kanssa.
·Asennukseen vaaditaan lisäalaovet.

Maverick, Maverick MAX
715004355

PEHMEÄ
TAVARALAUKKU

(Ei kuvassa)
·Kapasiteetiltaan 45 L (11,8 gal)
pehmeä tavaralaukku on
suunniteltu ajoneuvon takaosaa
silmällä pitäen mahdollisen
varastointitilan maksimoimiseksi.
·Kolme osaa.
·Säänkestävä.
Maverick, Maverick MAX
715003759 · Black

10 LITRAN (2,6 GAL)
SÄILYTYSLAUKKU
·Rolltop-sulkumekanismilla
varustettu vesitiivis pussi
suojaa tavarasi sääolosuhteilta.

Maverick, Maverick MAX
269502121
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VALOJÄRJESTELMÄ

VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJOIDEN
KEHITTÄMÄT, JOTTA NÄET PAREMMIN
JA KAUEMMAS – KAIKILLA
ELINIKÄINEN TAKUU.

Katso sivu 44.

BAJA DESIGNS
ONX6 ARC LED -VALOTANKO, 102 CM (40")
·252 W:n valotanko, joka tuottaa 29 000 lumenia.
·Sisältää 24 kpl Cree XM-L2 -LED-valoa.
·Ajo-/yhdistelmävalokuvio takaa pehmeän
valon sekä lähi- että kaukokäyttöön.
·Suunniteltu asennettavaksi kattoihin, joissa on tukitanko valoille.
·Vaatii Baja Designs -valojen virtakaapelin ja tukitangon valoille.

Maverick, Maverick MAX
710006818

29 000 LUMENIA
OnX6 Arc -yhdistelmä, 102 cm (40”)
50 m
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BAJA DESIGNS ONX6 -LED-VALOTANKO, 25 CM (10”)
·108 W:n valotanko, joka tuottaa 12 460 lumenia.
·Sisältää 6 kpl Cree XM-L2 -LED-valoa.
·Ajo-/yhdistelmävalokuvio takaa pehmeän valon
sekä lähi- että kaukokäyttöön.
·Kaksi voimakkuusasetusta (korkea/matala).
·Suunniteltu asennettavaksi Pre-runner- tai Dunepuskureihin ja/tai kattoihin, joissa on tuki valoille.
·Valojen virtakaapeli tarvitaan.

Maverick, Maverick MAX
710006819

LONESTAR RACING -VALOTELINE

12 460 LUMENIA

LONESTAR RACINGIN
MATALAPROFIILINEN
VALOKIINNITYSRATKAISU.

OnX6-yhdistelmä, 25 cm (10”)
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BAJA DESIGNS XL SPORT -LED-VALOT
·26 wattia lamppua kohden tuottaa 3 150 lumenia.
·Sisältää 4 kpl Cree XP-G2 -LED-valoa lamppua kohden.
·Nopeassa kohdevalossa on pitkä ja kapea valokeila,
joka näyttää kauas.
·Suunniteltu asennettavaksi Pre-runner- tai Dunepuskureihin ja/tai kattoihin, joissa on tukitanko valoille.
·Valojen virtakaapeli tarvitaan.
·Myydään pareittain.
·Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm (4,5” x 4,5”).

Maverick, Maverick MAX
710006821

3 150 LUMENIA
XL Sport -kohdevalaisin

LONESTAR RACING,
LED-VALOTANKOTELINE, 102 CM (40”)
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·Suunniteltu käytettäväksi 102 cm:n (40”) Baja Designs OnX6 Arc -LED-valotangon
kanssa.
·Parantaa ajoneuvon rallin inspiroimaa ulkonäköä.
·Yhteensopiva alumiinikaton, Lonestar Racing -alumiinikaton ja urheilukaton kanssa.
·Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä Powerflip-tuulilasin kanssa.
·Valot myydään erikseen.

Maverick, Maverick MAX
715003920

BAJA DESIGNS SQUADRON SPORT -LED-VALOT
·26 wattia lamppua kohden tuottaa 3 150 lumenia.
·Sisältää 4 kpl Cree XP-G2 -LED-valoa lamppua kohden.
·Suunniteltu asennettavaksi Pre-runner- tai Dune-puskureihin
ja/tai kattoihin, joissa on tukitanko valoille.
·Leveä valokeila on suunniteltu erityisesti jyrkkiin mutkiin
ja pölyisiin ja/tai sumuisiin olosuhteisiin.
·Valojen virtakaapeli tarvitaan.
·Myydään pareittain.
·Mitat: 7,6 cm x 7,6 cm (3" x 3").

Maverick, Maverick MAX
710006820

Squadron Sport -leveä valokeila
25 m
0

Maverick, Maverick MAX
715003948
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KOHDEVALOT

·Can-Amin suunnittelemat valot varmistavat, että takanasi ajava ajoneuvo
näkee sinut pölyisissä tai ankarissa olosuhteissa.
·Sisältää kojelautaan asennettavan kytkimen, josta valitaan yksi tai kaksi käyttötilaa
ja 11 erilaista selkeästi näkyvää värillistä valokeilaa (sininen, punainen ja keltainen).
·Trail-tila: toimii takavalona ja jarruvalona.
·Race-tila: näyttää valokeilan ja toimii jarruvalona
(jarruvalotoiminto voidaan poistaa käytöstä kilpa-ajossa).
·Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen takaturvakehikkoon kiinnitettäviin
lisävarusteisiin.
·Liitä ja käytä -asennus.

VALOJEN TUKITANKO

·Tyylikäs ja vankka alumiinirakenne.
·Voidaan käyttää valotankojen ja kohdevalojen asentamiseen katon ja tuulilasien
kanssa tai ilman niitä.
·Koko ajoneuvon levyinen suurien LED-valotankojen asennusta varten.
·Käytettävä valoasennukseen katolle.
·Ei yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
·Valot myydään erikseen.

Maverick, Maverick MAX
715003529

Maverick, Maverick MAX
715002887

BAJA DESIGNS XL80 -LED-VALOT

Maverick, Maverick MAX
710005041

·Suunniteltu käytettäväksi Baja Designs XL80 -LED-valojen ja
Baja Designs XL Sport -LED-valojen kanssa.
·Voidaan asentaa kaksi paria XL-valoja.
·Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä Powerflip-tuulilasin kanssa.
·Yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton, alumiinikaton ja urheilukaton kanssa.
·Valot myydään erikseen.

3 150 LUMENIA

-25

·80 wattia lamppua kohden tuottaa 9 500 lumenia.
·Varustettu neljällä Creen valmistamalla
XHP50-LED-valolla lamppua kohden.
·Kaksi voimakkuusasetusta (korkea/matala).
·Ajo-/yhdistelmävalokuvio takaa pehmeän valon
sekä lähi- että kaukokäyttöön.
·Suunniteltu asennettavaksi Pre-runner- tai
Dune-puskureihin ja/tai kattoihin, joissa
on tukitanko valoille.
·Valojen virtakaapeli tarvitaan.
·Myydään pareittain.
·Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm (4,5” x 4,5”).

LONESTAR RACING -VALOTELINE

9 500 LUMENIA
XL80-yhdistelmä
50 m
25
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ASENNUSSARJA 99 CM:N (39”) LED-VALOTANGOLLE
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VALOJEN VIRTAKAAPELI

(Ei kuvassa)
·Tarvitaan 99 cm:n (39”) kaksirivisen LED-valotangon asentamiseen.
·Sisältää johdotus- ja tukikiinnikkeen.
·Asennukseen vaaditaan valotukitanko.

(Ei kuvassa)
·Vaaditaan 25 cm:n (10”), 38 cm:n (15”) ja kaksirivisten
LED-valotankojen ja pyöreiden 10 cm:n (4”) LED-valojen asentamiseen.
·Kiinnitetään puskuriin tai kattoon.

Maverick, Maverick MAX
715005822

Maverick, Maverick MAX
715003417

RAKENNA OMA VALAISTUSJÄRJESTELMÄSI. Katso sivu 44.
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24 300 LUMENIA

99 CM:N (39") KAKSIRIVINEN
LED-VALOTANKO (270 W)

·54 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
·24 300 lumenia
·Katso asennussijainti ja asentaminen taulukosta.

KOHDENNETUT JA
TEHOKKAAT LED-AJOVALOT
JA -VALONHEITTIMET
ANTAVAT TÄYDEN VARMUUDEN
MILLOIN TAHANSA.

Valokeila ulottuu jopa yli 900 metrin (2 900 ft)
päähän ajoneuvon etupuolelle ja noin 35 metrin
(115 ft) päähän molemmille sivuille.

Maverick, Maverick MAX
715004007
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8 400 LUMENIA

38 CM:N (15") KAKSIRIVINEN
LED-VALOTANKO (90 W)
·18 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
·8 400 lumenia
·Kestävä ja vesitiivis.
·Katso asennussijainti taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715002934

0

Valokeila ulottuu jopa yli 580 metrin (1 900 ft) päähän
ajoneuvon etupuolelle ja noin 20 metrin (65 ft) päähän
molemmille sivuille.

