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SINUN TEHTÄVÄSI.  
MEIDÄN LISÄVARUSTEEMME. 
HOIDETAAN HOMMA.

BRP:N KAHDEN VUODEN 
RAJOITETTU TAKUU

Uusille BRP:n myymille Can-Am-lisävarusteille, alkuperäisille varaosille  
ja yhteistyössä kehitetyille malleille. Sisältää asentamasi tai valtuutetun  
BRP-jälleenmyyjän asentamat tuotteet.

YHTEENSOPIVUUS  
JA TARKOITUKSEN-
MUKAISUUS
INNOVAATIO ON OSA MEITÄ. KAIKKI 
LISÄVARUSTEEMME OVAT KESKENÄÄN 
YHTEENSOPIVIA JA KÄYTTÖVALMIITA. 
VALITSE SIIS OMASI. JA VALITSE  
VIELÄ LISÄÄ.

LAATUA JA 
LUOTETTAVUUTTA
CAN-AM-LISÄVARUSTEEMME OVAT  
HETI TARKOITUKSEEN SOPIVIA. LISÄKSI 
MYÖNNÄMME NIILLE KAHDEN VUODEN 
TAKUUN. TERVETULOA CAN-AM-
KÄYTTÄJÄKSI. ASENNA LISÄVARUSTEET 
ITSE TAI ANNA SE VALTUUTETUN 
JÄLLEENMYYJÄN TEHTÄVÄKSI.

TYYLI JA 
NÄYTTÄVYYS
OLEMME PARANTANEET 
LISÄVARUSTEVALIKOIMAA. 
TYYLIKKYYS EI YKSIN RIITÄ, 
KULJETTAJIA HEMMOTELLAAN 
MYÖS SUORITUSKYVYLLÄ. 
TÄYDELLISTÄ TOIMIVUUTTA,  
EI PELKKÄÄ PUHETTA. 
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TUTKI

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

TRAXTER PRO

ASIANTUNTEVASTI VALITUT PAKETIT

LISÄÄ HALUAMASI LISÄVARUSTEET KOLMELLA PÄIVITYSTASOLLA: STARTER, ADVANCED  
JA PEAK. VOIT MYÖS YHDISTELLÄ ERI VAIHTOEHTOJA – JA KOOTA MIELUISESI PAKETIN.

VOIT RAHOITTAA LISÄVARUSTEIDEN HANKINNAT  
Traxterin oston ja rahoituksen yhteydessä. Kysy tarkemmat tiedot jälleenmyyjältäsi.

STARTER
Välttämättömät, suositellut päivitykset Can-Am-

ajoneuvon välittömään parantamiseen.

ADVANCED
Parhaat kokonaisvaltaiset, monipuoliset 

lisävarusteet, jotka ovat osoittautuneet suosituiksi 
niin kokeneiden kuskien kuin uusien omistajien 

keskuudessa. Muunna Can-Am-ajoneuvosi  
tulevia ajovuosia varten.

PEAK
Rajoitukset ovat muille:  

varustele Can-Am-maastoajoneuvosi  
ylittääksesi suurempia esteitä ja kokeaksesi 

mahtavampia seikkailuja.

CAN-AM-LISÄVARUSTEET 
HAUSKANPITOON.

STARTER
715005276 ProVent-tuulilasi s. 20

 

715007081 Polykarbonaattitakatuulilasi s. 23
715005754 Etupuskuri s. 27
715005777 Xtreme-etupuskurilevyt s. 27
715005774 Etukulmasuoja s. 27
715006012 Takapuskuri s. 29
715002459 Sivupeili s. 20

ADVANCED
715006325 Pehmeät ovet s. 22
715006001 Lokasuojat s. 30
715003873 Headache-teline s. 40
715005415 Kuormalavan suojat ja kiinnityskiskot s. 29
715003870 Adventure-kattoteline s. 44
715004778 LinQ-kylmälaatikko, 8 gal s. 36

PEAK
715006697 Pohjapanssarisarja s. 25
715002019 Täydellinen Overhead-audiojärjestelmä s. 53
715004007 99 cm:n (39") kaksirivinen LED-valokisko (270 W) s. 48

VARUSTELE TRAXTERISI
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KOVA TYÖ

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

TYÖSI ALKAA TÄSTÄ: VARUSTA CAN-AM 
TRAXTER VETÄMÄÄN, KULJETTAMAAN 
JA MONEEN MUUHUN.

TRAXTER MAX

YLIVERTAINEN METSÄSTYSKAVERI ON 
ULOTTUVILLASI – SINUN TARVITSEE 
VAIN VARUSTAA SE TARPEISIISI.

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

TRAXTER

STARTER

715003038 Urheilukatto s. 13
715002433 Puolikorkea tuulilasi s. 19
715006316 Puoliovet (Max) s. 22
715002423 Deluxe Headache -teline s. 40
715002464 LinQ-takalavan jatke/jakaja s. 37

ADVANCED

715005754 Etupuskuri s. 27
715005777 Xtreme-etupuskurilevyt s. 27
715006012 Takapuskuri s. 29
715002421 Lavan laitojen jatkeet s. 40
715003665 9 cm:n (3,5”) LED-aluevalot s. 49

PEAK

715006064 LinQ-etuteline s. 38
715004282 Matalaprofiilinen LinQ-kori s. 36
715007077 Takatavaratilan valo s. 51
715004905 Taustapeili ja kameran näyttö s. 54
715003095 Etuosan Overhead-audiojärjestelmä s. 53
715006416 Can-Am HD 4500 -vinssi s. 57

STARTER

715002430 Urheilukatto s. 13

 

715002442 Kääntyvä tuulilasi – kovapinnoitettu s. 19
715006314 Puolikorkeat ovet s. 22
715002851 Tuulisuoja taakse s. 24
715002423 Deluxe Headache -teline s. 40
715005466 LinQ-työkalu- ja asepidike s. 45
715005449 Riippuva kuljetuslaatikkosarja s. 39
715005409 Lokasuojat s. 30

EDISTYNYT 
TASO

715005410 Rancher-etupuskuri s. 28
715003879 LinQ-tavaralaatikko, 45 L (12 gal) s. 36
715003870 Adventure-kattoteline s. 44

PEAK

715006696 Pohjapanssarisarja s. 25
715003617 Rancher-etusivusuojat s. 29
715002569 Kivisuojat s. 31
715002935 Pyöreät LED-valot, 4” s. 49
715007077 Takatavaratilan valo s. 51

VARUSTELE TRAXTERISIVARUSTELE TRAXTERISI

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

SELVIYDY SYVIMMÄSTÄKIN 
LUMESTA – TYÖHÖN TAI LEIKKIIN. 
CAN-AMISI OLI VALMIS TALVEEN 
JO SYNTYESSÄÄN.

TRAXTER

STARTER
715002432 Täysikokoinen tuulilasi – kovapinnoitettu s. 19
715006325 Pehmeät ovet s. 22
715007081 Polykarbonaattitakaikkuna s. 23
715005904 Huurteenpoisto-, lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä s. 56

ADVANCED
715006821 Lokasuojat s. 30
715003873 Headache-teline s. 40
715003028 Työkalulaatikko lavalle s. 43
715002934 38 cm:n (15") kaksirivinen LED-valokisko s. 48
715002456 Valoteline s. 51
715003665 9 cm:n (3,5”) LED-aluevalot s. 49
715004905 Taustapeili ja kameran näyttö s. 54
715003837 Lämmitettävä ohjauspyörä s. 56
715006112 Lämmitettävä istuinpäällinen (kuljettaja) s. 56

TELAT
715005103 Apache 360LT -telat s. 67
715005492 Apache 360 LT -telojen asennussarja s. 67

PUSKULEVY
715006111 WARN VRX 45-S -vinssi s. 57
715006301 Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja, 72" s. 70

10

VARUSTELE TRAXTERISIVARUSTELE TRAXTERISI

TALVI
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KATOT
LAADUKKAISTA MATERIAALEISTA JA CAN-AMIIN YHTEENSOPIVIKSI  

SUUNNITELLUT KATOT LUOVAT VAHVAN, KEVYEN JA KESTÄVÄN  
SUOJAN SÄÄOLOSUHTEITA VASTAAN. 

 TEE SIITÄ OMANLAISESI
Yhteensopiva muiden lisävarusteiden kanssa, jotta voit tehdä 
ajoneuvostasi täysin yksilöllisen. Valot, tuulilasi, ovet, katot, 

puskurit ja paljon muuta.

TÄYSIN INTEGROITU 
kaikkien Can-Am-lisävarusteiden suunnitteluun.

RAKENNETTU 
AJONEUVOASI VARTEN

Niissä on sama muotoilu, 
sopivuus, viimeistely ja 

kestävä laatu,  
jotka löytyvät koko 

mallistosta.

URHEILUKATTO
  ··  Vahva ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
  ··  Antaa kuljettajalle ja matkustajalle lisäsuojaa sääolosuhteita vastaan.
Traxter
715002430

Traxter MAX
715003038

DELUXE-URHEILUKATTO
  ··  Kattava kattopaketti antaa kuljettajalle ja matkustajalle lisäsuojaa sekä vähentää 
melua ohjaamossa.

  ··  Mukana tuleva tiivistesarja ja vuori takaavat erinomaisen yhteensopivuuden  
ja viimeistelyn.

  ··  Katon takaosan vuori ei ole yhteensopiva pehmeän takapaneelin kanssa.
Traxter
Sisältö:
  ··  Sport-katto
  ··  Sport-katon tiivistesarja
  ··  Etukaton vuori
  ··  Takakaton vuori
715002511

Traxter MAX
Sisältö: 
  ··  Sport-katto
  ··  sport-katon tiivistesarja
  ··  Etukaton vuori
  ··   Takakaton vuori
715003039

URHEILUKATON TIIVISTESARJA
(Ei kuvassa)
  ··  Vaaditaan, kun asennetaan erillisiä ohjaamokomponentteja, joissa on urheilukatto 
tai kun asennetaan katon etu- ja takaosan vuoria.

Traxter
715003126

Traxter MAX
715003583

12

KATOT

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



14 1515

LISÄVARUSTEET  | 

BIMINI-KATTO JA 
AURINKOVISIIRI

KATOT S. 12 
TUULILASIT S. 17 
OVET S. 21 
TAKAIKKUNAT S. 23

Täysin modulaariset 
osat on suunniteltu 
toimimaan yhdessä:

SUUNNITTELE 
OMA KOVA TAI 
PEHMEÄ 
OHJAAMOSI.
VALITSE HALUAMASI 
LISÄVARUSTEET JA 
RAKENNA OMA OHJAAMOSI 
TAI TÄYDENNÄ SITÄ.

KOVAT OHJAAMOT

KATON ETUOSAN VUORI
··  Ajoneuvon parannus.
··  Sulautuu saumattomasti kattoasenteiseen valokytkimeen.
··  Tarvitaan valojen asentamiseen kattoon sekä audiojärjestelmien asentamiseen.
··  Mahdollistaa tuulilasinpyyhkijä- ja -pesinpaketin paremman integroinnin.
··  Urheilukaton (715003038 tai 715002430) asennukseen tarvittava tiivistesarja.
Traxter, Traxter MAX
715003098

KATON TAKAOSAN VUORI
··  Helppo ja nopea ajoneuvon parannus.
··  Muiden kattoon asennettavien lisävarusteiden parempi yhteensopivuus.
··  Urheilukaton asennukseen tarvitaan tiivistesarja.
Traxter
··  Asennettava urheilukaton (715002430) 
kanssa.

715006334

Traxter MAX 
(Ei kuvassa)  
··  Asennettava urheilukaton (715003038) 
kanssa.

715006391

BIMINI-KATTO JA AURINKOVISIIRI
··  Valmistettu UV-säteilyä kestävästä polyesterikanvaasista.
··  Pehmeässä kuomussa on kova visiiri, joka mahdollistaa kokoon rullatun pehmeän 
kuomun säilyttämisen ja urheiluvisiirin valotelineen asentamisen. 

··  Helppo ja nopea asennus.
Traxter
  ··  Ei sovi yhteen pehmeiden ja kovien 
täysikokoisten ovien kanssa.

 715003418 ·· Black 

Traxter MAX
 715003030 ·· Black 

KOVA PREMIUM-UMPIOHJAAMO
  ··  Antaa kuljettajalle ja matkustajalle parasta mahdollista suojaa sääolosuhteilta ja 
kylmyydeltä. Siinä on kattavimmat lisävarusteet, mitä tuotevalikoimastamme löytyy. 

  ·· Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Mukana: 
  ··  Deluxe Sport -kattosarja
  ··  Käännettävä lasinen tuulilasi 
pyyhintä- ja pesujärjestelmällä

  ··  Täysikokoiset ovet sähkötoimisilla 
ikkunoilla 

  ··  Lasinen takaikkuna liukupaneelilla 
  ··  Lämmöneristyssarja 
  ··  Täysikokoiset takaovet 
  ··  Pyyhkijöiden ja sähkötoimisten 
ikkunoiden kaapeli 

  ··  Katon virtakaapeli 
  ··  Jäykkä ohjaamon tiivistesarja 
Traxter MAX
715006332

Mukana: 
  ··  Deluxe Sport -kattosarja
  ··  Käännettävä lasinen tuulilasi 
pyyhintä- ja pesujärjestelmällä 

  ··  Täysikokoiset ovet sähkötoimisilla 
ikkunoilla 

  ··  Lasinen takaikkuna liukupaneelilla 
  ··  Lämmöneristyssarja 
  ··  Pyyhkijöiden ja sähkötoimisten 
ikkunoiden kaapeli 

  ··  Katon virtakaapeli 
  ··   Jäykkä ohjaamon tiivistesarja 
Traxter
715006330

UMPIOHJAAMO
  ··  Kova umpiohjaamo sopii ihanteellisesti 
Traxter XT -ajoneuvoihin, joissa on 
vakiovarusteena katto, mutta se sopii 
myös Base- ja DPS-malleihin, joihin saa 
katon lisävarusteena.

  ··  Suojaa hyvin kuljettajaa ja matkustajaa 
luonnonvoimilta.

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Mukana: 
  ··  Lasinen käännettävä tuulilasi
  ··  Täysikokoiset ovet, joissa 
sähkötoimiset ikkunat

  ··  Takaikkuna, äänieristyssarja
  ··  Ikkunan johtosarja
  ··  Katon virtajohtosarja
  ··  Kovan umpikaton tiivistesarja
Traxter XT
715006333

KATOT

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

UUSI LÄPINÄKYVÄ KOVA 
OHJAAMO
Mukana: 
  ·· Läpinäkyvät jäykät ovet
  ·· Urheilukatto 
  ·· Lasinen tuulilasi
  ·· Polykarbonaattitakaikkuna
  ·· Urheilukaton tiivistesarja
Traxter
715007269

TRAXTER MAX
715007270
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TUULILASIT

VOIT PARANTAA TRAXTERISI SOPIVUUTTA, ULKONÄKÖÄ JA MUKAVUUTTA TEHTAALLA 
KEHITETYN TUULILASIN AVULLA, JOKA SUOJAA SÄÄOLOSUHTEILTA, MAASTOREITTIEN 

PÖLYLTÄ, SYVILTÄ MUTAKUOPILTA JA KIVIKKOISELTA MAASTOLTA.

KÄÄNTYVÄ LASINEN TUULILASI
Mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin  

säätämällä tuulilasia ajon aikana.

TÄYSIN INTEGROITU 
Can-Amisi vakiomallinen profiloitu kehikko mahdollistaa 

lisävarusteidemme helpon asentamisen ja täydellisen sopivuuden.

MAKROLON†-PINNOITUS
Täysikokoinen tuulilasimme –  

iskunkestävä Makrolon†-
kovapinnoitettu  

polykarbonaatti takaa  
pitkän käyttöiän.

Luo täydellinen  
ohjaamosi Can-Amin 

keskenään vaihdettavilla 
umpiohjaamon 
lisävarusteilla.

PEHMEÄT OHJAAMOT

OHJAAMON ERISTYSSARJA
(Ei kuvassa)
  ··  Neopreenieristyssarja: Ehdoton valinta kylmiin ajo-olosuhteisiin.
  ··  Auttaa pitämään kylmyyden ohjaamon ulkopuolella ja lämmön sisällä, kun ajoneuvo 
on varustettu täydellisellä umpiohjaamolla (pehmeä tai kova).