9 CM:N (3,5") LED-VALOT (2 X 14 W)
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·14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
·Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla raskaaseen käyttöön tarkoitetussa
muottivaletussa alumiinikotelossa.
·Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste hajoaa törmäyksen vuoksi, kierrä
seuraavaan kanavapisteeseen ja asenna valo uudelleen.
·Myydään pareittain.
·CE-sertifioitu.

1 260 LUMENIA

Maverick, Maverick MAX

25 CM:N (10") KAKSIRIVINEN
LED-VALOTANKO (60 W)
·12 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
·5 400 lumenia
·Kestävä ja vesitiivis.
·Antaa kokoisekseen loistavan valotehon.
·Katso asennussijainti taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715002933

LED-AJOVALOT

5 400 LUMENIA

·Kohdelinssi tarjoaa kapean ja pitkän valokeilan,
joka on ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.
715003666

Valokeila ulottuu jopa yli 460 metrin (1 500 ft)
päähän ajoneuvon etupuolelle ja noin
20 metrin (65 ft) päähän molemmille sivuille.

LED-ajovalot
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LED-VALONHEITTIMET

·Flood-linssi laajan valokeilan levittämiseen, ihanteellinen työkäyttöön tai
kaarreajoon sekä pölyisiin tai sumuisiin olosuhteisiin.
715003665
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10 CM:N (4") PYÖREÄT LED-VALOT
(2 X 25 W)
·25 W:n LED-valonheittimet.
·1 800 lumenia
·Kestävä ja vesitiivis.
·Sisältää perusjohdotuksen ja kytkimen.
·Säleikössä Can-Am-merkki.
·Myydään pareittain.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.
·Katso asennussijainti taulukosta.

Maverick, Maverick MAX
715002935
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CAN-AM-LEDERIKOISVALOT

·Muuta tyyliä aggressiivisemmaksi.
·Käytä kirkkaita ja energiatehokkaita
LED-valoja.
·Älä käytä lisävalaistusta ajaessasi.

Maverick, Maverick MAX
715003673

RAKENNA OMA VALOJÄRJESTELMÄSI. Katso sivu 44
42
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KATTOVALO

·LED-valoryhmä sulautuu hienosti ajoneuvoon.
·Johdotus mukana.
·Voidaan asentaa kehikkoon tai kattoon, joko
kattovuorin kanssa tai ilman.

Maverick, Maverick MAX
715002455

RAKENNA MIELUISESI VALOJÄRJESTELMÄ. Katso sivu 44
43
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ÄÄNI- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT
SINUN MENOPELISI, REITTISI JA SÄVELESI: LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
MISSÄ TAHANSA LIIKUTKIN NÄIDEN LUJATEKOISTEN
AUDIOTARVIKKEIDEN AVULLA!

KOKOA OMA VALOJÄRJESTELMÄSI - KOLME HELPPOA VAIHETTA.
22

1

VALITSE
VALOJEN
ASENNUSPAIKKA

VALITSE HALUAMASI VALOT

BAJA DESIGNS -VALOT
Arc ONX6
25 cm:n (10”)
-LED-valotanko,
LED-valotanko
102 cm (40”)

CAN-AM-VALOT

XL Sport
-LED-valot
(myydään
pareittain)

XL80LED-valot
(myydään
pareittain)

Kaksirivinen
Kaksirivinen
Kaksirivinen
LED-valotanko, LED-valotanko, LED-valotanko,
25 cm (10”)
38 cm (15”)
99 cm (39”)

Lisätietoja näistä valoista on sivuilla 39–40.

Pre-Runneretupuskuri tai
Dune-puskuri

710006819
PLUS
715002885
(Virtakaapeli)

Pyöreät
LED-valot
(myydään
pareittain),
10 cm (4”)

LED-ajovalot
tai LEDvalonheittimet,
9 cm (3,5”)
(myydään
pareittain)

Lisätietoja näistä valoista on sivuilla 41–43.

–

710006821
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)

710005041
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)
710005041
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)

715002933
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715002934
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715002935
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715003666 tai
715003665
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715002935
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715003666 tai
715003665
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

Lonestar Racing
-etupuskuri

–

–

710006821
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)

Lonestar Racing
-etupuskuri
sekä X rc- ja X mr
-etupuskuri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

710006819
PLUS
715002885
(Virtakaapeli)

710006818
PLUS
715002885
(Virtakaapeli)

710006821
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)

710005041
PLUS
715007049
(Virtakaapeli)

715002933
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715002934
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715004007
PLUS
715005822
(Valojen
asennussarja)

715002935
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

715003666 tai
715003665
PLUS
715003417
(Virtakaapeli)

Lonestar Racing,
LEDvalotankoteline,
102 cm (40”)

–

710006818
PLUS
715002885
(Virtakaapeli)

–

–

–

–

–

–

–

Lonestar Racing
-valoteline

–

–

710006821
PLUS
715002884
(Virtakaapeli)

710005041
PLUS
715007049
(Virtakaapeli)

–

–

–

–

–

valotukitanko
tai Adventurekattoteline

3

TILAA

TILAA KAIKKI OSANUMEROT KESKIRUUTUUN

*Huomautus: useamman kuin yhden valosarjan asennukseen tarvitaan lisää valojen virtajohtoja tai asennussarjoja.

*Kaikki valot on tarkoitettu vain maastoajoon.

BAJA DESIGNS -VALOJEN
VIRTAKAAPELI

(Ei kuvassa)
·Tarvitaan Baja Designs
-LED-valon asentamiseen katolle tai puskuriin.

Baja Designs
OnX6 -LED-valotanko,
25 cm (10”)
715002885

Baja Designs XL Sport
LED -valot ja Baja
Designs Squadron Sport
-LED-valot
715002884

Baja Designs XL80
-LED-valot
715003729

Maverick, Maverick MAX

KATTO ÄÄNENTOISTOLLA

Osittain iskevää stereota, osittain kattoa – päivitä
Maverickisi heti vain yhdellä tulpalla.
44
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ELEKTRONINEN LAITTEENPIDIKE

Säädettävä, turvallinen kiinnitys älypuhelimen, tabletin tai
elektronisen laitteen viemiseksi matkaan!
45
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PULSSIA NOSTATTAVAA
ÄÄNENTOISTOA
MAVERICKIISI.

ÄÄNI- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT | LISÄVARUSTEET
MTX-KESKIKAIUTTIMET

·Ylös asennettu keskikaiutinkotelo, jossa on kaksi 16,5 cm:n (6,5”) / 100 W:n kaiutinta.
·Can-Amin kestävyyttä vaativimpiin olosuhteisiin.
·Täydellinen lisäosa täydelliseen MTX-äänijärjestelmään 7 kaiuttimen järjestelmässä
tai erillisenä järjestelmänä kytkemällä AUX-tuloliitäntä suoraan musiikkilaitteeseen.
·Ei yhteensopiva LoneStar-katon kanssa.

Maverick MAX
715004748

RUGGED RADIOS
CAR-TO-CAR -JÄRJESTELMÄ
AJONEUVOSTA TOISEEN
KESKUSTELUUN

AUDIOKATTO

·Sopii täydellisesti keskusteluun kavereiden tai
perheen kanssa ryhmäreissuilla.
·Puhepainike on kiinnitetty kätevästi
ohjauspyörään.
·Sisältää radion kiinnitystelineen,
kypäräkaiuttimen, mikrofonin ja laturin.
·Voidaan synkronoida Rugged Radios
-radiopuhelinjärjestelmään (715002891).
·2-4 mailin etäisyys.

·Umpikatto, jossa tyylikäs, sisäänrakennettu
äänentoisto.
·Täysin tiivistetty ja vedenpitävä.
·Helppo asentaa: Yksi johto yhdistää
katon ajoneuvon elektroniikkaan.
·Yksi 400 RMS ja maksimiteholtaan
800 watin vahvistin, ja yksi pääyksikkö,
jonka on toimittanut Rockford
Fosgate Audio.
·Monivärinen RGB LED-korostusvalaistus
jokaisen kaiuttimen ympärillä.
·2,7”:n värinäyttö Bluetoothja Pandora-yhteyksillä.
·Audiokatto (715004900)
edellyttää signaalintunnistuslaitetta (715007706).
·Ei yhteensopiva pehmeiden yläovien kanssa.
Maverick
Neljä 8”:n kaiutinta
715004900

·Tehokas istuimen alle sijoitettava 10”:n Rockford Fosgate -bassokaiutinkotelo.
·Helpot liitä ja käytä -yhteydet audiokattojärjestelmään (johdotus mukana).
·Tukeva rakenne on niin vankka, että se kestää vaativia ympäristöjä ja
suojaa kosteudelta ja lialta.
·Vaatii 1 vahvistinsarjan (715007227) 2 subwooferille.
·Laitteita sopii kaksi ajoneuvoa kohti: kuljettajan tai matkustajan istuimen alle.
·Asennettavaksi Can-Am-audiokaton 2up-malliin,
vaatii signaalianturin (715007706).
Maverick, Maverick MAX
715004956

·MTX:n Bluetooth 5† -versiolla varustettu 400 W RMS / 800 W -äänijärjestelmä
·Can-Amin kestävyyttä vaativimpiin olosuhteisiin.
·Sisältää edessä kojelautaan ja takana turvakaareen kiinnitettävät stereokaiuttimet
ja pääyksikön, jossa on 16,5 cm:n (6,5”) subwoofer.
·Lisää elektronisten laitteiden pidike pitämään Bluetoothlaitteesi valmiina soittamaan suosikkimusiikkiasi.
Maverick, Maverick MAX
715002873

Sarjan sisältö:
·Kestävä RH-5R-radio, 5 watin
kaksikaistainen kädessä
pidettävä radio
·Kypäräkaiutin-/mikrofonisarja
·Puhepainikkeet
·Kiinnitysteline
·Latausasema
Maverick, Maverick MAX
715003440

ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN PIDIKE

·Mahtava viihdejärjestelmäalusta ajoneuvon sisälle.
·Vankka ruiskuvalettu polypropeenirakenne mahdollistaa hyvän istuvuuden ja helpon asennuksen.
·Säädettävä yksikkö pitää turvallisesti useimpien tablettien ja älypuhelimien mitat
välillä 13–25,4 cm (5,1–10”) (suojakotelo).
·Yhdistyy saumattomasti MTX-äänijärjestelmään ja Rugged Radios -radiopuhelinjärjestelmään.
·Mahdollistaa Garmin Montana 680T GPS:n asennuksen.
·Integroitu säilytystila (3,8 L [1 gal]), josta
pääsee kojelaudan 12 V:n latauspisteeseen.