  ··  Vakiona XT Cab -malleissa 2018 ja uudemmissa.
Traxter (2019 ja aiemmat)
715004911

HYBRIDIUMPIOHJAAMO
(Ei kuvassa)
Mukana: 
  ··  Urheilukatto
  ··  Täysikokoinen tuulilasi – kovapinnoitettu
  ·· Pehmeät ovet
  ··  Polykarbonaattitakaikkuna
  ··  Takatuulensuojauksen 
asennustiivistesarja

Traxter
 715006722 · Black

Traxter MAX
 715006723 · Black

PEHMEÄ UMPIOHJAAMO
  ··  Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
  ··  Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa.
Mukana: 
  ··  Bimini-katto ja aurinkovisiiri  
(715002918 – ei myydä erikseen / 715003030)

  ··  Täysikokoinen tuulilasi – kovapinnoitettu 
  ··  Pehmeät ovet
  ··  Pehmeä takapaneeli
Traxter (2019 ja aiemmat)

 715002917 · Black

Traxter (2020 ja uudemmat)
 715006327 · Black

Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
 715003032 · Black

Traxter MAX                                          
(2020 ja uudemmat)

 715006317 · Black

1716 Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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PYYHKIJÖIDEN JA SÄHKÖTOIMISTEN 
IKKUNOIDEN KAAPELI
(Ei kuvassa)
  ··  Vaaditaan sähkötoimisilla ikkunoilla varustettujen 
täysikokoisten ovien (715006331) ja/tai tuulilasin 
pyyhintä- ja pesujärjestelmän (715001638) 
asennukseen. 

  ··  Vaaditaan, jos haluat koota moduuleista  
oman umpiohjaamon.

Traxter, Traxter MAX
710004462

LASINEN KÄÄNTYVÄ TUULILASI SEKÄ PYYHKIMET  
JA PESIMET
  ··  Kaartuva ja laminoitu lasinen 
täysikokoinen tuulilasi metallikehyksessä.

  ··  Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden.
  ··  Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä 
suojaa kuljettajaa ja matkustajaa 
sääolosuhteilta ohjaten samalla 
ilmavirtaa.

  ··  Kääntyvä tuulilasi voidaan säätää täysin 
kiinni tai täysin auki mielesi mukaan.

  ··  Ihanteellinen mutaisiin olosuhteisiin.

  ··  Kaasuiskunvaimenninavusteinen 
toiminta ja kääntyy kahdella saranalla, 
jotka sijaitsevat tuulilasin yläreunassa.

  ··  Yksinopeuksinen pyyhin ja 
tuulilasinpesunesteen annostelija.

  ··  Vaatii pyyhkijä- ja virtakaapelin 
(710004462) sekä virtakaapelin 
(715003094).

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.

Traxter, Traxter MAX
715002441

LASINEN KÄÄNTYVÄ TUULILASI
  ··  Kaartuva ja laminoitu lasinen 
täysikokoinen tuulilasi metallikehyksessä.

  ··  Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden.
  ··  Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä 
suojaa kuljettajaa ja matkustajaa 
sääolosuhteilta ohjaten samalla 
ilmavirtaa.

  ··  Kääntyy kolmeen asentoon: täysin 
kiinni, ¼ auki tai kokonaan auki.

  ··  Kaasuiskunvaimenninavusteinen 
toiminta ja kääntyy kahdella saranalla, 
jotka sijaitsevat tuulilasin yläreunassa.

  ··  Ihanteellinen mutaisiin olosuhteisiin.
  ··  Voidaan käyttää tuulilasin pyyhintä- ja 
pesujärjestelmän (715001638) kanssa.

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.

Traxter, Traxter MAX
715002942

TUULILASIN PYYHINTÄ- JA PESUJÄRJESTELMÄ
  ··  Erinomainen keino pitää tuulilasi puhtaana sateella tai kun ajat mudassa ja vedessä.
  ··  Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen, tuulilasinpesunesteen annostelijan ja tuulilasin 
runkokiinnityksen.

  ··  Käytettävä yhdessä lasisen tuulilasin (715001303) tai lasisen 
kääntyvän tuulilasin (715002942) kanssa.

  ··  Vaatii pyyhkijät ja sähkötoimiset ikkunat (710004462) 
sekä virtakaapelin (715003094).

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter, Traxter MAX
715001638

KÄÄNTYVÄ TUULILASI – KOVAPINNOITETTU
  ··  Iskunkestävä Makrolon†-kovapinnoitettu 
ja täysikokoinen polykarbonaattituulilasi 
metallikehyksessä.

  ··  Tarjoaa erinomaisen selkeän 
näkyvyyden ja paremman 
hankauksenkestävyyden.

  ··  Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä 
suojaa kuljettajaa ja matkustajaa 

sääolosuhteilta ohjaten samalla 
ilmavirtaa.

  ··  Kääntyy kolmeen asentoon: täysin 
kiinni, ¼ auki tai kokonaan auki.

  ··  Kaasuiskunvaimenninavusteinen 
toiminta.

  ··  Ihanteellinen mutaisiin olosuhteisiin.

Traxter, Traxter MAX
715002442

LASINEN TUULILASI
  ··  Kaartuva ja laminoitu lasinen 
täysikokoinen tuulilasi 
metallikehyksessä.

  ··  Tiivistyy hyvin kehikkoa vasten sekä 
suojaa kuljettajaa ja matkustajaa 
sääolosuhteilta tarjoten samalla 
erinomaisen selkeän näkyvyyden.

  ··  Käytettävä yhdessä tuulilasin 
pyyhintä- ja pesujärjestelmän 
(715001638) kanssa, jotta näkyvyys 
pysyy selkeänä vaativissa 
ajo-olosuhteissa.

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.

Traxter, Traxter MAX
715001303

TÄYSIKOKOINEN TUULILASI
  ··  Erittäin iskunkestävä, täysikokoinen ja kestävä 
polykarbonaattituulilasi.

  ··  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.

Traxter, Traxter MAX
715002431

TÄYSIKOKOINEN TUULILASI – 
KOVAPINNOITETTU
  ··  Iskunkestävä Makrolon†-kovapinnoitettu ja 
täysikokoinen Makrolon†-polykarbonaattituulilasi.

  ··  Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden ja 
paremman hankauksenkestävyyden.

  ··  Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
  ··  Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti  
ilman työkaluja.

Traxter, Traxter MAX
715002432

PUOLIKORKEA TUULILASI
  ··  Erittäin iskunkestävä puolikorkea polykarbonaattituulilasi.
  ··  Ei kellastu, säröydy eikä halkea, kestää UV-säteilyä ja 
antaa selkeän näkyvyyden.

  ··  Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
  ··  Taitettu reuna ohjaa ilmavirtaa pois.
  ··  Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti  
ilman työkaluja.

  ··  Ei yhteensopiva pehmeiden ovien kanssa.
Traxter, Traxter MAX
715002433

TUULILASIT JA PEILITTUULILASIT JA PEILIT

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

1 2 3

YLÄTUULETUSAUKKO OHJAA ILMAA OHJAAMOON

ALATUULETUSAUKOT POISTAVAT 
HUURUN TUULILASISTA

OVET

PARANNETTU KÄYTETTÄVYYS, ULKONÄKÖ JA SUOJAUS 
SÄÄOLOSUHTEILTA NIIN TYÖMAILLA KUIN AJOREITEILLÄ.

 IRROTTAMINEN EI VAADI TYÖKALUJA
Asennetut ovet on helppo irrottaa lämpiminä  

ja aurinkoisina päivinä.

TÄYSIN INTEGROITU 
Can-Amisi vakiomallinen profiloitu kehikko mahdollistaa 

lisävarusteidemme helpon asentamisen ja täydellisen sopivuuden.

SIVUTUULEN OHJAIMET
  ··  Läpinäkyvät polykarbonaattituulisuojat 
asennetaan kehikon molemmin puolin.

  ··  Ei yhteensopiva täysikokoisten ovien kanssa.
  ··  Myydään pareittain.
  ··  Sopii yhteen kaikkien tuulilasien kanssa.
Traxter, Traxter MAX
715005081

SIVUPEILI
  ··  Muottiin valettu erittäin 
kestävä alumiinipeili.

  ··  Pysyy hyvin paikallaan 
epätasaisessa 
maastossa.

  ··  Pallonivelrakenne 
mahdollistaa säädön eri 
kulmiin ja erinomaisen 

näkyvyyden.
  ··  Voidaan käyttää katon 
tai tuulilasin kanssa tai 
ilman niitä.

  ··  Ei tiekäyttöön.
  ··  Sopii kummallekin 
puolelle.

  ··  Myydään yksittäin.
Traxter, Traxter MAX
715002459

PANORAAMATAUSTAPEILI
  ··  Kupera laajakulmapeili.
  ··  Parantaa näkyvyyttä.
  ··  Voidaan käyttää katon tai tuulilasin kanssa tai 
ilman niitä sekä umpiohjaamon kanssa.

Traxter, Traxter MAX
715003638

PROVENT-TUULILASI
  ··  Iskunkestävä Quantum†-kovapinnoitettu täysikokoinen polykarbonaattituulilasi.
  ··  Optimaalinen suoritus täysin suljetulla ohjaamolla.
  ··  Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan.
  ··  Ohjaa ilmaa ohjaamoon, poistaa huurun tuulilasista, sulkeutuu täysin  
pysäyttäen ilmavirran.

  ··  Kaksi alatuuletusaukkoa ja yksi ylätuuletusaukko (esisuodatin asennettuna).
  ··  Tarjoaa erinomaisen selkeän näkyvyyden ja paremman hankauksenkestävyyden.
  ··  Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa sääolosuhteilta.
  ··  Asennus ja irrotus käy nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
  ··  Ei yhteensopiva pyyhinsarjojen kanssa.
Traxter, Traxter MAX
715005276

  ··  Voidaan säätää kolmeen eri asentoon ohjaamon 
ilmavirran säätöä varten, kun täysikokoinen 
tuulilasi on asennettuna:

1.  Ulkopuolen taipuma vähentää ohjaamon 
ilmavirtaa ja turbulenssia.

2.  Sisäpuolen taipuma lisää ilmavirtaa ohjaamossa.
3.  Tuulilasin ilmanvaihto vähentää huurtumista.

21

TUULILASIT JA PEILIT

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

TAKATUULISUOJA
LASINEN TAKAIKKUNA 
LIUKUPANEELILLA
  ··  Valmistettu erikoislujasta karkaistusta lasista.
  ··  Estää erinomaisesti pölyä ja sadetta kulkeutumasta 
ilmavirtauksen mukana sisään vaativissa ympäristöissä.

  ··  Liukupaneeli parantaa tuuletusta.
  ··  Helppo ja nopea asennus.
  ··  Asennukseen tarvitaan urheilukatto  
(715002430 tai 715003038).

  ··    Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.
Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715007080

LASINEN TAKAIKKUNA
  ··  Valmistettu erikoislujasta karkaistusta lasista.
  ··  Estää erinomaisesti pölyä ja sadetta kulkeutumasta 
ilmavirtauksen mukana sisään vaativissa ympäristöissä.

  ··  Helppo ja nopea asennus.
  ··  Asennukseen tarvitaan urheilukatto  
(715002430 tai 715003038).

  ··     Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.
Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715007079

POLYKARBONAATTITAKAIKKUNA
  ··  Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna.
  ··  Estää erinomaisesti pölyä ja sadetta kulkeutumasta 
ilmavirtauksen mukana sisään vaativissa ympäristöissä.

  ··  Helppo ja nopea asennus.
  ··  Asennukseen tarvitaan urheilukatto  
(715002430 tai 715003038).

  ··   Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.
Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715007081

OVET

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

TÄYSIKOKOISET OVET JA 
SÄHKÖTOIMISET IKKUNAT
  ··  Valmistettu vankasta suurtiheyspolyeteenistä.
  ··  Suojaa tehokkaasti luonnonvoimilta.
  ··  Helppo irrottaa lämpiminä ja aurinkoisina päivinä.
  ··  Lukittavat ovet ja kätevät integroidut tavaratilat.
  ··  Ovien kaareva muoto antaa lisää tilantuntua.
  ··  Takasaranan laaja avautumiskulma helpottaa kulkua 
ohjaamoon ja ulos.

  ··  Sähkötoimiset ikkunat lisäävät tuuletusta.
  ··  Sopii yhteen kaikkien BRP:n tuulilasien kanssa.
  ··  Vaatii pyyhkijöiden ja sähkötoimisten ikkunoiden 
kaapelin (710004462), katon virtakaapelin 
(715003094) ja tiivistesarjan (715003126).

Traxter, Traxter Max
715006331

PUOLIKORKEAT OVET
  ··  Muovista valmistetut puolikorkeat ovet.
  ··  Metallikehys parantaa yhteensopivuutta ja viimeistelyä 
sekä jäykkyyttä.

  ··  Takasaranan laaja avautumiskulma helpottaa 
kulkua ohjaamoon ja ulos.

  ··  Sisätaskut ja -vuorit antavat lisää suojaa.

Traxter (2-ovinen)
715006314

Traxter MAX (4-ovinen)
715006316

UUDET LÄPINÄKYVÄT JÄYKÄT OVET
  ·· Tukevat ja kompaktit teräsrunko-ovet antavat 
vahvan mutta silti avoimen näkökentän.

  ·· Alempi kovapintainen läpinäkyvä 
polykarbonaattipaneeli takaan parhaan mahdollisen 
näkyvyyden ajoneuvon ympärillä. 

  ·· Ylempi osa koostuu kahdesta karkaistusta  
lasista valmistetusta liukuikkunasta,  
jotka takaavat vertaansa vailla olevan  
ilmankierron ja monipuolisuuden.

  ·· EY- ja ROHVA-yhteensopivuus takaa  
optimaalisen turvallisuuden, joten voit  
poistaa alkuperäisen sivusuojapalkin  
saadaksesi ohjaamoon lisää tilaa.

  ·· Suljettu muotoilu lisää ajajan  
mukavuutta kaikissa sääolosuhteissa. 

  ·· Lukittavat ovet tuovat mielenrauhaa
Traxter
715006261

Traxter MAX
715006262

TÄYSIKOKOISET TAKAOVET
  ··  Valmistettu vankasta suurtiheyspolyeteenistä.
  ··  Suojaa tehokkaasti luonnonvoimilta.
  ··  Helppo irrottaa lämpiminä ja aurinkoisina päivinä.
  ··  Lukittavat ovet ja kätevät integroidut tavaratilat.
  ··  Kaareva muoto antaa lisää tilantuntua.
  ··  Takasaranan laaja avautumiskulma helpottaa kulkua 
ohjaamoon ja ulos.

  ··  Ulossysättävä ikkuna lisää tuuletusta.
  ··  Vaatii etuovet (715006331), pyyhkijöiden ja 
sähkötoimisten ikkunoiden kaapelit (710004462), 
virtakaapelin (715003094) ja 
urheilukaton tiivistesarjan 
(715003583).

Traxter MAX
715006329

PEHMEÄT OVET
  ··  Bestopin Can-Am Traxterille 
suunnittelemat pehmeät ovet.

  ··  Säänkestävät, teräsrungolla 
vahvistetut pehmeät ovet suojaavat 
hyvin sääolosuhteilta.

  ··  Valmistettu UV-säteilyä kestävästä 
kanvaasista, jolla on erinomainen 
repeytymisen- ja 
hankauksenkestävyys. 

  ··  Takasaranan laaja avautumiskulma 
helpottaa kulkua sisään ja ulos.

  ··  Vetoketjulla avattavat ikkunat on 
valmistettu laminoidusta, kiillotetusta 
vinyylistä.

  ··  Helppo irrottaa kuumina aurinkoisina 
päivinä.

  ··  Yhteensopiva kattojen ja peilien 
kanssa.

  ··  Pehmeiden ovien asennussarja 
(715006238 / 2X MAX:lle) tarvitaan 
vuoden 2019 ja aiempien ovien 
asennukseen 2020 Traxter -malleihin.

Traxter (2-ovinen)
 715006325 · Black

Traxter MAX (4-ovinen)
 715006322 · Black

Traxter, Traxter MAX 
(vain etumatkustajan ovi)

 715006676 · Black
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PEHMEÄ TAKALASI

1

2

3

4

4

5

Ylivoimaista kestävyyttä

Erittäin vahvat

PEHMEÄ TAKAPANEELI 
  ··  Säänkestävä, teräsrunkoinen pehmeä takapaneeli 
suojaa hyvin sääolosuhteilta.

  ··  Valmistettu UV-säteilyä kestävästä kanvaasista, jolla on 
erinomainen repeytymisen- ja hankauksenkestävyys. 

  ··  Läpinäkyvä ikkuna on valmistettu laminoidusta, 
kiillotetusta vinyylistä.

  ··  Kylmähalkeilukestävyys –30 °C (–22 °F).
  ··  Helppo kiinnittää turvakehikkoon.
  ··  Ei yhteensopiva Bimini-katon ja aurinkovisiirin kanssa 
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)

 715002920 · Black

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
 UUSI 715006680 · Black

JOUSTAVA TAKAIKKUNA
  ··  Kirkas, joustava ikkuna on valmistettu  
läpinäkyvästä vinyylistä.

  ··  Kylmähalkeilukestävyys –20 °C (–4 °F).
  ··  Lisää ohjaamon mukavuutta vähentämällä vetoa ja 
estämällä pölyn ja sateen pääsyn sisään.

  ··  Helppo kiinnittää turvakehikkoon.
  ··  Valkoinen Can-Am-logo yläosassa selkeän  
näkymän säilyttämiseksi. 

Traxter, Traxter MAX
715003249

TUULISUOJA TAAKSE
  ··  Täysikokoinen verkko vähentää ilmavirtaa tuulilasiin  
ja lisää ohjaamon mukavuutta.

  ··  Helppo kiinnittää turvakehikkoon.
  ··  Valkoinen Can-Am-logo yläosassa selkeän  
näkymän säilyttämiseksi.

Traxter, Traxter MAX
715002851

TRAXTER, TRAXTER MAX
2019 JA AIEMMAT 2020 JA UUDEMMAT

Base, DPS, XT, XT-P, 
XT Cab 2017 ja 
aiemmat sekä 

Hunting Edition

XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition  

ja X mr

Base, DPS (HD5, 
HD8, HD10 T-cat 

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

HD10)

Pro (DPS, XT), DPS 
(HD10 paitsi T-cat 
2020), XT (HD10), 

XT-P, XU (HD10 
T-cat 2021)

XT Cab, Hunting 
Edition, Lonestar 
Edition, Limited  

ja X mr

TÄYSI SUOJASARJA

ALUMIININEN  
POHJAPANSSARISARJA

715003711 
(paitsi MAX)

715003712 
(vain MAX)

715006977 
(3up)

715006978 
(MAX)

715006694 
(paitsi MAX)

715006695 
(vain MAX)

715006696 
(3up)

715006697
(MAX ja PRO)

715006979 
(3up)

715006980 
(MAX)

ERILLISET ALUMIINISET POHJAPANSSARIT

1 
A-TUKIVARSIEN ETUSUOJAT
  ·· Lisää suojaa ajoneuvon pohjaan ohjausmekanismin ja 
jousituksen (A-alatukivarret) suojaksi.

  ·· Myydään pareittain.
  ·· Ei yhteensopiva Apache-telajärjestelmien kanssa.

715002444 715006975 715002444 715004387 715006975

2
ETUPOHJAPANSSARI
  ·· Suojaa ajoneuvon pohjan etuosaa, kun ajat hankalissa 
maasto-olosuhteissa.

  ·· Lisää tyylikkyyttä ajoneuvosi etuosaan.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3

KESKIPOHJAPANSSARI
  ··  Keskipohjapanssarisarjaan sisältyy keskipohjapanssari ja 
sivusuojat.

  ·· Erittäin kestävä suoja ajoneuvosi pohjaan.
  ·· Tekee työskentelystä helppoa vaativammassa maastossa.
  ·· Käytettävä yhdessä pohjapanssarisarjan kanssa.

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX ja PRO)

715003467
(vain MAX)

4 
POHJAPANSSARISARJA
  ·· Erittäin kestävä suoja ajoneuvosi pohjaan.
  ·· Tekee työskentelystä helppoa vaativammassa maastossa.
  ·· Sarjaan sisältyy sivupohjapanssarit ja takapohjapanssarit.

715002446 715002446 715006197 715006197 715006197

5
A-TUKIVARSIEN TAKASUOJAT
  ·· Lisää suojaa ajoneuvon pohjan jousitukseen (A-tukivarret) suojaksi.
  ·· Myydään pareittain.
  ·· Ei yhteensopiva Apache-telajärjestelmien kanssa.

715002445 715006976 715002445 715004388 715006976

ALUMIINISET POHJAPANSSARIT

25

TAKATUULISUOJA

Äärimmäisen kestävyyden ja vahvuuden takaamiseksi 
kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu  
4,5 mm:n (3/16") paksuisesta 5052 H32 -alumiinista.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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715005774

PUSKURIT
KESTÄVÄÄ LUJUUTTA JA KULUTUKSENKESTÄVÄÄ LUONNETTA –  

PUSKURIMME OVAT VALMIINA KAIKKEEN.

 RAKENNETTU SUURILLE VALOILLE
Täysin integroitu puskurin asennuslevy takaa tukevan kiinnityksen 

ja vankan suojan monille lisävaloille.

 TÄYSIN INTEGROITU 
Suunniteltu integroitumaan saumattomasti Traxterisi tyyliin, 

sopivuuteen, viimeistelyyn ja suorituskykyyn.

PARANNETTU 
KORROOSIOSUOJAUS

Can-Am-puskureissa  
on elektroforeettinen  

pinnoite ylivoimaiseen 
korroosionestoon sisä-  

ja ulkopuolelta.

JÄMERÄ ULKONÄKÖ
TODELLISTA SUORITUSKYKYÄ –  
KESTÄVÄ SOPIVUUS JA 
VIIMEISTELY, JOTKA  
EIVÄT VANHENE 

ETUPUSKURI
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkirakenne.
  ··  Antaa paremman suojan.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.

  ··  Integroidut asennuspaikat valoille.
  ··  Tarvitaan Xtreme-etupuskurilevyjen, etutelineen ja  
etukulmasuojien asentamiseen.

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715002418

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715005754 

ETUKULMASUOJAT
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,2 cm:n (1,25”) teräsputkirakenne.
  ··  Suojaa etukulmia paremmin.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
  ··  Asennukseen vaaditaan etupuskuri 
(715002418).

715002833

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
  ··  Asennukseen vaaditaan etupuskuri 
(715005754).

715005774 

XTREME-ETUPUSKURILEVYT
  ··  Valmistettu kumipehmustein varustetusta, erikoislujasta ja paksusta teräksestä 
lisäsuojausta varten.

  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
  ··  Lisäsuojaa etuosalle.
  ·· Ei yhteensopiva T-kategorian ajoneuvojen kanssa.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
  ··  Asennukseen vaaditaan etupuskuri 
(715002418).

715003005

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
  ··  Asennukseen vaaditaan etupuskuri 
(715005754).

715005777 
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PUSKURIT JA SUOJAT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,2 cm:n (1,25”) teräsputkirakenne.
  ··  Etusivusuoja maatila- tai metsäkäyttöön.
  ··  Suojaa kattavasti korin koko etuosan.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
  ·· Myydään pareittain.

715002834

715005410

 KORIN ETUSIVUSUOJAT

RANCHER-ETUPUSKURI
  ··  Matalalle ulottuvan etuosansuojan ja suojalevyjen 
ansiosta ajoneuvoa on hyvä käyttää myös eläinten 
läheisyydessä, sillä se pitää huolen sekä ajoneuvon 
että eläinten turvallisuudesta.

  ··  Tasaisen etuosan avulla eläimiä voi työntää 
hellävaraisesti pois edestä tai siirtää kevyitä esineitä, 
esimerkiksi sulkea portin.

  ··  Koko etuosan peite ulottuu pitkälle muodostaen 
lisäsuojan ajovaloille ja jäähdyttimelle.

  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä 
jauhemaalaus.

  ·· Ei yhteensopiva T-kategorian ajoneuvojen kanssa.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715002834

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
  ··  Parannettu tulokulma.
  ··  Yhteensopiva etutelineen, lumiaurojen, rengas- ja 
telasarjojen sekä vinssien kanssa.

715005410 

XT-ETUPUSKURI 
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsputkirakenne.

  ··  Tarjoaa kevyttä suojaa.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite  
ja kestävä jauhemaalaus.

  ··  Yhteensopiva valosarjan kanssa.
  ··  Vakiona XT- ja XT Cab -malleissa 2018 ja 2019.
  ··  Ei yhteensopiva Xtreme-etupuskurilevyjen, 
etukulmasuojien ja LinQ-etutelineen kanssa.

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715004407

X MR -ETUPUSKURI 
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsputkirakenne.

  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite  
ja kestävä viimeistely.

  ··  Lisäsuojaa eturungolle.
  ··  Integroitu tukilevy vinssin siirtämiseen korkeammalle 
ja helpottamaan pääsyä mutaisissa olosuhteissa tai 
lisävaloja varten.

  ··  Sisältää etuhinauskoukun.
  ··  Vakiona X mr -malleissa.
  ··  Vinssi myydään erikseen.
Traxter, 
Traxter MAX 
(2019 ja aiemmat)

 715004405 · Black

 715004406 ·  
Sunburst Yellow

Traxter, 
Traxter MAX 
(2020 ja uudemmat)

 715006143 · Black 

 715006144 · Green

XT–P-ETUPUSKURI 
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsputkirakenne.

  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite  
ja kestävä viimeistely.

  ··  Lisäsuojaa eturungolle.
  ··  Integroitu asennuslevy lisävalojen asennukseen.
  ··  Vinssin tukilevy (705206371) tarvitaan vinssin 
siirtämiseen korkeammalle, jotta sen luokse pääsee 
helpommin mutaisissa olosuhteissa (myydään erikseen).

  ··  Vakiona XT-P-malleissa.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)

 715004408 · Can-Am Red

Traxter, Traxter MAX
 715006145 · Silver 

TAKAPUSKURI
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsrakenne ja integroitu putkimainen muotoilu.

  ··  Parempaa suojaa takalaukulle ja sen alakulmille, 
takaluukku toimii silti normaalisti.

  ··  Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinta.
  ··  Tarvitaan korin takasivusuojan (715003055) 
asentamiseen.

  ··  Takapuskurin sovitin (715006060) vaaditaan 
asentamiseen Traxter PRO -malleihin.

Traxter, Traxter MAX
715006012

TAKAPUSKU-
RIN SOVITIN
(Ei kuvassa)
  ··  Tarvitaan takapuskurin 
asentamiseen 
Traxter-malleihin, joissa 
on pitkä laatikko.

Traxter PRO -mallit
715006060

KUORMALAVAN SUOJAT  
JA KIINNITYSKISKOT
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsputkirakenne.

  ··  Luotettava tavaralaatikon suojaus ja 
sidontakiinnityspiste suurten kuormien 
kiinnittämiseen.

  ··  Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinta.
  ··  Suunniteltu pysymään paikallaan, kun tavaralavan 
sivulaidat poistetaan.

Traxter PRO -mallit
715005415

KORIN TAKASIVUSUOJAT
  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkirakenne.
  ··  Luotettava tavaralaatikon suoja.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
  ··  Yhteensopiva lokasuojien kanssa.
  ··  Integroitu harja ja matalalle sijoitettu ilmanohjain.
  ··  Asennukseen vaaditaan takapuskuri (715006012 tai 715002419).
  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX (paitsi PRO)
715003055

KORIN ETUSIVUSUOJAT
  ··  Vaatii etupuskurin (715002418 tai 715005754) etukulmasuojilla (715002833  
tai 715005774) ja kivisuojalla (715002569 tai 715003040 MAX-malleille) 
asennusta varten.

Traxter, Traxter MAX
715003450

RANCHER-ETUSIVUSUOJAT
  ··  Asennukseen vaaditaan Rancher-puskuri (715002834/715005410) ja kivisuojat 
(715002569 tai 715003040 MAX-malleihin).

Traxter, Traxter MAX 
715003617

PUSKURIT JA SUOJATPUSKURIT JA SUOJAT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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AGGRESSIIVISESTI PROFILOITU 
PITÄMÄÄN MUDAN, LIAT JA LUMEN 

AJONEUVON ULKOPUOLELLA.

715006675

SPORTTISET LOKASUOJAT
  ··  Tyylikkäät lokasuojat ovat juuri sopivan kokoiset estämään mudan  
ja roskien roiskumisen renkaista.

  ··  Vahva ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
  ··  Sisältää etu- ja takajatkeet sekä kaikki asennustarvikkeet.
Traxter (paitsi PRO), Traxter MAX
715003898

LOKASUOJAT
  ··  Vahva ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
  ··  Pitää erinomaisesti mudan ja roskat poissa ajoneuvosta.
  ··  Sisältää etu- ja takajatkeet sekä kaikki asennustarvikkeet.
  ··  Sopii erityisesti telajärjestelmällisille ajoneuvoille.
Traxter (paitsi PRO)
Traxter MAX
715006821

Traxter PRO
715006001 

ROISKELÄPÄT
  ··  Pitävät mudan ja roskat poissa tavaratilasta ja suojaavat 
perävaunua tai takana kulkevaa ajoneuvoa.

  ··  Antavat lisäilmettä ajoneuvosi ulkonäköön.
  ··  Valmistettu EPDM-kumista.
  ··  Asennukseen vaaditaan takapuskuri (715006012 tai 715002419).
  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX
715003041

KIVISUOJAT
  ··  Suojaa ajoneuvon kylkiä ja pohjaa isoilta esteiltä.
  ··  Valmistettu raskaaseen käyttöön tarkoitetusta, halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkesta.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
  ··  Integroitu askelma helpottaa pääsyä tavaralaatikolle.
  ··  Myydään pareittain.
Traxter

 715002569 · Black
Traxter MAX, Traxter PRO

 715003040 · Black

KIVISUOJAT
  ··  Raskaat kivisuojat on valmistettu maalatusta 5 mm:n (3/16") alumiinista, jossa on 
integroitu askelma ylempänä olevalle tavaralaatikolle pääsemiseksi.

  ··  Suojaa ajoneuvon kylkiä ja pohjaa isoilta esteiltä.
  ··  Asetettava tiukasti ajoneuvon koria vasten, jotta esteet on helpompi väistää.
  ··  Ei yhteensopiva muiden kivisuojien kanssa.
  ··  Myydään pareittain.
  ··  Vakiona Traxter X mr-, Traxter MAX X mr- ja Traxter XT-P -malleissa.
Traxter (2019 ja aiemmat)

 715004409 · Black

Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
 715005020 · Black

Traxter (2020 ja uudemmat)
 715006671 · Black 

Traxter (2020 ja uudemmat)
 715006675 · Manta Green  
 715006672 · Red  
 715006674 · Silver  
 715006673 · Yellow 

Traxter MAX 2020 ja Traxter PRO
 715006721 · Black

PUSKURIT JA SUOJATPUSKURIT JA SUOJAT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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S3 ON TODELLINEN MUTA-
AJON ASIANTUNTIJA - S3 
TAKAA TÄYSIN SOPIVAT JA 
VINSSIVALMIIT PUSKURIT 
TYÖHÖN, HUVIIN JA 
HINAUSTEHTÄVIIN.

Kuva suljetulta alueelta, joka on tarkoitettu vain muta-ajoon.

VAIN BRP:LTÄ SAATAVANA 
OLEVA LinQ ON 
JÄRJESTELMÄ, JOKA  
EI VAADI TYÖKALUJA, 
LÄHES VÄLITTÖMÄÄN 
LISÄVARUSTEIDEN 
ASENTAMISEEN.  
NOPEASTI JA HELPOSTI 
ASENNETTAVILLA JA 
POISTETTAVILLA LinQ-
LISÄVARUSTEILLA VOIT 
MUUNTAA KONEESI 
SOPIVAKSI HETKEEN.