UUSI Maverick MAX
Kuusi 8”:n kaiutinta
715006709

CAN-AM-SUBWOOFER

TÄYDELLINEN MTX-ÄÄNIJÄRJESTELMÄ

Maverick, Maverick MAX
715002874

Integroitu säilytystila,
josta pääsee
kojelaudan 12 V:n
latauspisteeseen

CAN-AM-VAHVISTINSARJA

·Tehokas 400 W:n vahvistin, joka välittää ääntä jopa
kahdelle istuimen alle sijoitetulle subwooferille.
·Helpot liitä ja käytä -kiinnitykset
audiokattojärjestelmään ja subwooferiin.
·Mukana asennuslevy ja johdotus.
·Audiokatto (715004900) edellyttää
signaalintunnistuslaitetta (715007706).
Maverick, Maverick MAX
715007227

RUGGED RADIOS -RADIOPUHELINJÄRJESTELMÄ
·Suunniteltu erityisesti helpottamaan keskustelua ajoneuvossa kuljettajan ja
matkustajien välillä.
·Voidaan laajentaa 4 henkilölle.
·Sisältää musiikkiliitännän suosikkikappaleistasi nauttimiseen.
·Kojelautaan saumattomasti asennettava kytkinpaneeli.
·Voidaan synkronoida Rugged Radios Car-To-Car -järjestelmään
ajoneuvosta toiseen käytäviä
keskusteluja varten
(715003440).

RUGGED RADIOS -KYPÄRÄKUULOKESARJA
TAKAMATKUSTAJILLE
·Ylimääräiset 3,7 metrin (12”) johdot ja kypäräkaiuttimet ja mikrofonit
2 hengen järjestelmän laajentamiseen 4 hengelle.

Rugged Radios -radiopuhelinjärjestelmällä
715004380

Maverick,
Maverick MAX
715002891
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LISÄAKUN ASENNUSSARJA

(Ei kuvassa)
·Voit lisätä toisen 18 Ah:n akun lisäakuksi, jota tarvitset
ylimääräisille sähkökomponenteille, kuten
äänijärjestelmälle tai vinsseille.
·Varustettu IP67-luokitellulla vedenpitävällä
elektroniikkamoduulilla, joka estää ylimääräisiä
sähkökomponentteja tyhjentämästä käynnistysakkua.
·Sarja sisältää ylimääräisen akkuliitosrasian, kaikki
tarvittavat johdot ja akun pidikkeen.
·Molemmat akut ovat täysin yhteensopivia, ja ne ovat
säilytyspaikassa matkustajan istuimen takana.
·Lisäakku (410301203) sekä akkulaitteisto (250000282)
myydään erikseen.

CTEK BRP 5.0 -AKKULATURI

·CTEK, maailman edistyksellisimpien akkulaturien
valmistaja, on kehittänyt erityisesti BRP:lle akkulaturin,
joka sopii kaikille BRP-tuotteille.
·Laturi täyttää arktisten olojen
asettamat vaatimukset.
·Lisätietoja saat
paikalliselta
jälleenmyyjältä.
860200997

Maverick, Maverick MAX
715006315

LÄMMITETTÄVÄ ISTUIN

·25 W:n istuinlämmitin takaa lämmintä ajomukavuutta.
·Lämpötilaa voidaan säätää.
·Tämä setti sisältää yhden hiilikuituisen istuinlämmittimen,
vaahtolevyn ja kojelautaan sijoitetun kytkimen.
·Asennetaan suoraan alkuperäiseen istuinpehmusteeseen.
·Etuistuimen asentamiseen vaaditaan lämmitettävien
lisävarusteiden johtosarja (710005757).
·Takaistuimen asennukseen tarvitaan valjaat (715006004).

Maverick, Maverick MAX
715006112

VISIIRILÄMMITYSPISTOKE

·Sijoitettu ajoneuvossa parhaaseen paikkaan
liikkuvuutesi kannalta.
·Valinnainen visiirin lämmityspistoke ehkäisee visiirin
huurtumista.
·Helppo ja nopea asennus.
·Myydään yksittäin.
·Lämmitettävä visiiri ei sisälly toimitukseen.

Maverick, Maverick MAX
715001246
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VALAISTU MERKKILIPPU

·Ehdoton varuste hiekkadyyneille.
·5 W:n LED-valo, valmistaja Cree.
·Mukauta ulkonäköä viidellä värilinssillä.
·Läpikuultava keppi, nopea
irrottaa ja vaihtaa.
·Parantaa ajoneuvon näkyvyyttä.
·Soveltuu useimpien dyynimaastojen
olosuhteisiin.
·Muottivalettu alumiinijalusta, muovinen
siipimutteri.
·Sisältää kiinnikkeet ja johdotuksen.
·1,2 metrin (4”) korkuinen lippu asennetaan
turvakaaren päälle.
·Voidaan asentaa ajoneuvon kummalle
tahansa puolelle.

Maverick, Maverick MAX
715002886

USB-PISTORASIA

·Lataa elektroniset laitteesi ajon aikana*
(älypuhelin, MP3, lämmityslaitteet jne.).
·Kaksiporttiset USB-liittimet.
*Virtaliitäntä ei pysty lataamaan
kaikkia laitetyyppejä ajon aikana.
Maverick,
Maverick MAX
219400510

LÄMMITETTÄVIEN
LISÄVARUSTEIDEN JOHTOSARJA

(Ei kuvassa)
·Johtosarja tarvitaan lämmitettävien
etuistuinten, lämmitettävän
ohjauspyörän ja lämmitettävän tukitangon
kytkemiseen ja käyttöön.
Maverick, Maverick MAX
710005757
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WARN- JOHDOLLINEN
KAUKOSÄÄDIN

CAN-AM HD -JOHDOLLINEN
KAUKOSÄÄDIN

LANGATON KAUKO-OHJAIN

Warn-vinssillä
710001002

Can-Am HD -vinssillä
715006504

Warn-vinssillä
715002542

SYNTEETTINEN VINSSIKÖYSI

VAIHTOVAIJERI

·Tämän sarjan avulla vinssin omistajat voivat kytkeä
kannettavan kauko-ohjaimen vakiomalliseen vinssiinsä.
·EY:n vaatimusten mukainen.
·Kauko-ohjaimen käyttö edellyttää johtosarjaa
(710001023) ajoneuvossa, jossa on tehtaalla
asennettu vinssi.

WARN† VRX

CAN-AM HD

·IP68-luokiteltu, äärimmäisen vedenpitävä tiivistys suojaa luonnonvoimilta.
·Kestävä täysmetallinen rakenne.
·Musta jauhemaalausviimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnittimet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
·Vankka kytkinrakenne, joka perustuu yli 70 vuoden kokemukseen WARN 4WD
-napalukoista.
·Kuormanpidätysjarru tuo erinomaista hallittavuutta.
·Sileä ja luotettava täysmetallinen kolmivaiheinen planeettavaihteisto.
·Kojelaudan keinuohjaus ja johdollinen kaukosäädin.
·Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaniikka), 3 vuoden takuu (sähkölaitteet).
·Vetoteho 2 041 kg (4 500 lb)
·Asennukseen vaaditaan vinssin sähköjohdotus (715003585) ja vinssin kanssa
yhteensopiva etupuskuri.

·Ergonomisesti muotoiltu kytkin.
·Järeät teräksiset hammaspyörät ja holkit takaavat enemmän voimaa ja kestävyyttä.
·Täysin automaattinen kuormanpidätysjarru.
·Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa sääoloissa.
·Säänkestävä langallinen kauko-ohjain ja kojelautaan asennettu kytkin.
·EY:n vaatimusten mukainen.
·Asennukseen vaaditaan vinssin sähköjohdotus (715003585) ja vinssin kanssa
yhteensopiva etupuskuri.