LinQ-LISÄVARUSTETYYPIT
•  LinQ yhdessä 16":n alustan lisävarusteiden kanssa asennetaan 

LinQ-kiinnikkeillä 16 tuuman etäisyydelle toisistaan. Ne soveltuvat 
käytettäväksi erityisesti Can-Am-mönkijöissä ja SSV-erikoisajoneuvoissa, 
Sea-Doo-vesiajoneuvoissa sekä Lynx ja Ski-Doo-moottorikelkoissa. 

•  LinQ yhdessä 36":n alustan lisävarusteiden kanssa on yleisimmin 
käytössä osana LinQ-tavaratelineitä Can-Am-maastoajoneuvoissa.

EI VAADI 
TYÖKALUJA
Kierrä LinQ-kiinnittimet 

paikoilleen, ja olet valmiina 
lähtöön!

APUA RASKAAN PÄIVÄN TÖIHIN
LinQ-takalaukut, tavaratelineen jatkeet, laukut,  

korit ja varustepidikkeet ovat nopeasti kiinnitettäviä  
ja auttavat saamaan työt tehtyä.

HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ

S3-ETUVINSSIPUSKURI
  ··  Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalipinta.
  ··  Kehitetty erityisesti muta-ajon harrastajille.
  ··  Integroidut kaikille vinsseille sopivat asennuslevyt.
  ··  Mahdollistaa vinssin asentamisen korkeammalle.
  ··  Parannettu runkosuojaus.
  ··  Ei sovi yhteen LinQ-etutelineen, irrotettavan vinssin asennussarjan, Super-Duty-
puskulevyn työntörungon jatkeen ja puskulevyn väkipyörän kanssa.

  ··  ”S3 for Can-Am” -merkki.
  ··  Settiin ei sisälly vinssiä.
  ·· Ei yhteensopiva T-kategorian ajoneuvojen kanssa.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)

 715003779 · Black 
 715005092 · Sunburst Yellow

S3-TAKAVINSSIPUSKURI
  ··  Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) 
teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalipinta.

  ··  Kehitetty erityisesti muta-ajon harrastajille.
  ··  Integroidut asennuslevyt vinsseille ja vetolaitteiden 
kiinnityskohdille.

  ··  Parannettu runkosuojaus.
  ··  Ei yhteensopiva Apache 360 LT -telajärjestelmän ja 
irrotettavan vinssin asennussarjan kanssa.

  ··  Yhteensopiva Traxter-vinssien kanssa (vaaditaan 
takavinssin johtosarja).

  ··  ”S3 for Can-Am” -merkki.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)

 715003782 · Black 
 715005123 · Sunburst Yellow

S3-SIVUPUSKURIT
  ··  Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm:n (1,5”) teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalipinta.
  ··  Kehitetty erityisesti muta-ajon harrastajille.
  ··  Suojaa ajoneuvon alaosaa, ei vaikuta maavaraan.
  ··  Integroitu askelma helpottaa ajoneuvoon nousua.
  ··  Ei yhteensopiva korin etusivusuojien, Rancher-etusivusuojien ja Apache 360 LT 
-telajärjestelmän kanssa.

  ··  ”S3 for Can-Am” -merkki.
Traxter

 715003783 · Black 
 715005094 · Sunburst Yellow

Traxter MAX, Traxter PRO
 715004349 · Black

 715005124 · Sunburst Yellow

TAKAVINSSIN 
SÄHKÖVAL-
JAAT
(Ei kuvassa)
  ··  Vaaditaan vinssin 
asentamiseksi 
S3-takavinssipuskuriin.

  ··  Yhteensopiva koko 
Traxter-vinssimalliston 
kanssa.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 ja aiemmat)
715004233
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PUSKURIT JA SUOJAT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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HANKI 
TRAXTERIISI 
LISÄÄ 
TAVARATILAA.

 LISÄVARUSTEET
·  Ei vaadi työkaluja: Lisävarusteet on helppo asentaa ja poistaa käsin
·  Voit varustaa Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä
·  Tukeva asennusjärjestelmä, joka kestää vaativimmankin maaston

ASENNUSPAIKKA JA VAATIMUKSET

KUORMAPOHJA
(pitkän laatikon pohja LinQ)

LinQ-TAVARATELINE
715006140

ADVENTURE-
KATTOTELINE

715003870 / 715004391

LinQ-LISÄVARUSTEET 16":N ALUSTALLA s. 35
· LinQ-kiinnikkeet asennetaan 16 tuuman etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle. 
·  Pienempi kuormankantokyky kuin LinQ:llä yhdessä 36”:n alustan lisävarusteiden kanssa.
·  Käytettävissä Can-Am-mönkijöissä ja SSV-erikoisajoneuvoissa, Sea-Doo-
vesikulkuneuvoissa sekä Lynx- ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

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

LinQ-
tavarankiinnityssarja

860201806 
+ 

LinQ-kiinnikkeen 
asennussarja

860201812

LinQ-
tavarankiinnityssarja

860201806
Ei yhteensopiva

LinQ-TYÖKALULAATIKKO
715004301

LinQ-kiinnikkeen  
asennussarja

860201812
Ei lisävaatimuksia

Ei lisävaatimuksiaLinQ SR -LAUKKU, 21 L (5,5 GAL)
860201740

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

LinQ-KUIVASÄKKI
715002875

Ei yhteensopiva

LinQ-LISÄVARUSTEET 36":N ALUSTALLA s. 36
· LinQ-telineiden kiinnitystä käytetään usein Can-Am ORV -ajoneuvoissa. 
· Suurempi kuormankantokyky kuin LinQ:llä yhdessä 16”:n alustan lisävarusteiden kanssa. 
· Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.

LinQ-TAVARALAATIKKO, 45 L (12 GAL)
715003879

Ei yhteensopiva Ei lisävaatimuksia

Ei lisävaatimuksiaLinQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 86 L (23 GAL)
715004923

LinQ-AUDIOTAVARASÄILIÖ, 43 L (11,5 GAL)
715003018

LinQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L (8 GAL)
715004778 • Black / 715004698 • Grey

Ei yhteensopiva

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

Ei lisävaatimuksiaLUJATEKOINEN LinQ-KORI
715001215

MATALAPROFIILINEN LinQ-KORI
715004282

LinQ-TELINEET JA -PIDIKKEET s. 41

LinQ-TYÖKALUPIDIKE
715003059

Ei lisävaatimuksia Ei lisävaatimuksia
Sivuseinäasennus: 

LinQ-sovittimet 
715003058

LinQ-lisävarusteet 16":n alustalla  

LinQ-KUIVASÄKKI

LINQ SR -LAUKKU, 21 L (5,5 GAL)
  ··  Puolikova laajennettava laukku.
  ··  Tilavuus 21 L (5,5 gal).
  ··  Sisältää LinQ-kiinnityssarjan (860201806).

 Katso asennussijainti ja  
vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
860201740

LINQ-KYLMÄLAATIKKO, 16 L (4,2 GAL)
  ··  Säänkestävä kylmälaatikko, jossa on LinQ-kiinnitys,  
16 L (4,2 gal).

  ··  Rotaatiovalettu rakenne tarjoaa poikkeuksellista  
jäykkyyttä ja kestävyyttä.

  ··  Ensiluokkainen vaahtoeristys kylmänä säilyttämiseen.
  ··  Sea-Doo: LinQ soveltuu merikäyttöön.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
295100698

LINQ-TYÖKALULAATIKKO
  ··  Valmistettu erittäin kestävästä tarkkuus-
ruiskuvaletusta HDPE-muovista.

  ··  Enimmäistilavuus 19 L (5 gal).
  ··  Säänkestävä, tiivistetty ja lukittava kansi.
  ··  Sea-Doo: LinQ soveltuu merikäyttöön.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715004301

LINQ-KUIVASÄKKI
  ··  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).
  ··  Sea-Doo: LinQ soveltuu merikäyttöön.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715002875

LINQ-URHEILULAUKKU,  
17 L (4,5 GAL)
  ·· Tilavuus 17 L (4,5 gal). 
  ··  Kova pohja, puolikova päälliosa.

 Katso asennussijainti ja  
vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
860201678

LinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄLinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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LinQ-lisävarusteet 36":n alustalla  

Tavaratilan jakaja Headache-teline

LINQ-TAVARALAATIKKO, 45 L (12 GAL)
  ··  Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan ajon aikana.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715003879

LINQ- TAVARATILAN LAATIKKO, 86 L (23 GAL)
  ··  Lukittava ja säänkestävä.
  ··  Pitää tavarat turvallisesti paikoillaan ajon aikana.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715004923

LINQ-AUDIOTAVARALAATIKKO, 43 L (11,5 GAL)
  ··  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. 
  ··  Bluetooth-yhteensopiva vastaanotin ja 16,5 cm:n (6,5”) kaiuttimet on kätevästi 
tiivistetty ja integroitu kanteen.

  ··  Automaattinen sammutustoiminto säästää akkua kytkemällä järjestelmän pois 
päältä 10 minuutin käyttökatkon jälkeen.

  ··  Taustavalaistu ohjauspaneeli toimii erinomaisesti pimeällä. 
  ··  Vedenkestävät kaiuttimet.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715003018

LINQ PREMIUM -SÄILYTYSLAUKKU, OGIO
  ··  65 litran (17,2 gal) puolijäykkä tavaralaukku on ihanteellinen kaiken tarvitsemasi 
kuljettamiseen ajoneuvossasi.

  ··  Solki ja joustava suljin kumitiivisteellä, joka estää pölyn pääsemisen pussiin.
  ··  Kolmiosainen kansi, jonka avulla voit avata osan laukusta tai koko laukun.
  ··  Sisällä erottimet laukun optimaaliseen järjestämiseen.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX

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

LINQ-KYLMÄLAATIKKO, 30 L (8 GAL)
  ··  Ajoneuvoon ei tarvitse tehdä muutoksia asennusta varten.
  ··  Rotaatiovalettu rakenne antaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyyden. 
  ··  Ensiluokkainen vaahtoeristys kylmänä säilyttämiseen.
  ··  Integroitu, täysin irrotettava laatikko suojaa elintarvikkeita.
  ··  Kestävät kumihihnat pitävät kannen tiiviisti suljettuna.
  ··  Säänkestävä.
  ··  Kätevä tyhjennystulppa.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX

 715004698 · Grey 
 715004778 · Black

LUJATEKOINEN LINQ-KORI
  ··  Valmistettu niukkaseosteisesta teräksestä.

 Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715001215

MATALAPROFIILINEN LINQ-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.
Traxter, Traxter MAX
715004282

Sisäerottimet laukun 
optimaaliseen järjestämiseen

LINQ-RENGASTELINE
  ··  Tavarasäiliön vararengasteline.
  ··  Vahva teräsrakenne.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopin-
noite ja kestävä jauhemaalaus.

  ··  Asennetaan lavan laitojen päälle 
kätevällä, ilman työkaluja kiinnitettävällä 
LinQ-järjestelmällä.

  ··  Yhteensopiva takalavan laitojen 

jatkeiden kanssa.
  ··  Renkaan asennukseen käytetään BRP:n 
vakiomallista pyöräpulttikuviota 
(mukana mutterit).

  ··  Sopii enintään 28 tuuman BRP-renkaille 
(ei sisällä rengasta).

  ··  Helppo ja nopea asennus eri asentoihin 
LinQ-järjestelmän ansiosta.

Traxter (paitsi PRO-mallit), Traxter MAX
715003448

LINQ-TAKALAVAN JATKE PITKÄLLE LAATIKOLLE
  ··  Lisää tavaratilaa, kun takaluukku on auki.
  ··  Teräsputkijärjestelmätyylinen este asennetaan lavan laitojen päälle kätevällä, 
ilman työkaluja kiinnitettävällä LinQ-järjestelmällä.

  ··  Voidaan asentaa tavaratilan tilanjakajaksi lavan laitojen eri kohtiin, jotta 
suuremmat esineet eivät pääse putoamaan takakautta.

  ··  Pysyy kätevästi poissa tieltä ja antaa lisäsuojaa ohjaamoon, sillä se voidaan 
asentaa myös ylösalaisin lavan etulaitaan pienikokoiseksi Headache-telineeksi.

  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalaus.
Traxter, Traxter MAX 
(paitsi PRO-mallit) 
715002464

Traxter PRO
715005412

LinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄLinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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LinQ-ETUTELINE
  ··  Järeän näköinen etuteline asennetaan ajoneuvon kuomun 
päälle antamaan lisää säilytystilaa.

  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 3,2 cm:n (1,25”) teräsputkirakenne.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä 
jauhemaalaus.

  ··  Sen kääntyvän rakenteen ansiosta huoltotilaan pääsee 
kätevästi käsiksi.

  ··  Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen (erityisesti 
käytettäessä matalaprofiilista LinQ-koria [715004282]).

  ··  Pakkauksessa mukana LinQ-kiinnike.
  ··  Useita kiinnityskohtia kumiköysille ja sidontalenkeille.
  ··  Asennukseen vaaditaan Rancher-puskuri (715002834/715005410) 
tai etupuskuri (715002418 tai 715005754).

  ··  Kätevä paikka työkalujen säilyttämiseen työtehtävän aikana.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715004312

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715006064

LINQ-TAVARANKIINNITYSSARJA
  ··  Ainutlaatuinen kiinnike, joka sopii kaikkiin  
LinQ-järjestelmän varusteisiin.

  ··  Mukana: 2 LinQ-kiinnikettä ja asennustarvikkeet.
Traxter, Traxter MAX
860201806

LINQ-VAIHTO-OSA
  ··  Ainutlaatuinen kiinnike, joka sopii kaikkiin  
LinQ-järjestelmän varusteisiin.

  ··  Asennus ja irrotus ilman työkaluja.
  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX
715001707

LINQ-KIINNIKKEEN 
ASENNUSSARJA
  ··  Vaaditaan LinQ-tavarankiinnityssarjan  
asentamiseen kuormalavalle.

Traxter PRO
860201812

Mahdollistaa 
matalaprofiilisen 
LinQ-korin 
asentamisen,  
katso s. 36

LINQ-TAVARATELINE
  ··  Vahva, kestävä terästeline.
  ··  Helppo asennus ei vaadi työkaluja 
LinQ-järjestelmän ansiosta.

  ··  Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden 
asentamisen.

  ··  Kaksi telinettä voi olla asennettuna 
samanaikaisesti.

  ··  Mahdollistaa tavaroiden säilyttämisen 
useassa tasossa kuormalavalla, tilaa on 

19 litran (5 gal) kupille.
  ··  Pitää tavarat varmasti paikoillaan.
  ··  Useita kiinnityskohtia kumiköysille ja 
sidontalenkeille.

  ··  Pakkauksessa mukana LinQ-kiinnike.
  ··  Tarjoaa lisää käytettävää tilaa 
tavaralaatikossa.

  ··  Lisää ajoneuvon 
tavarankuljetusvaihtoehtoja.

Traxter, Traxter MAX
715006140

RIIPPUVA 
KULJETUSLAA-
TIKKOSARJA
  ··  Monipuolinen teline, 
joka on suunniteltu 
vakiokuljetuslaatikolle.

  ··  Täysin säädettävä teline 
voidaan räätälöidä 
pitämään laatikoita 
monessa eri asennossa: 
Headache-telineen 
asennossa, laatikon 
sisällä laitaa vasten ja 
laatikon ulkopuolella 
laitaa vasten.

  ··  Sisältää Can-Am-merk-
kisen kuljetuslaatikon.

  ·· Ulkoista kuorman 
vahvistuspaneelia 
suositellaan, kun 
laatikkoa käytetään lavan 
laitojen ulkopuolella.

Traxter,  
Traxter MAX
715005449 ·· Black

UUSI LOADOUT-TELINE

Saatavilla syksyllä 2020
  ··  Monipuolinen LinQ-teline, joka luo toisen tason 
tallennustilaa.

  ·· Säädettävä korkeus, joka ulottuu ohjaamon 
keskikorkeudesta kattolinjaan.

  ·· Modulaarinen kori on mukautettavissa erilaisiin 
kuormiin taittuvan etuosan ja takapaneelien avulla.

  ·· Useita koukunreikiä, joiden avulla esineitä voi 
ripustaa sekä telineen sisä- että ulkopuolelle.

  ·· Kori mukautuu useisiin Linq-asentoihin
  ·· Yhdistämällä sen matkatavaraverkkoon saat 
luotua korin alapuolelle riippuvan 
kuljetusverkon, joka tarjoaa lisätilaa.

  ·· Traxter Prohon voi asentaa 2 telinettä.
Traxter,  
Traxter MAX
715005447

CAN-AM-KULJETUSLAATIKKO
(Ei kuvassa)
  ··  Perinteinen muovinen kuljetuslaatikko  
Can-Am-logolla, 13" x 13".

  ··  Vesi ja roskat poistuvat rei’itetyn pohjan läpi.
Traxter, Traxter MAX
708303237 ·· Black

ULKOKUORMAN 
VAHVISTUSPANEELI 
(Ei kuvassa)
  ··  Levy, joka kiinnittyy lavan laitaan antamaan lisätukea 
ja suojaamaan lavan laitaa ulospäin suunnattuna.

  ··  Riippuvan säilytyslaatikon ja/tai ase- ja työkalupidikkeen 
suositeltava käyttö, kun ne on asennettu lavan laidan 
ulkopuolelle (paitsi Traxter PRO).

715006198

KULJETUS JA SÄILYTYS
LinQ: HELPPOA KUORMANKÄSITTELYÄ

39

Säädä korkeus  
kuorman mukaan.

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

VALMIINA 
RANKKAAN 

MENOON.

YLÄPANEELIT 
TAITTUVAT ALAS 
HELPOSTI

HEADACHE-TELINE
  ··  Suojaa kuljettajan ja matkustajan päätä sekä ohjaamon osia lavalla olevalta kuormalta. 
Vankka teräsrakenne.

  ··  Yhteensopiva varustetangon kanssa.
  ··  Telineen avoin rakenne takaa hyvän näkyvyyden taakse.
  ··  Ei yhteensopiva takalavan laitojen jatkeiden kanssa.
Traxter,  
Traxter MAX
715003873

DELUXE HEADACHE -TELINE
  ··  Suojaa ohjaamon komponentteja kuormalta.
  ··  Suurentaa tavarasäiliön tilavuutta, kun sitä käytetään yhdessä lavan laitojen jatkeen 
(715002421) kanssa.

  ··  Vaaditaan lavan laitojen jatkeiden  
(715002421) asennukseen.

  ··  Yhteensopiva  
varustetangon  
kanssa.

Traxter,  
Traxter MAX
715002423

LAVAN LAITOJEN JATKE
  ··  Suurentaa tavarasäiliön tilavuutta.
  ··  Moduulijärjestelmän ansiosta asennus käy 
nopeasti ja helposti ilman työkaluja.

  ··  Helposti irrotettava takaovi voidaan lukita auki.
  ··  Säädettävissä täyskorkeaksi tai puolikorkeaksi.
  ··  Taittuvat yläpaneelit irtoavat muutamassa sekunnissa.
  ··  Vaatii Headache-telineen (715002423).
Traxter, Traxter MAX 
(paitsi Traxter PRO)
715002421

Traxter PRO -mallit
715005411

SÄILYTYSLAATIKKO 
KULJETTAJAN ISTUIMEN ALLA
  ··  Polypropyleeniruiskuvalettu 15 L laatikko  
(4 gal) voidaan sijoittaa turvallisesti kuljettajan 
istuimen alle.

  ··  Edessä olevasta aukosta laatikkoon pääsee 
käsiksi helposti ja nopeasti.

  ··  Sopii erinomaisesti säänkestävien tavaroiden 
säilyttämiseen, esim. köydet, hinausliinat ja 
vinssivarusteet, joita voidaan tarvita milloin tahansa.

Traxter, Traxter MAX
715003399

SÄILYTYSLAATIKKO KESKI-
ISTUIMEN ALLA
  ··  Polypropyleeniruiskuvalettu 8 L (2 gal) 
säilytyslaatikko. 

  ··  Vesitiivis rakenne pitää jään ja juomat kylminä.
  ··  Helppo tyhjentää ja pestä irrottamalla se 
integroidun kahvan avulla. 

  ··  Käytettävissä nostamalla keski-istuimen 
istuinosaa.

Traxter, Traxter MAX
715003446

IRROTETTAVA 
SÄILYTYSLAATIKKO
  ··  Kätevä, irrotettava työkalulaatikko varmistaa, että 
sinulla on tärkeimmät työkalusi, kun tarvitset niitä.

  ··  Säilytystilaa on 6,3 litraa (1,7 gal), ja siinä on 
napsautettavat kiinnittimet.

  ··  Vedenkestävyys varmistaa, että tavarat pysyvät 
kunnossa ja kuivina.

  ··  Vakiona kaikissa muissa paitsi Base-mallissa.
Traxter, Traxter MAX
715004344

IRROTETTAVA 
SÄILYTYSLAATIKKO 
– MATKUSTAJA
  ··  Kätevä, matkustajan penkin alle asetettava 
ruiskutettavasta polypropeenista 
valmistettu 14 L (3,7 gal) laatikko.

  ··  Laatikko asennetaan ja irrotetaan yhdellä 
napsauksella, ja siinä on integroitu kahva.

  ··  Vettähylkivää materiaalia.
Traxter, Traxter MAX
715003314

TAVARASÄILIÖN KANSI
  ··  Mitoitettu peittämään kaikki tavaralaatikossa olevat tavarat kokonaan.
  ··  Estää roiskeiden pääsyn tavaralaatikkoon.
  ··  Rullautuu etuosaan.
  ··  Helppo irrottaa, jotta tavaroihin pääsee käsiksi.
  ··  Ei yhteensopiva tavarasäiliön korkeuden ylittävien lisävarusteiden kanssa.
Traxter 2018 ja uudemmat (paitsi PRO, Mossy Oak 
Break-Up Country Camo -malli), Traxter MAX 

 715006011 ·· Black

Traxter, Traxter MAX (2017 ja aiemmat)
 715003048 ·· Mossy Oak Break-Up Country 

Camo

KULJETUS JA SÄILYTYS KULJETUS JA SÄILYTYS

 TELINEET JA PIDIKKEET

LINQ-SOVITIN
  ··  Mahdollistaa LinQ-
työkalupidikkeen asentamisen 
lavan laitojen jatkeeseen tai 
Deluxe Headache -telineeseen.

  ··  Myydään neljän kappaleen 
pakkauksissa.

Traxter, Traxter MAX
715003058

LINQ-TYÖKALUPIDIKE
  ··  Erittäin monipuolinen työkalupidike.
  ··  Kätevän kääntyvän salvan ansiosta työkalut pysyvät missä 
asennossa tahansa.

  ··  Sopii asennettavaksi tavaratilan laitoihin, Deluxe Headache 
-telineeseen, Adventure-kattotelineeseen tai lavan laitojen jatkeeseen.

  ··  Jos se on asennettu Deluxe Headache -telineeseen tai lavan 
laitojen jatkeeseen, asennukseen tarvitaan LinQ-sovitin.

  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX
715003059

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

KOJELAUDAN 
TAVARAVERKKO
  ··  Sopii erinomaisesti kojelaudalle 
sijoitettavien tavaroiden kiinnittämiseen.

  ··  Ei yhteensopiva huurteenpoisto-, 
lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän kanssa.

  ··  Myydään pareittain.
Traxter, Traxter MAX 
(paitsi Limited-mallit)
715003129

KOJELAUDAN  
TAVARAVERKKO 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLE
  ··  Sopii erinomaisesti kojelaudalle 
sijoitettavien tavaroiden kiinnittämiseen.

  ··  Tulee asentaa, kun lämmitysjärjestelmän 
alempi kojelauta asennetaan.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 ja aiemmat) 
715003544

KOJELAUDAN ALAOSA 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLE
  ··  Korvaa vakiomallisen kojelaudan, mukana lokero, jossa 
kuljettaja ja matkustaja voivat säilyttää pieniä, kojelaudalle 
sijoitettavia tavaroita.

  ··  Tulee asentaa, kun huurteenpoisto-, lämmitys- ja 
tuuletusjärjestelmä asennetaan.

  ··  Käytä yhdessä lämmitysjärjestelmälle tarkoitetun 
kojelaudan tavaraverkon kanssa (715003544), jotta 
kojelaudan säilytyslokeroon sijoitetut tavarat eivät putoaisi.

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715003441

SELKÄNOJAN 
SÄILYTYSTASKU
  ··  Verkko on helppo asentaa.
  ··  Valmistettu värinpitävästä polyesteristä.
  ··  Myydään pareittain.
Traxter MAX
715003019

TAKALAVAN KAITEET
  ··  Tavaralaatikon päälle kuorman sitomista varten 
asennettavat kiinteät kiinnityskiskot, jotka parantavat 
samalla ajoneuvon ulkonäköä.

  ··  Lisäsuojaa tavaralaatikolle.
  ··  Sisä- ja ulkopuolella korroosionestopinnoite ja kestävä 
jauhemaalaus.

  ··  Lujatekoinen halkaisijaltaan 2,5 cm:n (1”) 
teräsputkirakenne.

  ··  Lisää korkeutta lavan sivulaitoihin, toimii köysien, 
liinojen ja joustohihnojen sidontapisteenä.

  ··  Ei yhteensopiva takalavan laitojen jatkeiden kanssa.
  ··  Myydään pareittain.
Traxter (paitsi PRO), Traxter MAX 
715003444

TAKALAVAN VERKKO
  ··  Tukeva verkko, joka on suunniteltu kiinnittymään 
tavarasäiliön pohjaan pitämään tavarat varmasti  
ja tiiviisti paikoillaan.

  ··  Pitää tavarat tiiviisti takalavaa vasten.
Traxter (paitsi PRO), Traxter MAX
715003445

PEHMEÄ TAVARALAUKKU
  ··  Tilavuudeltaan 45 L (11,8 gal) pehmeä tavaralaukku on suunniteltu ajoneuvon 
takaosaa varten mahdollistamaan tavaratilan tehokas käyttö. 

  ··  Kolmiosainen.
  ··  Säänkestävä.
Traxter, Traxter MAX

 715003759 ·· Black

Kuvan ajoneuvo  
on Can-Am Outlander.

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

Traxter, Traxter MAX
269502121

TYÖKALULAATIKKO LAVALLE
  ··  Suuri 150 L (40 gal) monitoiminen säänkestävä työkalulaatikko, joka on suunniteltu 
käytettäväksi kuormalavoilla.

  ··  Rotaatiovalettu rakenne takaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
  ··  Sisältää kuppipidikkeet ja integroidun uran putkelle tai 2x4-leikkaukselle.
  ··  Lavalle mahtuu kaksi työkalulaatikkoa. Nopea kiinnitys pulteilla.
  ··  Voidaan avata kummaltakin puolelta, lukittava kansi ja kumihihnat.
Traxter, Traxter MAX
715003028

KULJETUS JA SÄILYTYSKULJETUS JA SÄILYTYS

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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ADVENTURE-KATTOTELINE 
  ··  Ihanteellinen kuljetusratkaisu kaikelle, mitä tarvitset elämyksellisiä 
maastoseikkailuja varten.

  ··  Valmistettu raskaasta 3,2 cm:n (1,25”) teräsputkesta.
  ··  Modulaariset LinQ-tukilevyt mahdollistavat useimpien LinQ-lastivarusteiden 
asentamisen.

  ··  Integroidut valojen asennuspaikat, jotka soveltuvat jopa 8 pyöreälle LED-valolle (6 eteen ja 
2 taakse) tai 99 cm:n (39”) LED-valotangolle (eteen) – tarkista yhteensopivuus taulukosta.

  ··  Kiinnityspisteet vararenkaalle.
  ··  Vararenkaan kiinnikkeet myydään erikseen.
  ··  Lisää tavaralaatikon verkko tai tavaralaatikon elastinen verkko suojaamaan  
lastiasi telineessä.

  ··  Ei yhteensopiva Bimini-katon kanssa. 
Traxter 
Enintään 18 kg:n (40 lb) kuormille.
715003870

Traxter MAX 
Enintään 34 kg:n (75 lb) kuormille.
715004391

UUSI VARUSTETANKO 
  ··  Vahva lisävarustetanko, joka mahdollistaa 
asennuksen tai ripustuksen takaa.

  ·· Reiät jääkarabiineille, houkutuslintujen ripustimille tms.
  ·· LinQ-ankkurit mahdollistavat monien LinQ-lisävarusteiden asentamisen.
  ·· Esiporatut reiät valojen asennusta varten.
Traxter, Traxter MAX
715005450

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 vararankaan asentamiseen Adventure-kattotelineeseen.

Traxter, Traxter MAX
280000606

ASEKOTELON 
LISÄTELINE
(Ei kuvassa)
Traxter,  
Traxter MAX
715001586

ASEKOTELO 6.0 IMPACT, KOLPIN
  ··  Lisätilaa pistoolikahvaisille aseille ja pienille kaksijalkaisille tuille.
  ··  Tilaa kokonaispituudeltaan enintään 1,3 metrin (51”) tuliaseille.
  ··  Runsaasti tilaa 60 mm:n (2,4”) kiikaritähtäimille.
  ··  Peräluukku tarjoaa helpon pääsyn.
  ··  Lukittava, kiinni loksahtava kansi.
  ··  Ergonomisesti muotoiltu kantokahva ja muottiin valetut kiinnityspisteet kantohihnalle.
  ··  Suunniteltu sekä vasen- että oikeakätisiä pulttilukkokivääreitä ja haulikoita varten.
  ··  Asentamiseen vaaditaan varustetanko ja Kolpinin asekotelon teline.
  ··  Sisältää irrotettavat, iskuja vaimentavat vaahtomuovi- ja nailonpehmusteet.  
Iskuilta suojaava vuoraus turvaa aseesi.

  ··  Myös kahden asekotelon kiinnittäminen on mahdollista asekotelon lisätelineellä.
Traxter, Traxter MAX
715001419

ASEKOTELON TELINE, KOLPIN
  ··  Tilaa yhdelle Kolpinin 6.0 Impact -asekotelolle.
  ··  Kevyt ja erittäin kestävä.
  ··  Helposti säädettävissä ilman työkaluja.
  ··  Aseen kulma voidaan säätää tarkasti.
  ··  Asennus vaatii varustetangon.
Traxter, Traxter MAX
715001420

KAHDEN ASEEN PIDIKE
  ··  Sopii haulikoille, kivääreille ja musketeille.
  ··  Kiinnitetään ohjaamon lattialevyyn ajajan ja matkustajan väliin.
  ··  Kumityynyt suojaavat aseita.
  ··  Voidaan poistaa tilan antamiseksi keskimatkustajalle.
  ··  Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinta.
  ··  Mukana kaikki tarvikkeet helppoon asennukseen.
  ··  Pitää aseet helposti saatavilla ja suojassa ohjaamossa.
  ··  Ota selvää paikallisista tuliaseiden kuljettamista koskevista 
määräyksistä.

Traxter, Traxter MAX
715005265

LINQ-TYÖKALU-  
JA ASEPIDIKE
  ··  2-in-1-kiinnitystelinettä voi käyttää sekä 
työssä että metsällä.

  ··  Sisältää 5 paikkaa työkalujen ja aseiden 
turvalliseen säilytykseen ylhäällä olevien 
kumipidikkeiden ja sulkuhihnojen sekä 
alhaalla olevan aseen perän muotoisen 
kumimaton avulla.

  ··  Helppo poistaa, asentaa tai sijoittaa 
uudelleen yksinkertaisella ja turvallisella 
LinQ-järjestelmällämme.

  ··  Voidaan kiinnittää useisiin paikkoihin 
kuormalavan laidoissa suunnattuina lavan 
sisä- tai ulkopuolelle.

  ··  Suosittelemme ulkokuorman 
vahvistuspaneelia (715006198), kun 
asennus tehdään kuormalavan ulkopuolelle.

Traxter,  
Traxter MAX
715005466

TELINEET JA 
PIDIKKEET

TELINEET JA PIDIKKEET

SUUNNITTELE OMA
ADVENTURE-KATTOTELINEESI!