WARN VRX 45 -VINSSI

·Teräsvaijeri 15 m, paksuus 6,3 mm (50 ft, paksuus 1/4").
·Rullilla varustettu läpivientilevy.
·Asennukseen vaaditaan vinssin sähköjohdotus (715003585) ja Pre-Runneretupuskuri tai X mr / X rc -etupuskuri.

Maverick, Maverick MAX
715006110

CAN-AM HD 4500

·Vetoteho 2 041 kg (4 500 lb).
·Teräsvaijeri 13,1 m, paksuus
6,3 mm (43’, paksuus 15/64”).
·4-suuntainen järeä
ohjausrullalevy.
·Asennukseen vaaditaan vinssin
sähköjohdotus (715003585) ja
Pre-Runner-etupuskuri
tai X mr / X rc -etupuskuri.

Maverick, Maverick MAX
715006416

·Synteettinen köysi Warn-vinssille, 15,2 m, paksuus
6,35 mm (50’, paksuus 1/4").
·Jos käytetään synteettistä köyttä, on käytettävä
Warn-köysiohjainta (705208797) estämään köyden
vaurioituminen ja ennenaikainen kuluminen.

Warn-vinssillä
705015070
·Synteettinen köysi vinsseille, 15,2 m, paksuus 4,8 mm
(50 ft, paksuus 3/16").
·Jos käytetään synteettistä köyttä, on käytettävä
Warn-köysiohjainta (715006426) estämään köyden
vaurioituminen ja ennenaikainen kuluminen.

·Tämän sarjan avulla vinssin käyttäjä voi kytkeä
kannettavan kauko-ohjaimen ajoneuvoihin,
joissa on vinssi.
·EY:n vaatimusten mukainen.
·Kaukosäädin (710007050) ja
liitäntä sisältyvät Can-Am HD -vinssiin.

·Vaijeri Warn-vinssiin, 16,8 m, paksuus 6,35 mm
(55’, paksuus 1/4”).

Warn-vinssillä
715006699
·Vaijeri, 14,3 m, paksuus 6,3 mm (43’, paksuus 15/64").
·Vetovoima 2 041 kg (4 500 lb).
Can-Am HD -vinssillä
705014978

VINSSIN JOHTOSARJA

Can-Am HD -vinssillä
715006430

WARN VRX 45-S -VINSSI
Maverick, Maverick MAX
715006111

Maverick, Maverick MAX
715003585

·Vetoteho 2 041 kg (4 500 lb).
·Synteettinen köysi, 15,2 m, paksuus 6,35 mm (50’, paksuus 1/4").
·Korroosiosuojattu alumiininen köysiohjain.

Maverick, Maverick MAX
715006417

SYNTEETTINEN JATKOKÖYSI

·Kevyenä ja 6,3 mm:n (1/4") paksuisena sitä on helppo
käsitellä, eikä se kolise tavaralaatikossa.
·Helppo kiinnitys vinssiköyteen antaa 15,2 metriä (50’)
lisää pituutta.
·Vetokapasiteetti yhdellä köydellä on 2 041 kg (4 500 lb).
715001120

CAN-AM HD -KÖYSIOHJAIN

·Korroosiosuojattu alumiininen köysiohjain estää
köyttä napsahtamasta poikki ohjainrullan reunaan tai
hankautumasta kuluneen rullanohjaimen karheaan
pintaan. Tämä köysiohjain kannattaa hankkia, kun
käytetään synteettistä köyttä.
·Käyttö vain synteettisten köysien kanssa.

(Ei kuvassa)
·Vaaditaan vinssin asentamiseen.

CAN-AM HD 4500-S

·Synteettinen köysi 15 m, paksuus 6,3 mm (50 ft, paksuus 1/4").
·Valettu alumiininen läpivientilevy.

·Järjestelmä on helppo ja nopea asentaa, sillä antenni
on sisäänrakennettu johtosarjaan ja mukana tulevat
kaikki tarvittavat asennustarvikkeet.
·Järjestelmän avulla voit käyttää vinssiä mistä tahansa
15,2 metrin (50’) säteellä, mikä antaa lisää
mahdollisuuksia päästä pois kiperistä paikoista.
·Kaikki osat ovat säänkestäviä.

WARN-KÖYSIOHJAIN

·Kaksinkertainen jauhemaali.
·Warn-vinsseissä on käytettävä synteettistä
vinssiköyttä (705015070).
·Käyttö vain synteettisten vinssiköysien kanssa.
705208797

RULLILLA VARUSTETTU
LÄPIVIENTILEVY

X RC / X MR -TAKAVETOKOUKKU

TAKAVETOKOUKKU

Maverick, Maverick MAX
715004450

Maverick, Maverick MAX
715002883 · Black

·Koukulle on kiinteä kiinnityspaikka,
jos hinaus on tarpeen.
·Voit kiinnittää useimmat hihnat ja koukut.
·Valmistettu kestävästä 5 mm:n (3/16") teräslevystä
ja 16 mm:n (5/8") teräskoukkuputkesta.
·Vakiovarusteena Maverick X rc- ja X mr -malleissa.

·Kestävä ja kevyt teräsrakenne.
·Elektroforeettinen pintakäsittely.
·Kiinteä asennuspaikka vetokuulalle antaa ajoneuvolle
hyvän hinauskyvyn.
·Tämä koukku tarjoaa 590 kg:n hinauskapasiteetin.
·Ei sisällä vetokuulaa.

715003938 · Can-Am Red

·Suositellaan vaihdettavaksi, kun vaihdat vaijerin.
·Lujatekoinen läpivientilevy vinsseille.

Can-Am HD -vinssillä
710007082

Can-Am HD -vinssi
715006426
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ENNENKOKEMATONTA
PITOA
Vain Can-Amilta:
Reagoi maasto-olosuhteisiin
paremmin kuin koskaan nelivedolla,
joka sisältää Smart-Lok™-teknologiaa.

1

Smart-Lok™ on edistyksellisin tasauspyörästö maastoajoon
valjastettuna käyttöösi. Se on ajon aikana täysin lukittava
etutasauspyörästö, jonka elektronisesti ohjattavat automaattiset
tilat palauttavat aina maksimaalisen pidon joka tilanteessa.

ALOITA SMART-LOK™-TASAUSPYÖRÄSTÖLLÄ
Maverick-mallit,

SMART-LOK™-TASAUSPYÖRÄSTÖ

·Can-Amin oma Smart-Lok™-teknologia sisältää ajon aikana täysin lukittavan
etutasauspyörästön elektronisesti ohjatuilla automaattisilla tiloilla.
·Valitse tasauspyörästön asetukset ajotarpeesi mukaan: ”2x4” vain
takapyörän pidolle, ”4x4 Front Diff Lock” täysin lukitulle nelipyörävedolle tai
”4x4 Smart Mode”, joka sisältää ajotapasi mukaan esiasetettuja, älykkäitä
kalibrointeja.
·Useamman tarkkailtavan parametrin ansiosta Smart-tilat lukittuvat oikealla
kuormituksella oikealla hetkellä saaden aikaan maksimaalisen pidon,
erinomaisen ohjattavuuden alhaisilla nopeuksilla ja varmuuden tunteen.
·Smart-Lok™-sarja on vakiona maastotilassa (Trail Mode).
·Mud-, Rock- ja Trail Activ -tilat voidaan lisätä asentamalla ylimääräinen
Smart-tilamoduuli (myydään erikseen) ajoympäristön hienosäätämiseksi.
·Edellyttää Performance-puoliakselit (2 kpl) ja etutasauspyörästösarjan
asentamiseen.

HANKI KAIPAAMASI
SUORITUSKYKY
KUSKIEMME ARVOISILLA
PÄIVITYKSILLÄ.
VAIHDEKEPIN NUPPI JA
KORISTELEVY, LONESTAR RACING
·Koristelevy on valmistettu kestävästä
ruostumattomasta teräksestä ja pultataan
paikalleen turvallisen sopivuuden takaamiseksi.
·Sarjan mukana tulee harkkoalumiinista valmistettu
Lonestar Racing -vaihdekepin nuppi.
·Tarjoaa parempaa kestävyyttä
suorituskykyä arvostavalle kuljettajalle.

Maverick, Maverick MAX
715004866

LONESTAR RACING
-ROISKELÄPÄT KIINNIKKEINEEN
·Nämä pultattavat roiskeläpät ovat hyvä lisäys.
·Kestävät kromikiinnikkeet.
·Suojaa pitkittäisiä tukivarsia, roottoreita ja
voimansiirtoa kiviltä ja roskilta.
·Myydään pareittain.

Maverick, Maverick MAX
715004865

PYÖRÄN LIITOSKOHTIEN
KOTELOIDUT VAHVIKKEET,
LONESTAR RACING

·Suojaa ja vahvistaa keskimmäistä ohjaussauvaa
rankoissa olosuhteissa.
·Sisältävät korkealaatuiset teräspultit.