Kuvassa näkyvät lisävarusteet:  
VARARENGAS KIINNIKKEINEEN, LinQ-

TAVARALAATIKKO, LinQ-TYÖKALUPIDIKE  
JA 10 CM:N (4") LED-VALOT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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TULIASEESI PYSYVÄT SUOJASSA 
YMPÄRI VUODEN KÄDEN ULOTTUVILLA 
LUJATEKOISISSA JA KESTÄVISSÄ 
ASEKOTELOISSA KOLPINILTA

Kuvan ajoneuvo on Can-Am Commander.

KESTÄVÄ KIINNIKE JA KOTELO PITÄVÄT 
MOOTTORISAHAN KÄYTTÖVALMIINA

TARKOITUKSENMUKAISTA 
VAHVUUTTA: TÄYSIN SOPIVA 
LUJATEKOINEN ASELAUKKU 
PITÄÄ TULIASEET HYVÄSSÄ 
TALLESSA

VARUSTETANGON SOVITIN
  ··  Mahdollistaa varustetangon asentamisen suoraan 
tavarasäiliöön ilman Headache-telinettä.

Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715003392

VARUSTETANKO
  ··  Kiinteä tankojärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti rinnakkainistuttavaan ajoneuvoosi.
  ··  Yleiskäyttöinen kiinnitysmahdollisuus monille Kolpin-varusteille, kuten 
tavarapidikkeille, 6.0-asekotelolle, asekotelon telineelle ja moottorisahatelineelle.

  ··  Tanko on valmistettu kestävästä, puristetusta, eloksoidusta mustasta 3,7 mm:n 
paksuisesta alumiinista.

  ··  Asennetaan turvakaareen.
  ··  Mukana yksi Kolpinin monikäyttöinen varustetangon kiinnike.
  ··  Vaatii Deluxe Headache -telineen (715002423), Headache-telineen (715003873) tai 
varustetangon sovittimen (715003392).

Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715003391

VARUSTETANGON KIINNIKE, KOLPIN
  ··  Varustekiinnike lisävarusteiden kiinnittämiseen 
varustetankoon.

  ··  Mukana toimitetaan C-pidin ja metalliset 
kiinnityskorvakkeet.

Traxter, Traxter MAX
715001422

STRONGHOLD GUN BOOT IMPACT† -ASEKOTELOT KOLPINILTA† 
  ··  Matalaprofiilinen muotoilu ja Kolpin Stronghold -tyylikkyys mahdollistavat jopa  
132 cm:n (52”) pituisten kiväärien ja haulikoiden säilyttämisen tähtäimineen.

  ··  Sisältää irrotettavat, iskuja vaimentavat vaahtomuoviset Impact†-pehmusteet.
  ··  Avaus yhdellä kädellä ja kansi nopeaan käyttöön integroidulla sulkimella.
  ··  Käytetään Kolpin Stronghold Auto Latch -kiinnitysjärjestelmän kanssa.
Traxter, Traxter MAX
705011442

KOLPININ STRONGHOLD AUTO-LATCH MOUNT -KIINNITYS 
  ··  Automaattisen salpauksen avulla asekotelo voidaan kiinnittää ajoneuvoon nopeasti  
ja turvallisesti.

  ··  Kiinnike on valmistettu kestävästä vahvistetusta nailonista ja päällystetystä teräksestä.
  ··  Käytetään Stronghold-asekotelon kanssa.
  ··  Vaatii varustetangon Stronghold-varusteille (715004089).
Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)
715003899

VARUSTETANKO STRONGHOLD-VARUSTEILLE
  ··  Suunniteltu Kolpinin Stronghold Auto-Latch Mount -kiinnitykseen.
  ··  Riittää kahdelle Stronghold-asekotelolle (kaksi salpakiinnikettä tarvitaan).
  ··  Deluxe Headache -teline (715002423) tai varustetangon sovitin (715003392) tarvitaan.
Traxter, Traxter MAX
715004089

MOOTTORISAHATELINE, 
KOLPIN
  ··  Suunniteltu erityisesti moottorisahan 
varmaan ja turvalliseen kuljettamiseen 
rinnakkainistuttavassa ajoneuvossasi.

  ··  Jykevä, mustalla jauhemaalilla maalattu 
metalliteline on suunniteltu kaikille 
moottorisahamalleille, joiden laippa on 
enintään 51 cm:n (20”) pituinen.

  ··  Kumityynyt toimivat pehmusteina ja 
sovitteina.

  ··  Sahan saa nopeasti irti saranoidun 
rakenteen ansiosta.

  ··  Pitää sahan pystyasennossa tai 45 
asteen kulmassa kumpaan tahansa 
suuntaan.

  ··  Vaatii varustetangon.
  ··  Sisältää teräsuojuksen.
Traxter, Traxter MAX  
(paitsi X mr -mallit)
715001423

TAVARAPIDIKKEET, KOLPIN
  ··  Kestävät ja joustavat pidikkeet pehmustavat ja suojaavat monenlaisia 
tavaroita, joiden halkaisija on 2,5–10 (1–4”) cm, mukautuen  
niiden muotoihin.

  ··  Luja rakenne metsästysjousien, kalastusvapojen, haravoiden, 
maanviljelystyökalujen jne. kuljettamiseen.

  ··  Pikavapautuspainikkeella voit nopeasti avata pidikkeen,  
kun tarvitset tavaroita.

  ··  Jykevä asennusjärjestelmä on suunniteltu rankkoihin seikkailuihin.
  ··  Helppo asennus tavaratelineen putkiin, telineen jatkeisiin, korvakkeisiin 
tai puskureihin.

  ··  Myydään pareittain. 
Traxter, Traxter MAX
715001421

KOLPININ 
POLTTOAINEKANISTERITELINE
  ··  Helppo, nopea ja varma teline  
polttoainekanisteria varten jättää  
runsaasti tilaa muille tavaroillesi. 

  ··  Kanisteri voidaan irrottaa nopeasti  
ja helposti telineestä kääntämällä  
nuppia neljäsosakierroksen verran.

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia  
polttoainekanisterien kiinnityksestä.

Traxter, Traxter MAX
715001427

KAKSIOSAINEN ASELAUKKU
  ··  Pinta valmistettu kestävästä ja vedenpitävästä polyesterikanvaasista. Suojaa aseita 
pölyltä ja muulta lialta. Sisäpuolen paksu pehmuste suojaa aseita iskuilta.

  ··  Kiinnitetään turvakehikkoon. Aseisiin on helppo pääsy ajoneuvon kummaltakin puolelta.
  ··  Laukussa on irrotettava keskitasku, joka voidaan kiinnittää laukun kummallekin 
puolelle. Etuosassa säilytystaskuja metsästystarvikkeille.

  ··  Nopea asentaa.
  ··  Ei yhteensopiva takatuulisuojien, headache-telineiden ja varustetankojen kanssa.
  ··  Voi häiritä kallistustoimintoa Traxter PRO -mallin lavalla.
Traxter (paitsi XT Cab, X mr -mallit),  
Traxter MAX (paitsi XT Cab- ja Limited-paketti)

 715003133 ·· Black

 715003134 ·· Mossy Oak Break-Up Country

TELINEET JA PIDIKKEETTELINEET JA PIDIKKEET

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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24 300 LUMENIA
Valokeila ulottuu jopa yli 900 metrin (2 900 ft) 
päähän ajoneuvon etupuolelle ja noin 35 metrin 
(115 ft) päähän molemmille sivuille.

40 m
20

0
-20
-40

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 m

VALOT

5 400 LUMENIA
Valokeila ulottuu jopa yli 460 metrin (1 500 ft) päähän 
ajoneuvon etupuolelle ja noin 20 metrin (65 ft) 
päähän molemmille sivuille.
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Valokeila ulottuu jopa yli 580 metrin (1 900 ft) päähän 
ajoneuvon etupuolelle ja noin 20 metrin (65 ft) päähän 
molemmille sivuille.
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LED-valonheittimet
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Sopii täydellisesti valotelineeseen ja useimpiin puskureihin.

38 CM:N (15") KAKSIRIVINEN  
LED-VALOKISKO (90 W)
  ··  18 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
  ··  8 400 lumenia.
  ··  Kestävä ja vesitiivis.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Katso asennussijainti ja  
vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715002934

25 CM:N (10") KAKSIRIVINEN  
LED-VALOKISKO (60 W)
  ··  12 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
  ··  5 400 lumenia.
  ··  Kestävä ja vesitiivis.
  ··  Antaa kokoisekseen loistavan valotehon.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Katso asennussijainti ja  
vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715002933

10 CM:N (4") PYÖREÄT LED-VALOT (2 X 25 W)
  ··  25 W:n LED kohdevalaisimet.
  ··  1 800 lumenia. 
  ··  Kestävä ja vesitiivis.
  ··  Sisältää perusjohdotuksen ja kytkimen.
  ··  Säleikössä Can-Am-merkki.
  ··  Myydään pareittain.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX
715002935

9 CM:N (3,5") LED-VALOT (2 X 14 W)
  ··  14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
  ··  Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla lujatekoisessa  
muottivaletussa alumiinikotelossa.

  ··  Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste hajoaa törmäyksen vuoksi,  
kierrä seuraavaan kanavapisteeseen ja asenna valo uudelleen.

  ··  Myydään pareittain.
  ·· CE-sertifioitu.
Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Traxter, Traxter MAX

LED-AJOVALOT
  ··  Kohdelinssi tarjoaa kapean ja pitkän  
valokeilan, joka on ihanteellinen  
ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.

715003666

LED-VALONHEITTIMET
  ··  Flood-linssi laajan valokeilan  
levittämiseen, ihanteellinen työkäyttöön,  
kuten kyntämiseen tai kaarreajoon  
sekä pölyisiin tai sumuisiin olosuhteisiin.

715003665SUUNNITTELE VALAISTUSJÄRJESTELMÄSI. Katso sivu 50.

99 CM:N (39") KAKSIRIVINEN  
LED-VALOKISKO (270 W)
  ·· 54 kpl 5 W:n LED-valoja, valmistaja Cree.
  ·· 24 300 lumenia.
  ·· Ei yhteensopiva täysikokoisen tuulilasin, kääntyvän tuulilasin eikä  
Can-Am-suojatangon kanssa.

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

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Katso asennussijainti ja vaatimukset taulukosta.
Adventure-kattoteline, Adventure-kattoteline MAX
715004007
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VALOT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä 
asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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KOKOA OMA VALOJÄRJESTELMÄSI NELJÄSSÄ HELPOSSA VAIHEESSA

1  
VALITSE  
VALOJEN  
ASENNUSPAIKKA

2  VALITSE HALUAMASI VALOT

Kaksirivinen LED-
valokisko, 25 cm (10”)

Kaksirivinen LED- 
valokisko, 38 cm (15”)

Kaksirivinen LED- 
valokisko, 99 cm (39”)

Pyöreät LED-VALOT 
(myydään pareittain),  

10 cm (4”)

Pyöreät LED-valot 
(myydään pareittain),  

9 cm (3,5”) 
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Rancher-puskuri
XT-etupuskuri 
X mr -etupuskuri 
(ilman vinssiä)
X-TP-etupuskuri

715002933 
JA  

715002454  
(valojen virtakaapeli) 

715002934 
JA  

715002454  
(valojen virtakaapeli)

—

715002935 (pyöreä 4"), 715003665 (Flood 3,5")  
tai 715003666 (kohde 3,5")  

JA  
715002454 (valojen virtakaapeli)
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(valojen virtakaapeli)
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Lone Star Edition 
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Valoteline
*Katon virtakaapelia ja katon 
etuosan vuoria ei ehkä 
tarvita, jos ne on jo 
asennettu muiden 
lisävarusteiden kanssa.

715002933 
JA  

715003094  
(katon virtakaapeli) ja 

715003098  
(katon etuosan vuori)

715002934 
JA  

715003094  
(katon virtakaapeli) ja 

715003098  
(katon etuosan vuori)

—

715002935 (pyöreä 4"), 715003665 (Flood 3,5")  
tai 715003666 (kohde 3,5") 

JA  
715003094 (katon virtakaapeli) ja  
715003098 (katon etuosan vuori)
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Adventure-
kattoteline
*Katon virtakaapelia ei ehkä 
tarvita, jos se on jo 
asennettu muiden 
lisävarusteiden kanssa.

—

Vain etuosa: 
715002934 

JA  
715003417 (virtakaapeli) 

ja 715003094  
(katon virtakaapeli)  

ja 715003098  
(katon etuosan vuori)

Vain etuosa: 
715004007 

JA  
715005822 (virtakaapeli) 

ja 715003094  
(katon virtakaapeli) 

ja 715003098  
(katon etuosan vuori)

Etu- tai takaosa: 
715002935 (pyöreä 4"), 715003665 (Flood 3,5")  

tai 715003666 (kohde 3,5") 
JA  

715003417 (virtakaapeli) ja  
715003094 (katon virtakaapeli) ja  
715003098 (katon etuosan vuori)
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Vain etuosa: 
715002934 

JA  
715003417 
(virtakaapeli)

Vain etuosa: 
715004007 

JA  
715005822  
(virtakaapeli)

Etu- tai takaosa: 
715002935 (pyöreä 4"), 715003665 (Flood 3,5")  

tai 715003666 (kohde 3,5") 
JA  

715003417 (virtakaapeli)

4   TILAA TILAA KAIKKI OSANUMEROT KESKIRUUTUUN
*HUOMAA: Useamman kuin yhden valosarjan asennukseen tarvitaan lisää valojen virtajohtoja tai asennussarjoja.

TÄYDELLINEN 
ASENNUSRATKAISU 
HALUAMILLESI 
VALOILLE.

10 CM:N (4") 
PYÖREÄT  
LED-VALOT

38 CM:N (15") KAKSIRIVINEN 
LED-VALOKISKO

RAM† LED -VALONHEITIN
  ··  540 lumenin (9 W) lujatekoinen, 
kumipäällysteinen LED-valonheitin 
toimitetaan vakiona halkaisijaltaan 2,5 cm:n 
(1”) kaksoispallonivelellä.

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
710005423

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

Traxter, Traxter MAX
715002455

TAKATAVARATILAN VALO
  ··  Tehokas 55 W:n H3-valaistus takatavaratilassa.
  ··  Kätevä kojelautaan asennettu kytkin.
  ··  Johdotus mukana.
  ··  Asennukseen vaaditaan urheilukatto (715002430), 
Deluxe-urheilukatto (715002511) tai MAX-mallin 
urheilukatto (715003038).

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
  ··  Ei yhteensopiva Traxter PRO:n headache-telineen 
kanssa.

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715007077

VALOTELINE
  ··  Jämäkkä teräsrakenne toimii sekä lisävalojärjestelmien kiinnikkeenä että suojana.
  ··  Ei sisällä valoja.
  ··  Asennusta varten katossa on oltava katon etuosan vuori (paitsi Cab-malleissa tai Deluxe-urheilukaton 
[715002511] kanssa).

  ··  Asennukseen vaaditaan virtakaapeli (715003094), urheilukatto (715002430), bimini-katto ja aurinkovisiiri 
(715002849), Deluxe-urheilukatto (715002511) tai MAX-mallin urheilukatto (715003038).

  ··  Sulautuu tyylikkäästi ja saumattomasti kattotuotteisiimme.
Traxter, Traxter MAX
715002456

KATON 
VIRTAJOHTO
(Ei kuvassa)
  ··  Tuo virtaa akusta.
  ··  Vaaditaan joidenkin 
sähköisten lisävarusteiden 
asentamista varten.

Traxter, Traxter MAX
715003094

LED-AKSENTTIVALOT 
  ·· Tyylikäs LED-sarja viimeistelee Traxterin 
korostaen sen aggressiivista ilmettä.

  ·· Sisältyy Limited- ja Lonestar-malleihin.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715006896

VALOSARJAN VIRTAKAAPELI 
(Ei kuvassa)
  ··  Virtajohto yhteensopivien Can-Am-valosarjojen 
asentamiseen etupuskurin paikalle.

Traxter,  
Traxter MAX  
(2019 ja aiemmat)
715002454

Traxter, Traxter MAX 
(2020 ja uudemmat)
715006034

VALOT VALOT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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OTA 
SUOSIKKIMUSIIKKI 
MUKAASI, MISSÄ 
VAIN LIIKUTKIN.

 PYSY YHTEYDESSÄ
Rugged Radios Car-to-Car -järjestelmä sopii täydellisesti 

keskusteluun kavereiden tai perheen kanssa ryhmäreissuilla.

VANKKATEKOINEN. VESITIIVIS. TEHOKAS.
Voit lisätä jopa 4 erittäin järeää ulkokaiutinta, jotka on suunniteltu 

kestäviksi kuin Can-Am. Overhead-audiojärjestelmä tekee vaikutuksen 
hifi-äänentoistollaan…kaikkialla. 

ETUOSAN OVERHEAD-
AUDIOJÄRJESTELMÄ
  ··  Kattava paketti sisältää kaksi erittäin 
jykevää ulkokaiutinta ajoneuvon 
etuosaan ja mustan kaiutinkotelon.

Traxter, Traxter MAX
715003095

OVERHEAD-AUDIOJÄRJESTELMÄ
  ··  Kestävä ja vesitiivis Jensen†-Bluetooth-stereo-audiojärjestelmä tarjoaa useita 
äänilähteitä: AM/FM/WB ja USB (iPod®- ja iPhone®-valmius).

  ··  Kätevä valkoinen LED-taustavalaistu LCD-näyttö ja painikkeet.
  ··  Toista mistä tahansa Bluetooth-laitteesta (älypuhelin, MP3-soitin).
  ··  Tehokas 4 x 40 W:n vahvistin kauko-ohjattavalla käynnistyksellä.
  ··  AVRCP-aktiivisen laitteen puheohjaus.
  ··  30 ohjelmoitavaa AM-/FM-radiokanavaa automaattitallennuksella / 
esiasetetulla skannauksella.

  ··  Erillinen RCA-audiolähtö ja -tulo.
  ··  UV-säteilyn kestävä pinnoitus / korroosionkestävät komponentit.
  ··  Vaatii urheilukaton (715002430), katon etuosan vuorin (715003098) tai 
Deluxe-urheilukaton (715002511) ja virtakaapelin (715003094).

TÄYDELLINEN 
OVERHEAD-
AUDIOJÄRJESTELMÄ
  ··  Kattava paketti sisältää neljä erittäin 
jykevää ulkokaiutinta (kaksi edessä ja 
kaksi takana) sekä neljä mustaa 
kaiutinkoteloa.

Traxter, Traxter MAX
715002019

ÄÄNI- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT
VARMISTA VIIHTEEN SAANTI TYÖMAILLA JA PITKILLÄ AJOMATKOILLA 

BLUETOOTH-MUSIIKIN TÄYDEN INTEGROINNIN AVULLA.

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

Sarjan sisältö:
  ··  RH-5R Rugged Radios -5-wattinen kaksikaistainen kannettava radio
  ··  Kypäräkaiutin/mikrofonisarja
  ··  Puhepainikkeet
  ··  Asennuskiinnike
  ··  Tukiasemalaturi
Traxter, Traxter MAX
715003440

52

ÄÄNI- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

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).

Traxter, Traxter MAX
715002891

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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APUKÄYNNISTIN
  ··  IPX3-vedenkestävä ja koteloidut lähtöliitännät.
  ··  4 LED-akun merkkivaloa, joista akun varaustaso on helppo lukea.
  ··  Kompakti muotoilu, sopii kätevästi reppuun, hansikaslokeroon tai  
muuhun säilytyslokeroon.

  ··  2,4 A:n + 1 A:n / 5 V:n USB-portit kaikkien USB-laitteiden nopeaan lataamiseen.
  ··  Älykkäässä johdossa on suojaus vääränapaisuutta, oikosulkuja, matalajännitettä, 
liian suurta lämpötilaa ja käänteistä latausta vastaan.

  ··  LED-valo (3 tilaa).
  ··  Sisältö: 300CA-apukäynnistin, 
älykäs vedonpoistin SA858, 
MC-USB–USB-latausjohto, 
säilytyslaukku, käyttöopas.

715005062

AVAIMET DIGITAALISESTI KOODATULLA 
TURVAJÄRJESTELMÄLLÄ (D.E.S.S.TM)
  ··  Huipputurvallinen käynnistyksenestojärjestelmä ajoneuvoosi.
  ··  Kryptattu siruteknologia rajoittaa pääsyä ajoneuvosi elektroniseen sytytysjärjestelmään.
  ··  Yksi ajoneuvo / yksi koodi.
  ··  Tärinän-/iskunkestävä pallonivelrakenne takaa luotettavan yhteyden.

Mukana kolme ohjelmoitavaa avainta:
  ··  Työavain: Rajoittaa ajonopeudeksi enintään 40 km/h (25 mph), mutta ei rajoita 
moottorin vääntöä.

  ··  Normaali avain: Rajoittaa ajonopeudeksi 70 km/h (44 mph) ja pienentää 
vääntömomenttia 10 %:lla.

  ··  Tehoavain: Ei rajoituksia.
Traxter, Traxter MAX
715002458

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET

PIKALIITTIMELLÄ VARUSTETTU 
AKKUKAAPELI
  ··  Voit liittää ja ladata erilaisia akkuja nopeasti  
ja helposti laturillasi.

  ··  Sisältyy akku-/ylläpitolaturiin.
  ··  Myydään yksittäin.
715005408

PIKALIITINKAAPELI AKUN 
ILMAISIMELLA
  ··  Voit liittää ja ladata erilaisia akkuja nopeasti  
ja helposti laturillasi.

  ··  3-värinen LED-merkkivalo antaa  
jatkuvasti tietoa akun tilasta.

  ··  Myydään yksittäin.
715006055

LISÄAKUN ASENNUSSARJA
  ··  Voit lisätä toisen 30 Ah:n akun lisäakun asennukseen, mikä antaa 
sinulle lisätehoa, jota tarvitset ylimääräisille sähkökomponenteille, 
kuten äänijärjestelmälle tai vinssille.

  ··  Lisäakku myydään erikseen (515176151).
  ··  Varustettu integroidulla älykkäällä akkueristimellä, joka estää 
ylimääräisiä sähkökomponentteja tyhjentämästä käynnistysakkua.

  ··  Sarja sisältää ylimääräisen akkuliitosrasian, kaikki tarvittavat 
johdot ja akun pidikkeen.

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715003758

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715006035

KOLMITILAKYTKIN
  ··  Vaihtaa nopeasti ja kätevästi normaalin, työ- ja 
ekotilan välillä.

  ··  Työtila: Kaasun herkkyys on vähäisempi, jotta kiihtyvyys 
olisi tasaisempi ja kuormitusvaikutus pienempi.

  ··  Ekotila: Polttoainetaloudellisempi.
  ··  Liitä ja käytä -kiinnitys kojelautaan.
  ··  Vakiona 2020-malleissa. 
Traxter, 
Traxter MAX
715004445

PERUUTUSNÄYTTÖ JA -KAMERASARJA
  ··  Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja näyttösarja.
  ··  Kamera on markkinoiden selkeimpiä ja tarkimpia kuvan tarkkuuden ollessa  
250 000 pikseliä. Linssin koko on 2,1 mm ja katselukulma 130°.

  ··  Kamerassa on 18 infrapunavaloa, jotka tuottavat 15,24 metrin (50 ft) näkyvyyden 
pimeässä. Lisäksi siinä on automaattinen tunnistin, joka mukautuu valaistuksen 
muutoksiin, sekä  säädettävä aurinkosuoja.

  ··  7 tuuman (17,78 cm) digitaalisen TFT-LCD-värinäytön mukana toimitetaan johtosarja. 
Tuki kahdelle kameratulolle.

  ··  Kamera voidaan asentaa katolle, jolloin sitä voidaan käyttää kuorman tarkkailuun, tai 
kauemmaksi taakse tai tavaralaatikon alle, jolloin se toimii apuna perävaunun kytkemisessä.

  ··  Ei yhteensopiva huurteenpoisto-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän kanssa.
Traxter, Traxter MAX
715003834

TAKANA 12 V:N PISTORASIA
  ··  Sarjan avulla saadaan virtalähde tavaratilaan.
  ··  Asennetaan ohjaamon takapaloseinään.
  ··  Helposti kytkettävä johtosarja  
sisältyy toimitukseen.

Traxter, 
Traxter MAX 
(2019 ja aiemmat)
715003846

USB-PISTORASIA
  ··  Lataa elektroniset laitteesi ajon aikana*  
(älypuhelin, MP3, lämmityslaitteet jne.).

  ··  Kaksiporttiset USB-liittimet.
* Virtaliitäntä ei pysty lataamaan  
kaikkia laitetyyppejä ajon aikana.

Traxter, Traxter MAX  
(2020 ja uudemmat)
219400510

TAUSTAPEILI JA KAMERAN NÄYTTÖ
  ··  Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja näyttösarja.
  ··  Peruutuskameralla voi nähdä useita kamerasyötteitä kaiken tarvittavan näkemiseksi.
  ··  Laite korvaa kaluston taustapeilin (näyttö on integroitu yksikön varataustapeiliin).
  ··  Kamera käyttää infrapunavaloa yökuvauksen mahdollistamiseen.
Traxter, Traxter MAX
715004905 Black

AKUN YLLÄPITOLATURI
  ··  Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana. 
  ··  Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon.
  ··  Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden 
sekä lisää akun käyttöikää.

  ··  Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia vaurioilta.
  ··  Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
  ··  Painike näyttää latauksen tilan.
  ··  Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, kiristinsovitin, DC-sovitin, 61 cm:n (24”) 
sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas.

715005061

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET 

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

RAM-GPS-TELINE
  ··  Mahdollistaa GPS-integroinnin ajoneuvoon.
  ··  Vakiomallinen AMPS-reikäkuvio Garmin 
Cradle -laitteelle.

Traxter, Traxter MAX
715003325

GARMIN MONTANA† 680T GPS
  ··  Kestävä ja vedenpitävä Montana 680T on elementtisuojattu.
  ··  4-tuumainen kaksisuuntainen, auringonvalossa luettava 
ja käsineystävällinen kosketusnäyttö, joka tarjoaa eloisia 
värejä ja korkean resoluution kuvia.

  ··  8 megapikselin automaattitarkennuskamera geokoodaa 
kuvat automaattisesti.

  ··  GPS- ja GLONASS-satelliittiseuranta parantaa 
paikannusta ja löytää tavallisesti satelliitit nopeammin.

  ··  Valmiiksi asennetut maastokartat sekä yhden vuoden 
BirdsEye Satellite Imagery -tilaus.

  ··  3-akselinen kompassi ja painekorkeusmittari.
  ··  Mukana erityinen GPS-pidike (tarvitaan ajoneuvoon 
asennus -sarja).

  ··  Sisältää valmiiksi ladattuna Yhdysvaltojen kartan.

Traxter, Traxter MAX
715002830

Eurooppalainen versio
  ··  EY:n vaatimusten mukainen.
  ··  Sisältää valmiiksi ladattuna  
Euroopan retkikartan.

715003456

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
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LÄMMITETTÄVÄ OHJAUSPYÖRÄ
  ··   Lujatekoinen ohjauspyörä on suunniteltu kestämään kylmiä olosuhteita ja se 
ohjaa lämmön suoraan kuljettajan käsiin.

  ··  Erityisen kätevä silloin, kun käsineitä ei voi käyttää esim. metsästyksen tai 
maataloustöiden aikana.

  ··  Korvaa vakiomallisen ohjauspyörän.
  ··  Sarja sisältää lämmitettävän ohjauspyörän ja kojelautaan asennettavan kytkimen.
  ··  Kuluttaa enintään 45 W ja 3,2 A 13,5 W:n teholla.
  ··  Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) vaaditaan kaikkiin 
malleihin paitsi XT Cab 2020- ja uudempiin malleihin, joihin vaaditaan 
lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710006036).

  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter, Traxter MAX
715003837

LÄMMITETTÄVÄ TUKITANGON SUOJUS
  ··  Kestävä suojus on suunniteltu rankkoihin olosuhteisiin, ja se pitää matkustajan kädet 
lämpiminä ja tukevasti paikoillaan kylmillä ajoreissuilla.

  ··  Helppo asentaa ja poistaa.
  ··  Sarja sisältää lämmitettävän tukitangon suojuksen ja kojelautaan asennettavan kytkimen.
  ··  Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja 
(710005757) vaaditaan kaikkiin malleihin paitsi XT 
Cab 2020- ja uudempiin malleihin, joihin vaaditaan 
lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja 
(710006036).

Traxter, Traxter MAX
715003835

HUURTEENPOISTO-, LÄMMITYS- JA TUULETUSJÄRJESTELMÄ 
  ··  Markkinoiden paras integroitu järjestelmä, johon kuuluu 3-nopeuksinen puhallus  
ja kojelautaan asennettu lämpötilansäätö. 

  ··  Säädettävät/suunnattavat suuttimet.
  ··  10 suutinta, jotka on sijoiteltu sopivasti tuulilasin ja sivuikkunoiden  
huurteen-/jäänpoistoa sekä jalkojen ja käsien lämmitystä varten.

  ··  Helposti huollettava ilmansuodatin.
  ··  Kun tämä lisävaruste on asennettu, haluat ehkä lisätä säilytystilaa  
lämmitysjärjestelmälle tarkoitetulla kojelaudan alaosalla ja  
lämmitysjärjestelmälle tarkoitetulla kojelaudan tavaraverkolla.

Traxter, Traxter MAX 2019 ja aiemmat (ei yhteensopiva HD5-moottoreiden kanssa)
715004917

  ··  Markkinoiden paras kojelautaan asennettu järjestelmä, johon kuuluu 3-nopeuksinen 
puhallus ja lämpötilan säätö.

  ··  Säädettävät/suunnattavat tuuletusaukot voidaan sulkea lämmön keskittämiseksi  
tietyille alueille.

  ··  Kaikkiaan 8 suutinta on sijoiteltu sopivasti tuulilasin ja matkustajien lämmitystä varten.
  ··  Helposti huollettava ilmansuodatin.
  ··  Sisältää kojelaudan vaihdettavan alaosan lämmitysjärjestelmää varten.
  ··  Kojelaudan tavaraverkkoa lämmitysjärjestelmälle suositellaan.
Traxter, Traxter MAX  
(paitsi Traxter PRO -mallit) 2020 
(ei yhteensopiva HD5-moottoreiden 
kanssa)
715005904

Traxter, Traxter MAX 2021  
(ei yhteensopiva HD5-moottoreiden 
kanssa)
715007353

ETUJÄÄHDYTIN TALVIKÄYTTÖÖN
 Mahdollistaa korkeamman lämpötilan saavuttamisen 
huurteenpoisto-, lämmitys- ja tuuletusjärjestelmällä  
erittäin kylmissä olosuhteissa.
Traxter (2019 ja aiemmat)
715005108

LÄMMITETTÄVIEN LISÄVARUSTEIDEN JOHTOSARJA
(Ei kuvassa)
  ··  Johtosarja tarvitaan lämmitettävien lisävarusteiden kytkentään ja käyttöön.
  ··  Antaa virran jopa neljälle lisävarusteelle: kahdelle käsilisävarusteelle (ohjaustanko/
ohjauspyörä) ja kahdelle istuinsuojalle.

Traxter, Traxter MAX 
(2020 XT CAB- ja Limited-mallit)
715006036

Traxter, Traxter MAX  
(paitsi 2020 XT CAB- ja Limited-mallit)
710005757

VISIIRILÄMMITYSPISTOKE
  ··  Sijoitettu ajoneuvossa liikkuvuutesi kannalta  
parhaaseen paikkaan.

  ··  Valinnainen visiirin lämmityspistoke ehkäisee  
visiirin huurtumista.

  ··  Helppo ja nopea asennus.
  ··  Myydään yksittäin.
  ··  Lämmitettävä visiiri ei sisälly toimitukseen.
Traxter, Traxter MAX
715001246

LÄMMITETTÄVIEN ISTUINTEN JOHTOSARJA  
MAX-MALLIIN
(Ei kuvassa)
  ··  Johtosarja tarvitaan lämmitettävien takaistuinten kytkentään ja käyttöön.
Traxter MAX
715006004

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).