Maverick, Maverick MAX
715004868

2

SMART-LOK™-ASENNUSSARJA

Maverick-mallit,

jotka on valmistettu 1.1.2017 jälkeen Maverick,

Maverick MAX
2018 ja sitä edeltävät
715004746

Maverick MAX
2019 ja uudemmat
715005329

ENSILUOKKAINEN VETOAKSELI

·Erittäin suorituskykyinen malli on ihanteellinen maastokäyttöön,
koska se antaa äärimmäisen voiman renkaaseen
ja kiihdytyksen kilpailtaessa, dyyneillä ja aavikkoajossa.
·Sisältää voimansiirron, akselin ja suojakumisarjat parhaalla istuvuudella
Can-Am-ajoneuvoosi.
Maverick, Maverick MAX

Maverick, Maverick MAX
(64"-mallit)
705401634

(72"-mallit)
705402048

Näiden moduulien avulla voit lisätä Mud-, Rock- tai Trail Activ -älytilan ajoneuvoihin, joissa on Smart-Lok™-tasauspyörästösarja.
·Vain yksi älytilamoduuli voi olla asennettuna kerrallaan.

·Suunniteltu erityisesti tarjoamaan ylivoimaista pitoa
syvimmissäkin mutakuopissa.
·Kun havaitaan suuri vääntömomentti ja/tai luistoa,
Smart-Lok™ lukitsee etupään kokonaan.
·Järjestelmä pysyy lukittuna, kunnes kaasuvipu
vapautetaan.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

SMART-LOK™-SARJA ON
VAKIONA TRAIL MODE
-MODUULISSA.

HIENOSÄÄDÄ AJOYMPÄRISTÖÄ ÄLYTILAMODUULILLA (VALINNAINEN)

AJA TÄYDELLÄ TEHOLLA
SY VÄSSÄ MUDASSA
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Maverick MAX
705402371

HANKI SMART-LOK™-ASENNUSSARJA JA PERFORMANCE-PUOLIAKSELI

(Ei kuvassa)
·Sisältää kaikki tarvittavat laitteet ja johdot
Smart-Lok™-tasauspyörästön asennusta varten.

3

jotka on valmistettu 1.1.2017
jälkeen

AJA SINNE, MISSÄ
ON PARAS MENO
·Suunniteltu helpottamaan haastavien kivien ylittämistä.
·Kun suuri moottorin vääntömomentti havaitaan
alhaisella ajoneuvon nopeudella, Smart-Lok™ lukitsee
etupään asteittain ja pysyy kytkettynä, kunnes
kaasuvipu vapautetaan, jotta vältytään pyörien
luistamiselta ja voidaan taata optimaalinen pito.
·Progressiivinen kytkeytyminen helpottaa ohjausta
ajoneuvoa ohjattaessa.

JÄTÄ MUUT JÄLKEESI
KÖRÖTTELEMÄÄN
·Suunniteltu aggressiiviseen ajoon, joka takaa
äärimmäisen tarkkuuden kaarreajoon.
·Kun havaitaan moottorin suuri vääntömomentti ja/tai
ajoneuvon nopeuden kasvu, Smart-Lok™ kytkee
etupään asteittain ja pitää sen kytkettynä, kunnes
kaasuvipu vapautetaan tai ajoneuvon nopeus laskee.
·Progressiivinen kytkeytyminen mahdollistaa
sujuvamman ja pienemmän ohjausponnistuksen.

MUD-ÄLYTILAN MODUULI

ROCK-ÄLYTILAN MODUULI

TRAIL ACTIV -ÄLYTILAN MODUULI

Maverick, Maverick MAX
715005282

Maverick, Maverick MAX
715005283

Maverick, Maverick MAX
715005284
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PALOSAMMUTIN

·Ihanteellinen rasva-, öljy- ja sähköpaloihin.
·Yhteensopiva Lonestar Racing -palosammuttimen
pidikesarjan kanssa.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.
295100833

LONESTAR RACING
-PIKAVAPAUTUKSELLA
VARUSTETUN KYTKIMEN
SUOJATAPIT

·Tämän sarjan avulla voit poistaa kytkimen suojan
muutamassa sekunnissa käyttääksesi hihnaa
ilman työkaluja.
·Sisältää 4 ruostumattomasta teräksestä valmistettua
”pikalukitustappia”, joissa on soljet ja kiinnitysvaijerit.
·Korvaa kaikki kytkimen suojan ruuvit.
·Tämä tuote vaikuttaa kytkimen kannen tiivisteeseen.
On erittäin suositeltavaa käyttää tätä tuotetta vain
kuivissa ajo-olosuhteissa.

Maverick, Maverick MAX
715005045

LONESTAR RACING
-LAATIKKOMAISEN
OHJAUSSAUVAN TUKILEVY
RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

·Kaksikerroksinen ohjaussauvan tukilevy
korkealaatuisesta teräksestä.
·Vahvistaa runkoon asennettua sauvaa ja lisää samalla
ajoneuvosi rallihenkistä ulkonäköä.
·Helppo asentaa.

Maverick, Maverick MAX
715005046

LONESTAR RACING
-PALOSAMMUTTIMEN PIDIKE

·Pikavapautustuki, joka mahdollistaa sammuttimen
vetämisen ulos muutamassa sekunnissa hätätilanteen
sattuessa.
·Valmistettu aihioanodisoidusta mustasta alumiinista.
·Tehokas sammutusväline ajoneuvon kyydissä antaa
turvallisuuden tunnetta.
·Sopii 4,7 cm:n (1,85”) putkeen.
·Voidaan asentaa mihin tahansa turvakaaren kohtaan.
·Mukana aihiokiinnikkeet, pikasokka, asennuslevy ja
kaksi puristinta.
·Palosammutin myydään erikseen.
·”Lonestar Racing for Can-Am” -tuotemerkki.

Maverick, Maverick MAX
715003734

X RC -JARRUPOLJIN

·Jarrupoljin, jossa on suurempi jalkapinta.
·Tämä parantaa kuljettajan
ergonomiaa ja ohjausta
kalliokiipeilyolosuhteissa.

YOSHIMURA-PAKOPUTKISTO

·Kehitetty yhteistyössä Yoshimuran kanssa.
·Valmistettu 304-laatuisesta ruostumattomasta
teräksestä harjatulla alumiinikärjellä.
·Vakioäänenvaimenninta 19 % kevyempi,
paremmat äänet ja ulkonäkö.
·Kipinänsammuttimella USA:n viranomaishyväksyntä
(USDF/USDA).
·Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän
säätämistä.
·Täyttää ROHVA- ja EPA-vaatimukset.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.

Maverick, Maverick MAX
715004901

Maverick, Maverick MAX
715005183 · linjaan kytkettävä
kolmiosainen
715002882
715002882

715005183
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RUUVITUNKKI
MAASTOKÄYTTÖÖN

·Kilparadoilta vaikutteita saaneella tunkilla ajoneuvon
nostaminen ja puhjenneiden renkaiden vaihtaminen
käy helposti ja nopeasti myös maasto-olosuhteissa.
·Voidaan käyttää helposti millä tahansa vakiomallisella
hylsyavaimella tai iskuvääntimellä (13 mm:n [1/2"] hylsy).
·Integroitu tukijalusta helpottaa kiinnittämistä
vararengastelineeseen.
·Kaksi kiinteää kiinnityskohtaa turvalliseen
nostamiseen.
·Säädettävä korkeus 19–108 cm (7,5–42,5”).

SUORITUSKYKY | LISÄVARUSTEET

TEHOKAS 172 HV:N PÄIVITYSSARJA

JÄÄHDYTTIMEN SIIRTOSARJA

·Tehonparannussarja vain Maverick 2017 -malleille.
·18 hv lisätehoa, yhteensä 172 hv.
·Sisältö: Jäähdytinjärjestelmä tuulettimella, polttoainepumpun katalysaattori ja
korkean suorituskyvyn hihna.
·Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta
ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
·C.A.R.B. Executive Order #D-799U.

·Siirtää vakiomallisen jäähdyttimen kehikon takaosaan.
·Suojaa sitä roskilta ja kiviltä.
·Estää sen tukkeutumisen ja varmistaa hyvän
jäähdytystehon mutaisissa olosuhteissa.
·Vähentää kuumaa ilmaa matkustamossa.
·Helppo puhdistaa.
·Sisältää kaikki kiinnikkeet, asennustarvikkeet ja letkut.
·Ei yhteensopiva lavan lisävarusteiden, takakehikkoon
kiinnitettyjen lisävarusteiden, Complete MTX
-äänijärjestelmän eikä pehmeiden yläovien kanssa
(paitsi LinQ-kylmälaatikko, 30 L [8 gal]).
·Jäähdytin (709200703) vaaditaan asentamiseen
2017-malleihin.

Maverick, Maverick MAX (2017-malllit)
715004700

Maverick, Maverick MAX
715006190

KAAREVAT ALATUKIVARRET
·Kaarevat alatukivarret lisäävät maavaraa.
·Vakiovarusteena X mr- ja X rc -malleissa.

Maverick, Maverick MAX
715005066 · 72"-mallit

715005065 · 64"-mallit

Maverick, Maverick MAX
715004937

ILMANOTTOPUTKEN
ESISUODATIN

·Esisuodatin erityisesti ilmanottoputkia varten.
·Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
·Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
·Suodattaa kooltaan yli 0,13 mm:n hiukkaset.
·Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi,
kun telat on asennettu.

Maverick, Maverick MAX
(snorkkelisarjan kanssa)
715005599

SNORKKELISARJA

·Nostaa moottorin ilmanoton CVT-vaihteiston jäähdytystä varten ylös siten, että
ajoneuvo voi olla puoliksi vedessä/mudassa ilman veden joutumista moottoriin.
·Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen, kääntyvän LinQ-telineen, Lonestar Racing
-takasuojatangon eikä takapaneeleiden ja ikkunoiden kanssa.
·Ennen 1.1.2018 valmistettuihin malleihin asennettaessa tarvitaan tiivistetty
ilmakotelo 707800780 (myydään erikseen).
·Vakiovarusteena Maverick X mr -malleissa.
·Ei täytä EY-vaatimuksia.

Maverick, Maverick MAX
(2019 ja edeltävät mallit)
715003733

*VAROITUS: Kaikki muutokset ja lisävarusteiden asentamiset saattavat vaikuttaa ajoneuvosi käsittelyyn. On tärkeää tutustua ajoneuvoon rauhassa muutosten jälkeen, jotta osaisit mukauttaa
ajotyylisi niihin sopivaksi. Älä tee valtuuttamattomia muutoksia tai asenna laitteistoja, joita BRP ei ole hyväksynyt ajoneuvolle. BRP ei ole testannut kyseisiä muutoksia ja ne voivat lisätä
onnettomuusriskiä tai vähentää ajonhallintaa tai tehdä ajoneuvosta laittoman kuljettaa. Kysy valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi sinun ajoneuvoosi sopivista lisävarusteista.
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ENSIAPULAUKKU

·Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki olennaiset laitteet ja tarvikkeet, joilla vältät
kaikki epäsuotuisat tilanteet, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.
·Sisältää apukaapelit, ilmakompressorin, renkaan korjaussarjan, sidontaliinan,
ilmastointiteipin, 1500 kg:n (3 300 lb) vetohihnan, nippusidekiinnitykset ja kangasrievut.

Maverick, Maverick MAX
715004359

TEHOKAS TWIN AIR
-SUODATIN

APACHE-TELAJÄRJESTELMÄT

·Paras valinta vaativimpiin
olosuhteisiin.
·Monivaiheinen öljytty suodatinvaahto
sitoo pölyä erittäin tehokkaasti, suuri
ilmanvirtaus.
·Voidaan pestä ja käyttää uudelleen.

Maverick, Maverick MAX
715002895

VAIHTOSUODATIN

(Ei kuvassa)
·Vaihtosuodatin tehokkaaseen Twin Air -suodattimeen.
Maverick, Maverick MAX
707800713

PEITTEET JA OHEISVARUSTEET

JOK AISELLA TELAMATOLLA ON TIETTY TARKOITUS, JA NE ON
SUUNNITELTU ILMAN KOMPROMISSEJA TYÖHÖN JA HAUSK ANPITOON.
APACHE-TELAMATOT PYSY VÄT HELPOSTI PINNALLA, OLIPA K YSE
SITTEN SY VÄSSÄ LUMESSA AJAMISESTA, REITTIAJOSTA TAI
RASK AIDEN KUORMIEN KULJETUKSESTA.

KULJETUSPEITE

(Ei kuvassa)
·Valmistettu UV-säteilyä kestävästä,
liuosvärjätystä polyesterikanvaasista.
·Pehmeä sisävuori suojaa tuulilasia ja
väripaneeleita naarmuuntumiselta.
·Kaikki naarmuuntumiselle altistuvat alueet on
vahvistettu kaksoiskerroksella kanvaasia.
·Säänkestävä varustus suojaa
ajoneuvoasi säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
·Aukko polttoainekorkille ja pääsy ohjaamoon
matkustajan puolelta.
·Helppo ja nopea asennus.
·Suunniteltu istumaan täydellisesti ajoneuvoosi
Can-Am-lisävarusteilla tai ilman.
Maverick
715005813

Maverick MAX
715005814

KELAUTUVAT BOLT-ON† SIDONTALIINAT

·Erinomainen moottoriurheiluajoneuvon
kuljettamiseen tai kuorman kiinnittämiseen.
·Helppo kiinnittää: Kiinnittyy pulteilla mihin tahansa
tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai runko).
·Lujatekoisen sidontaliinan (2,5 cm x 1,8 m [1” x 6’])
suurin sallittu kuormitus on 226 kg (500 lb) ja
murtolujuus 680 kg (1 500 lb).
·Kätevä painonapilla toimiva kelausmekanismi kelaa
hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen.
Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta
kuorma pysyy paikallaan.
·Kumipäällysteisestä räikkämekanismista saa tukevan
otteen. Koukussa on pintaa suojaava vinyylipäällyste.
·Myydään pareittain.
295100737

SIDONTALIINAT

·Turvallinen työkuorma 181 kg (400 lb).
·Hihnan koko 2,5 cm x 3 m (1” x 10’). Hihnassa
Sea-Doo-, Ski-Doo- ja Can-Am-logot.
·Deluxe-liina, jossa kuminen kädensija.
·Pinnoitetut S-koukut.
·2 kpl:n pakkaus.
860200447 · Black/Grey

VAIHTELEVAT

LUMI

OLOSUHTEET

TALVITELAMATOT
APACHE BACKCOUNTRY

Viimeinkin voit kulkea talviolosuhteissa ilman pitorajoituksia ja
kompromisseja ylivoimaista suorituskykyä tarjoavien Apache
Backcountry -telamattosarjojen avulla. Suunniteltu selviytymään
syvimmässäkin lumessa – työhön tai leikkiin. Älä anna talven olla esteenä.

58

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

TELAMATOT
YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
APACHE 360, 360 LT

Mukauta telamattokokoonpanosi ajo-olosuhteisiin ja
käyttötarkoitukseesi Apache 360 LT -järjestelmällä: kaikkien
vuodenaikojen ja joka maaston telamatollamme.
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TELAMATOT YMPÄRIVUOTISEEN
KÄYTTÖÖN

TALVITELAMATOT

OTA KAIKKI IRTI CAN-AM-AJONEUVOSTASI
TÄNÄ TALVENA KAIKESSA, MITÄ TEET.

TYÖHÖN JA LEIKKIIN YMPÄRI VUODEN MUDASSA,
LUMESSA JA KAIKENLAISISSA MAASTOISSA.

Maailmankuuluista moottorikelkoistamme tuttu teknologia
on palveluksessasi. Kontaktipinnaltaan suuremmalla ja
telamaton suunnittelultaan aggressiivisemmalla telamatolla voit
liikkua pidemmälle kuin luulit olevan mahdollista
parhaan lumisuorituskyvyn ansiosta.

TUOTE KUULUU

1 VUODEN

TAKUUN PIIRIIN

APACHE BACKCOUNTRY
Tehokas rungon ja liukurungon
suunnittelu takaa painon
tasaisen jakautumisen

Ylitä maaston ja sään haasteet Apache 360 LT -telasarjojen avulla – tämä
päivitys nostaa Can-Am-kokemuksen uudelle tasolle. 360LT-telasarjat,
jotka on suunniteltu tarjoamaan ylivoimaista pitoa ja kuljettamaan raskaita
kuormia pehmeässä maastossa, voidaan asentaa mönkijöihin ja SSVajoneuvoihin ja käyttää seikkailuun ja vaativien tehtävien suorittamiseen.

TUOTE KUULUU

2 VUODEN

TAKUUN PIIRIIN

APACHE 360 LT
Aggressiivisessa telamuotoilussa on
5 cm:n (2") korkuiset korvakkeet, jotka
maksimoivat vedon lumessa

Lisätty maavara 16,2 cm (6,4")

Lisätty maavara 11,4 cm (4,5")

Helppo ja nopea
asennus

Telan kokonaispinta-ala
13,417 cm2 (2 079,7 in2)

Suurin kontaktipinta missä tahansa:
37 % enemmän kuin Apache
360 LT -mallissa

APACHE BACKCOUNTRY LT -TELAJÄRJESTELMÄ
·Telamatot on suunniteltu tarjoamaan markkinoiden paras lumisuorituskyky
vertaansa vailla olevalla kantavuudella ja pidolla lumipinnalla.
·Suuri kontaktipinta, 37 % suurempi kuin Apache 360 LT -järjestelmässä.
·Vaikuttava suurennettu 16 cm:n (6,4”) maavara
auttaa pitämään ajoneuvon lumen päällä.
·Kevyt moottorikelkan inspiroima liukurungon rakenne.
·Aggressiivisessa telamuotoilussa on 5 cm (2”) korkeat korvakkeet,
jotka maksimoivat vedon lumessa.
·Apache Backcountry LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekä
moottorin ja CVT:n esisuodatin ovat pakollisia.
·Hienosäädä telajärjestelmääsi käyttämällä ylimääräisiä tukipyöriä,
liukukappaleita Vespel-liukumuoveja sekä jäärautaa.
·Ainoastaan talvikäyttöön.

UUDET JÄÄRAUDAT

·Lisävoitelua kovissa
ja jäisissä olosuhteissa.
·Runkokiinnitys, pieni ja kevyt rakenne.
·Rakenne mahdollistaa
peruutuksen ilman vaurioita.
·Kätevä säilytys, kun varustetta ei
käytetä.

Apache Backcountry -telajärjestelmä
860201728

Ainutlaatuinen säädettävä
kosketuspintajärjestelmä selviää
hankalimmistakin oloista.

VESPEL†-LIUKUMUOVIT
·Käytä DuPont Vespel -liukumuoveja
vähentämään kitkaa.
·Pidempi käyttöikä.
·Voidaan leikata haluttuun pituuteen.
·Tarvitaan 8 kpl ajoneuvoa kohden.
·Myydään yksittäin.

Apache Backcountry- ja
Apache Backcountry LT
-telajärjestelmä
503194815

Kumimatto kestävien kaksoislaakerillisten
valupyörien päällä ja tasoitettu akseliväli vähentävät
kitkaa ja tärinää varmistaen samalla luotettavuuden.

APACHE 360 LT -TELAJÄRJESTELMÄ

·Monikäyttöiset telat on suunniteltu raskaisiin kuormiin, ja ne sopivat Can-Amin useimpiin
maastoajoneuvoihin.
·Etupyörän korkeuden säätö parantaa lähestymiskulmaa ja suorituskykyä epätasaisessa maastossa,
kun kontaktipintaa nostetaan tai lisätään, mikä parantaa kantavuutta laskettaessa.
·Keskimääräinen maavaran lisäys 11,4 cm (4,5”).
·2,5 cm:n (1”) korvakkeet edessä ja 3,2 cm:n (1,25”) korvakkeet takana.
·Apache 360 LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekä moottorin ja CVT:n
esisuodatinsarja ovat pakollisia.
·Luotettava ja suunniteltu kestämään.
·EY:n vaatimusten mukainen.
·Suositellaan käytettäväksi lumessa vain Maverickille.

Maverick, Maverick MAX
715005103

Maverick, Maverick MAX
715004734

APACHE BACKCOUNTRY LT -ASENNUSSARJA

72"-mallit
715004394

UUSI LISÄPYÖRÄSARJA

·Lisäpyöräsarja Backcountry LT -takateloille.
·Vähentää veto- ja vierintävastusta kovissa
lumiolosuhteissa tai kuljetettaessa raskaampia kuormia.
·Voi pidentää liukukappaleen käyttöikää kovissa
lumiolosuhteissa.
·Yksi sarja sisältää kaksi pyörää, ristiakselin ja
kiinnitysvarusteet yhtä telamaton kulmaa varten.
·Yhteen takatelaan voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa.

Apache Backcountry LT -pyöräsarja
715006293
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Maverick, Maverick MAX
64"-mallit
715004392

72"-mallit
715004393

TELAMATON DPS-MODUULI

(Ei kuvassa)
· Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja
optimoidun ohjausavustimen, jotka varmistavat täydellisen telamaton
hallinnan ja ajon helppouden.
· Tarvitaan Apache-telajärjestelmien asentamiseen.
·Ei myytävänä Euroopassa
Maverick, Maverick MAX
715004707

(Ei kuvassa)
·Vaaditaan Apache Backcountry LT -telajärjestelmän asentamiseen.
·DPS-moduuli ja esisuodatin ovat pakollisia ja myydään erikseen.
Maverick, Maverick MAX
64"-mallit
715004397

APACHE 360 LT -ASENNUSSARJA

(Ei kuvassa)
·Vaaditaan Apache 360 LT -telajärjestelmän asentamiseen.
·Telamaton DPS-moduuli ja esisuodatin eivät mukana.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

Tarvitaan Apache Backcountry- ja Apache 360 LT -telajärjestelmien asentamiseen

MOOTTORIN JA CVT:N ILMAN ESISUODATIN
·Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
·Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
·Suodattaa yli 0,19 mm:n (0,007”) hiukkaset.
·Helppo asentaa.
·Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen kanssa.
·Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi, kun telat on asennettu.

Maverick, Maverick MAX (paitsi X mr -mallit)
715005600

ILMANOTTOPUTKEN ESISUODATIN
·Esisuodatin erityisesti ilmanottoputkia varten.
·Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
·Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
·Suodattaa yli 0,13 mm:n hiukkaset.
·Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi,
kun telamatot on asennettu.

Maverick, Maverick MAX
(snorkkelisarjan kanssa)
715005599

61

PROMOUNT-PUSKULEVYT | LISÄVARUSTEET

PROMOUNT-PUSKULEVYT

CAN-AM PROMOUNT -KULMAPUSKULEVYT

PROMOUNT-MALLISTO LUOTIIN SEK Ä
AMMATTILAISILLE ETTÄ HARRASTAJILLE, JOTK A
HALUAVAT VIEDÄ TYÖK ALUSARJANSA
SEURAAVALLE TASOLLE. CAN-AM UUDISTI
MAHDOLLISIMMAN TEHOKK AAKSI SUUNNITELLUN
PUSKULEV YN KIINNITYKSESTÄ TERÄÄN.

UUDET SIVULLE HEITTÄVÄT
CAN-AM-KULMATERÄT
·Helpota työtä oikeiden työkalujen avulla,
kolaa pitkät kujat ja helpota tehtävää
heittämällä lumi kauemmaksi.
·Puskulevyn siipipää on 63 cm (25”) korkea
ja madaltuu 41 cm:iin (16”).
·Yksisuuntaisen puskulevyn "siipi" on
suunniteltu heittämään lumi korkeammalle.
·Kumilaippa suojaa kuljettajaa lumelta.
·Can-Am-merkkinen.

TERÄKSINEN YKSISUUNTAINEN
PUSKUTERÄ, 183 CM (72")
715007264 · Black

183 CM (72”)

SINUN TYÖSI, SINUN VALINTASI
Hanki mukautettu ratkaisu, joka todella sopii tehtävään – laadukkailla komponenteilla ja
ilman oikopolkuja. ProMount-asennuslevy, työntörunko ja terät ovat yleiskäyttöinen
järjestelmä, joka voidaan sovittaa tiettyyn Can-Am-malliin ja työkohteeseen.

TEHOKKAIN
ASENNUSJÄRJESTELMÄ

CAN-AM PROMOUNT -TYÖNTÖRUNKO
PIKAKIINNITYSJÄRJESTELMÄLLÄ

Pohja-asennuslevy antaa
optimaalisen kohtauskulman
parhaan työntövoiman
mahdollistamiseksi.

Eteen asennettava
työntörunko tarjoaa alan
johtavan nostokorkeuden.

Matalaprofiilisella asennuslevyllä on
vähäinen vaikutus maavaraan, ja se
voidaan pitää asennettuna ympäri vuoden.

LIITÄNTÄ YHDELLÄ NAPSAUTUKSELLA
Can-Am ProMount -puskulevyjärjestelmä kiinnitetään NELJÄSSÄ HELPOSSA VAIHEESSA, ja se on nopein,
helpoin tapa aloittaa auraus ja saada työ tehtyä – minimaalinen vaiva parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

1

2

3

4

·Raskaat teräsputket on suunniteltu kestämään rankintakin käyttöä.
·Keskikiinnitteinen runko takaa erinomaisen työntövoiman ja pidon.
·Suunniteltu puskulevyn maksiminostokorkeudelle.
·Sisältää itse paikalleen asettuvan pikakiinnitysjärjestelmän,
helposti jalalla vapautettavan polkimen ja ergonomisen
kahvan puskulevyn kulman säätämiseen.
·Puskulevyn ohjainrullaa ja rajakytkintä suositellaan
vinssiköyden käyttöiän pidentämiseksi.
·Asennukseen tarvitaan Can-Am
ProMount -asennuslevy.
·Mahdollistaa terän kääntämisen vasemmalle tai oikealle, 5 asentoa.
·Kookas tappi helpottaa terän kääntämistä, jolloin vältytään lian ja lumen
kerääntymiseltä nivelöintiin.

TYÖNTÖRUNGON JATKE

·30 cm:n (12”) työntökehyksen jatke tarvitaan, kun
puskulevy asennetaan Apache-telajärjestelmien kanssa.

Maverick,
Maverick MAX
715006257

Yhteensopiva
kaikkien
ProMountpuskulevyjen
kanssa

Maverick, Maverick MAX
715003910

CAN-AM PROMOUNT -ASENNUSLEVY

Vaaditaan,
kun puskulevy
asennetaan Apachetelajärjestelmien
kanssa

·Vaaditaan Can-Am ProMount -työntörungon asentamiseen pikakiinnitysjärjestelmällä.
·Asennuslevy on tarkkaan suunniteltu pysymään asennettuna vuoden ympäri maavaraan
vaikuttamatta.
·Ei yhteensopiva korkean maavaran S3-A-etutukivarren kanssa (715003784 ja 715005116).

Maverick, Maverick MAX
715004484

LUO OMA PAKETTISI
Aja suoraan
kohti puskulevyä.
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Kiinnitä vinssiköysi puskulevyyn
ohjauskoukulla/-rullalla.

Nosta puskulevyä, kunnes se
kiinnittyy asennuslevyyn.

Irrota vinssiköysi ohjaimesta.
Olet valmis auraamaan.

KYSY NEUVOA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI, JOTTA SAAT
PARHAAN AURALEVEYDEN.
ProMount-terästerät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä ja suunniteltu tehokkaaseen
auraukseen, ja niitä on saatavana useassa eri koossa suuriin tai pieniin töihin.
Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

valitsemalla minkä tahansa puskulevytyypin/pituuden, jonka haluat työntörunkoasi varten.
ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia
kaikkien terien kanssa.
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CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYT

CAN-AM PROMOUNT -TERÄSPUSKULEVYT

HMWPE (erittäin kestävä polyeteeni) -teknologia antaa Flex2-puskulevyille paremman luotettavuuden,
kestävyyden sekä ruosteen- ja vääntymiseneston. Töiden suorittamisessa luja mutta esteissä joustava
Flex2-terä yksinkertaistaa työskentelyä.

ProMount-terästerät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä ja suunniteltu tehokkaaseen
auraukseen, ja niitä on saatavana useassa eri koossa.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA

CAN-AM PROMOUNT -TERÄKSISET PUSKULEVYSARJAT

Sarja sisältää:
·Can-Am ProMount Flex2 -terä
·Työntörunko ja pikakiinnitysjärjestelmä
·Asennuslevy (ei kuvassa)

Sarja sisältää:
·Can-Am ProMount -terästerä
·Työntörunko ja pikakiinnitysjärjestelmä
·Asennuslevy (ei kuvassa)
Maverick, Maverick MAX
715006302 · Black
715006303 · Yellow

183 CM:N (72") TERÄ
Maverick, Maverick MAX
715006301 · Black

183 CM (72”)

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -TERÄT

183 CM (72”)

·Terät saatavilla erikseen luodaksesi
oman paketin.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän
lisävarusteiden kanssa, jotka tekevät
puskulevystä entistäkin monipuolisemman.

CAN-AM PROMOUNT -TERÄSTERÄT

·Terät ovat saatavilla yksittäin oman sarjasi luomiseen.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa, jotka tekevät puskulevystä
entistäkin monipuolisemman.

183 CM:N (72") TERÄ

183 CM:N (72") TERÄ

·Puhdistaa 168 cm:n (66”) leveydeltä,
kun puskulevy on täysin viistossa.

·Puhdistaa 168 cm:n (66”) leveydeltä,
kun puskulevy on täysin viistossa.
·Terän korkeus 43 cm (17”).

ProMount-työntörunko
715004485 · Black

ProMount-työntörunko
715004474 · Black
715006021 · Yellow

183 cm (72”)
183 CM (72”)

KYSY NEUVOA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI, JOTTA SAAT
PARHAAN AURALEVEYDEN.
ProMount-terästerät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä ja suunniteltu tehokkaaseen
auraukseen, ja niitä on saatavana useassa eri koossa suuriin tai pieniin töihin.
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LUO OMA PAKETTISI

LUO OMA PAKETTISI

valitsemalla minkä tahansa puskulevytyypin/pituuden, jonka haluat työntörunkoasi varten.
ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia
kaikkien terien kanssa.

valitsemalla minkä tahansa puskulevytyypin/pituuden, jonka haluat työntörunkoasi varten.
ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia
kaikkien terien kanssa.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.

KYSY NEUVOA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI, JOTTA SAAT PARHAAN AURALEVEYDEN.
ProMount-terästerät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä ja suunniteltu tehokkaaseen
auraukseen, ja niitä on saatavana useassa eri koossa suuriin tai pieniin töihin.
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RENKAAT JA VANTEET

CAN-AM PROMOUNT –PUSKULEVYN LISÄVARUSTEET
1

CAN-AM PROMOUNT
-REUNAMERKIT

1

·Auttaa löytämään puskulevyn reunat.
·Korkeus: 60 cm (24").
·Myydään pareittain.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -teräs- ja
Flex2-terien kanssa terän jatkeella tai ilman
(lukuun ottamatta 137 cm:n [54"] teräksiset
Can-Am ProMount -terät).

RENKAAT

Maverick, Maverick MAX
715004206

2

CAN-AM PROMOUNT
-MUOVINEN KULUTUSTERÄ*

4

·Auttaa välttämään sileiden ajoteiden ja
merkittävien pintojen naarmuttamista.

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

3

3

CAN-AM PROMOUNT -KINOSLEIKKURIT

2

*

·Auttaa pitämään lumen aurassa.
·Mitat: 43,2 cm x 33 cm (17" x 13").
·Myydään pareittain.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -teräs- ja Flex2-terien kanssa
terän jatkeella tai ilman
(lukuun ottamatta 137 cm:n [54”] teräksiset Can-Am ProMount -terät).

Maverick, Maverick MAX
715006258

4

CAN-AM PROMOUNT -TERÄN JATKEET

·Lisää 8 cm (3") molemmin puolin.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa
(lukuun ottamatta 137 cm:n [54"] teräksiset Can-Am ProMount -terät).
·Pidempi kulutusterä voidaan asentaa jatkeilla
jo saavutetun lisäpituuden lisäämiseksi.
·Yhteensopiva Can-Am ProMount -teräs- ja Flex2-terien kanssa
(lukuun ottamatta 137 cm:n [54"] teräksiset Can-Am ProMount -terät).

Maverick, Maverick MAX
715004205 · Black
715005319 · Yellow

PUSKULEVYN KÄÄNTÖJÄRJESTELMÄ

·Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi
helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
·Mahdollistaa puskulevyn täyden säädön ylös/alas ja
vasemmalle/oikealle mukana olevan ohjaussauvan avulla.
·Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja
keskittyä helposti auraustehtävien hoitamiseen.
·Ei yhteensopiva Backcountry LT -telasarjojen kanssa Maverickissa.

Yhteensopiva minkä tahansa ProMount-työntörungon ja -terän
kanssa
715006022

X DS -RENGAS
MAXXIS BIGHORN

(Ei kuvassa)
Edessä – 29" x 9" x 14"
705402081

Takana – 29" x 11" x 14"
705502604

·Paksumpi alarulla vähentää vaijerin
kulumista aurauskäytössä.
·Voidaan käyttää kaikkien ProMountpuskulevyjen kanssa.

Maverick, Maverick MAX
705203753
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AURAN RAJAKYTKIN

MAXXIS LIBERTY ‑RENGAS

Takana – 28" x 11" x 14"
705502603

Maverick Xrc
30" x 10" x 14"
705402143

Edessä – 27" x 9" x 14"
705402168 ∙

32" x 10" x 15"
705402464

·Suunniteltu suorituskykyiseen ajamiseen ja antaa
sinulle ja SSV-ajoneuvollesi vapautta eri maastoissa.
·8-kerroksinen säteittäinen rakenne.

Takana – 27" x 11" x 14"
705502665 ∙

X RS -RENGAS
MAXXIS BIGHORN

(Ei kuvassa)
Edessä ja takana – 30" x 10" x 14"
705402082

VANTEET

14":N MAVERICKVANNE

14" MAVERICK
X RC -VANNE

·Musta alumiinivanne, jossa on koneistettu
pinta ja kirkaslakka.
·Vannekehän väri valittavissa (ei sisälly).
·Vannekehän asentamiseen tarvitaan
16 pulttia (250000893).

Maverick, Maverick MAX
705402256

Maverick, Maverick MAX
705402207 · Black ja koneistettu
705402173 · Black

·Mustat alumiinivanteet kirkaslakalla.

14":N MAVERICK-VANNE

·Mustat alumiinivanteet kirkaslakalla.
·Vannekehän väri valittavissa.
·Vannekehän asentamiseen tarvitaan 16 pulttia
(250000893).

Maverick, Maverick MAX
Edessä – 14" x 7"
·Offset-luku = 55 mm
·Xrs-malleissa = edessä ja takana
705402393

PUSKULEVYN
OHJAINRULLA

MAXXIS BIGHORN 2.0 -RENGAS

Edessä – 28" x 9" x 14"
705402080

14":N MAVERICK-VANNE
·Mustat alumiinivanteet kirkaslakalla.

Maverick ja Maverick MAX
Edessä – 14" x 7"
·Offset-luku = 55 mm
705401965
Takana – 14" x 8"
·Offset-luku = 76 mm
705502493

14":N MAVERICK-VANNEKEHÄ
·Alumiinista valettu vannekehä.
·Tulee asentaa etuvanteeseen (705401706)
ja takavanteeseen (705502286).

Maverick ja Maverick MAX
(Vain X rs ja X ds -mallit)
705401709 · Black
705401913 · Gold
705402358 · Can-Am Red
705402472 · Manta Green

Takana – 14" x 8"
·Offset-luku = 76 mm
705502814

(Ei kuvassa)
·Kaapelin kireyden säätelyyn, kun nostat puskulevyjärjestelmää.
·Estää vinssin, puskulevyn työntökehyksen ja ajoneuvon vauriot.
·Anturi siirretty optimaalisen nostokorkeuden saavuttamiseksi.
Maverick, Maverick MAX
715006259

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

VAATETUS
Vaatteet, kypärät, lasit ja kaikki
muu, mitä tarvitset siirtääksesi
Can-Am-kokemuksesi
suuremmalle vaihteelle.

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

APPAREL

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

PARTS &
MAINTENANCE

VARAOSAT JA
HUOLTO
Välttämättömät varusteet,
joilla Can-Am pysyy
huippukunnossa, mm. öljyt,
suodattimet, huolto- ja
puhdistustuotteet.

CAN-AMOFFROAD.COM