  ··  Traxter XT -hytin ja Limited-mallien asentamiseen  
vaaditaan lämmitettävien lisävarusteiden  
johtosarja (715006036).

  ··  Takaistuimen asentamiseksi MAX-malleihin vaaditaan  
lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004).

Traxter, Traxter MAX
715006112

  ··  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 käyttöiän kattava takuu (mekaniikka), 3 vuoden takuu (sähkölaitteet).
  ··  Vetoteho 2 041 kg (4 500 lb).
  ·· Vinssin johtosarja (715006032) tarvitaan asennukseen.

  ··  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.

CAN-AM HD 4500 -VINSSI 
  ··  Vetolujuus 2 041 kg (4 500 lb). 
  ··  Teräsvaijeri 13,1 m, paksuus 6,3 mm (43 ft, paksuus 15/64").
  ··  4-suuntainen järeä ohjausrullalevy.
  ··  Asennus perus- ja DPS-malleihin vaatii vinssin johtosarjan (715007078). 
Traxter, Traxter MAX
715006416

CAN-AM HD 4500-S -VINSSI
  ··  Vetolujuus 2 041 kg (4 500 lb).
  ··  Synteettinen köysi 15,2 m, paksuus 6,35 mm (50 ft, paksuus 1/4").
  ··  Korroosiosuojattu alumiininen köysiohjain.
  ··  Asennus perus- ja DPS-malleihin vaatii vinssin johtosarjan (715007078). 
Traxter, Traxter MAX
715006417

WARN VRX 45 -VINSSI
  ··  Teräsvaijeri 15 m, paksuus 6,3 mm (50 ft, paksuus 1/4").
  ··  Rullilla varustettu läpivientilevy.
Traxter, Traxter MAX
715006110

WARN VRX 45-S -VINSSI
  ··  Synteettinen köysi 15 m, paksuus 6,3 mm (50 ft, paksuus 1/4").
  ··  Valettu alumiininen läpivientilevy.
Traxter, Traxter MAX
715006111

VINSSIT JA VETOKOUKUT

WARN† VRX CAN-AM HD

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEET

57Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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RASKAAT KUORMAT JA 
SUURIKOKOINEN RIISTASAALIS  
ON HELPPO NOSTAA LAVALLE.

VAIHTOVAIJERI* 
  ··  Vaijeri Warn-vinssisarjaan, 16,8 m, paksuus  
6,35 mm (55’, paksuus 1/4").

  ··  Vetovoima 2 041 kg (4 500 lb).
Warn-vinssillä
715006699
  ··  Vaijeri 13,1 m, paksuus 6,3 mm (43’, paksuus 15/64").
  ··  Vetovoima 2 041 kg (4 500 lb).

Can-Am HD -vinssillä
705014978

SYNTEETTINEN JATKOKÖYSI
  ··  Keveytensä ja 6,35 mm:n (1/4") halkaisijansa ansiosta 
sitä on helppo käsitellä, eikä se kolise tavaralaatikossa.

  ··  Helppo kiinnitys vinssiköyteen ja 15,2 metriä (50’) 
lisää pituutta. 

  ··  Vetokapasiteetti yhdellä köydellä on 2 041 kg (4 500 lb).
715001120

SYNTEETTINEN VINSSIKÖYSI*

  ··  Synteettinen köysi Warn-vinssille, 15,2 m, paksuus 
6,35 mm (50’, paksuus 1/4").

  ··  Jos käytetään synteettistä köyttä, on käytettävä 
Warn-köysiohjainta estämään köyden vaurioituminen 
ja ennenaikainen kuluminen.

Warn-vinssillä
705015070

  ··  Synteettinen köysi Can-Am HD -vinsseille, 15,2 m, 
paksuus 6,35 mm (50’, paksuus 1/4").

  ··  Jos käytetään synteettistä köyttä,  
on käytettävä Warn-köysiohjainta  
(715006426) estämään  
köyden vaurioituminen ja  
ennenaikainen kuluminen.

Can-Am HD -vinssillä
715006430

CAN-AM HD -KÖYSIOHJAIN
  ··  Korroosiosuojattu alumiininen köysiohjain estää köyttä napsahtamasta poikki 
ohjainrullan reunaan tai hankautumasta kuluneen rullanohjaimen karheaan pintaan. 
Tämä köysiohjain kannattaa hankkia, kun käytössä on synteettinen köysi.

  ··  Käyttö sallittu vain synteettisten köysien kanssa.
Can-Am HD -vinssillä
715006426

WARN-KÖYSIOHJAIN*

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

UUSI TAKALAVAN VINSSI
  ·· Raskaiden kuormien nostaminen tavaralaatikkoon käy helposti.
  ·· Kätevä esimerkiksi ruhojen nostamisessa metsästyksen aikana.
  ·· Sisältää kestävästä 5 cm:n (2”) teräsputkesta valmistetun tukijalustan,  
vinssin ja säänkestävän langallisen kauko-ohjaimen.

  ·· Enimmäisvetokyky 340 kg (750 lb).
  ·· Elektroninen turvamoduuli estää ajoneuvon vauriot, jos kuorma-ajoneuvon paino 
ylittää valmistajan raja-arvot.

  ·· Adapterisarja (715004709) tarvitaan asennukseen varustetangon sovittimen kanssa.
  ·· Traxter PROn tarvitsema Powertilt-lava.
Traxter, Traxter MAX
715006355

IRROTETTAVAN VINSSIN ASENNUSSARJA
  ··  Mahdollistaa vinssin irrotuksen tarvittaessa.
  ··  Käytä yhdessä yleiskäyttöisen vinssisarjan kanssa, jotta etuvinssi voidaan siirtää 
nopeasti ja kätevästi ajoneuvon takaosaan.

  ··  Ei yhteensopiva alemman etuvetokoukun kanssa.
  ··  Vaatii ylemmän etuvetokoukun (715003109).
Traxter, Traxter MAX  
(paitsi Limited-mallit)
715001652

ALEMPI ETUVETOKOUKKU
  ··  Kestävä 5 cm:n (2”) vetokoukku 680 kg:n (1 500 lb) hinauskapasiteetilla.
  ··  Laajenna ja paranna toiminnallisuutta yhdistämällä se ylempään etuvetokoukkuun ja 
irrotettavan vinssin asennussarjaan (vinssi siirrettävä normaalista asennuspaikastaan).

Traxter, Traxter MAX
715002519

MUOTOILTU VETOTANKO
  ··  Jykevä 5 cm:n (2”) kuulaton vetotanko.
  ··  Asettuu kätevästi normaalille hinauskorkeudelle.
  ··  Vaatii ylemmän etuvetokoukun (715003109).
Traxter, Traxter MAX
715002521

YLEMPI ETUVETOKOUKKU
  ··  Kestävä 5 cm:n (2”) vetokoukku 680 kg:n (1 500 lb) hinauskapasiteetilla.
  ··  Vinssiä ei tarvitse siirtää normaalista asennuspaikastaan.
Traxter, Traxter MAX 
(paitsi Limited-mallit)
715003109

VETOKOUKUN 
KUMITULPPA
  ··  Kumitulppa 5 cm:n (2”) 
vetokoukulle.

705204503

VINSSIN JOHTOSARJA
(Ei kuvassa)
  ··  Vaaditaan vinssin asentamiseen Traxteriin,  
jossa ei ole tehdasasennettua vinssiä. 

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715003093

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
715007078

YLEISKÄYTTÖINEN VINSSISARJA
(Ei kuvassa)
  ··  Muuntaa irrotettavan vinssin asennussarjan käteväksi 
yleiskäyttöiseksi vinssisarjaksi.

Traxter
710004869

Traxter MAX
710005082

VETOTANKO ETEEN JA TAAKSE
  ··  Vakiovaruste 5 cm:n (2”) vetokoukussa.
  ··  Se tarjoaa 680 kg:n (1 500 lb) hinauskapasiteetin.
  ··  Ei sisällä vetokuulaa.
Traxter, Traxter MAX 
715000972

Eurooppalainen versio
  ··  Vetokoukku, jossa 50 mm:n (2”) vetokuula.
715001473 
705206264 (T-tyyppihyväksytty)

JOHDOLLINEN KAUKO-OHJAIN
  ··  Tämän sarjan avulla vinssin käyttäjä voi kytkeä kannettavan 
kauko-ohjaimen ajoneuvoihin, joissa on vinssi.

  ··  Toimii yhdessä minikeinukytkimen kanssa.
  ··  Kaukosäädin (710007050) ja liitäntä sisältyvät  
Can-Am HD -vinssiin.

  ··  EY:n vaatimusten mukainen.
Can-Am HD -vinssillä
715006504

Warn-vinssillä
710001002

LANGATON KAUKO-OHJAIN
  ··  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-vinssillä (Traxter 2019 ja aiemmat)
715002542

RULLILLA VARUSTETTU 
LÄPIVIENTILEVY
  ··  Suositellaan, kun vaihdat vaijerin.
  ··  Lujatekoinen läpivientilevy vinsseille.
Can-Am HD -vinssillä
710007082

VINSSIT JA VETOKOUKUTVINSSIT JA VETOKOUKUT

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



HALLITSE VAATIVAA MAASTOA – LISÄÄ TILAA 
A-ALATUKIVARSIEN VÄLILLE SAADAKSESI ENEMMÄN 
MAAVARAA SUURTEN ESTEIDEN YLITTÄMISEEN. 

AJOVARUSTEET
Päivitä ajokokemustasi  

vaatteilla, kypärillä ja monilla 
muilla varusteilla.

ISTUIMET

NISKATUET OVAT 
PAKOLLISIA KAIKILLE 

MATKUSTAJILLE  
JOILLAKIN SÄÄNNELLYILLÄ 

REITEILLÄ.

SÄÄDETTÄVÄ KULJETTAJAN ISTUIN
  ··  Kuljettajan istuimen parannus, joka tuo 8 cm (3”) lisää säädettävyyttä eteen/taakse 
mukavuuden lisäämiseksi ja ajoneuvoon nousemisen helpottamiseksi.

  ··  Vakiona XT-, XT Cab- ja Mossy Oak Hunting Edition -malleissa.
Traxter, Traxter MAX
715005519

X MR / XT-P -TUKI-ISTUIMET 
  ··  Tuki-istuimen parannus antaa käyttäjille lisätukea ja mukavuutta vapaa-ajan ajoon.
  ··  Sisältää lisäsivupehmusteen ja uudistetun profiilin, joiden avulla voit hallita 
SSV-erikoisajoneuvoasi ja nauttia siitä täysillä. 

  ··  Vahvistettu istuinpäällinen.
  ··  Yhteensopiva MAX-mallien takaistuimen kanssa.
  ··  Ei yhteensopiva lämmitettyjen istuinpäällisten kanssa.
  ··  Vakiona Traxter X mr- ja XT-P-malleissa.
Traxter, Traxter MAX

 715004363 ·· Black / Can-Am Red 
 715004678 ·· Black / Brown

KESKINISKATUKI
  ··  Niskatuki keskimmäiselle etuistuimelle kolmipaikkaisissa malleissa  
ja keskimmäiselle takaistuimelle MAX-malleissa.

  ··  Etuniskatuet ovat saatavilla erikseen MAX-mallien etumatkustajille.
  ··  Niskatuet ovat pakollisia kaikille matkustajille joillakin säännellyillä reiteillä.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter, Traxter MAX 
715005163

ETUNISKATUET
  ··  Lisäniskatuki kaikkiin kolmeen etuistuimen asentoon MAX-malleissa.
  ··  Keskiniskatuki on saatavana erikseen MAX-mallien takakeski-istuimeen.
  ··  Niskatuet ovat pakollisia kaikille matkustajille joillakin säännellyillä reiteillä.
  ··  Ei täytä EY-vaatimuksia.
Traxter MAX
715005164

Lisää mukavuutta 8 cm:n (3”) 
lisäsäädettävyydellä eteen ja taakse

KORKEAN MAAVARAN S3- 
A-TAKA-ALATUKIVARSI
  ··  Estää A-tukivartta vaurioitumasta vaativassa maastossa.
  ··  Säilyttää alkuperäisen ajolaadun ja kääntösäteen 
vähentämättä suorituskykyä.

  ··  Ei yhteensopiva Apache 360 LT -telajärjestelmän ja 
A-alatukivarren takasuojien kanssa. 

  ··  ”S3 for Can-Am” -merkki.
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai käy 
verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com

 715003785 ·· Black

 715005118 ·· Sunburst Yellow

UUSI JARRUJEN PITOMEKANISMI
  ·· Ylläpitää jatkuvan paineen jarrupolkimella, jotta 
ajoneuvo voi liikkua kaltevassa maastossa eikä 
vaihteistoa tarvitse laittaa P-asentoon (pysäköinti).

Traxter, Traxter MAX

KORKEAN MAAVARAN  
S3-A-ETUALATUKIVARSI
  ··  Estää A-tukivartta vaurioitumasta vaativassa maastossa.
  ··  Säilyttää alkuperäisen ajolaadun ja kääntösäteen 
vähentämättä suorituskykyä.

  ··  Ei yhteensopiva Apache 360 LT -telajärjestelmän ja 
A-alatukivarren etusuojien kanssa. 

  ··  ”S3 for Can-Am” -merkki.
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai käy 
verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com

 715003784 ·· Black

 715005116 ·· Sunburst Yellow

KORKEAN MAAVARAN 
S3-A-ETUALATUKIVARSI

SUORITUSKYKY
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ENNENKOKEMATONTA 
PITOA

KUVA OTETTU SULJETULLA 
ALUEELLA, JOKA ON 
TARKOITETTU VAIN  
MUTA-AJOON.

SNORKKELISARJA 
  ··  Nostaa moottorin ilmanoton CVT-vaihteiston jäähdytystä varten ylös siten, että 
ajoneuvo voi olla puoliksi vedessä/mudassa ilman veden joutumista moottoriin.

  ··  Ei yhteensopiva Headache-telineiden, varustetangon laitteiden, DragonFire-
turvakaaren eikä tuulilasin pyyhintä- ja pesujärjestelmän kanssa.

  ··  Ilmanottoputken korokesarja on saatavilla kattotason ilmanottoon ja  
CVT-vaihteiston pakoputkeen.

  ··  Sovitin ilmanottoputkisarjalle (715004414) ja tiivistetty ilmakotelo (707800714) 
tarvitaan asennukseen vuoden 2017 ja aiempiin malleihin.

  ··  Vakiona Traxter X mr -malleissa.
Traxter, Traxter MAX (paitsi Traxter PRO)
715003727

ILMANOTTOPUTKEN JATKE 
  ··  Jatka ilmanottoputkisarjaa kattomoottorille ja CVT-vaihteiston ilmanotolle.
  ··  Antaa ajoneuvollesi aggressiivisen ilmeen ja auttaa pitämään sisääntuloaukot 
puhtaina mudasta, lumesta, pölystä jne. hankalissa ajo-olosuhteissa.

  ··  Ei yhteensopiva kaikkien takapaneelien ja ikkunoiden, takatavaratilan valon ja 
kattoon asennetun peruutuskameran kanssa.

  ··  Ilmanottoputkisarja (715003727) vaaditaan, paitsi X mr -malleihin.
Traxter, Traxter MAX
715004415

SOVITIN SNORKKELISARJALLE 
(Ei kuvassa)
  ··  Tarvitaan snorkkelisarjan (715003727) asentamiseen Traxter 2017 -malliin  
ja aiempiin malleihin. 

  ··  Sisältää takatulipellin snorkkelisarjalle ja laitteistolle. 
  ··  Vakiona Traxter 2018- ja uudemmissa malleissa.
Traxter ja Traxter MAX 2017 ja aiemmat
715004414

TIIVISTETTY ILMAKOTELO 
(Ei kuvassa)
  ··  Tarvitaan snorkkelisarjan (715003727) asentamiseen Traxter- ja Traxter MAX 
2017- sekä aiempiin malleihin.

  ··  Vakiona Traxter 2018- ja uudemmissa malleissa.
Traxter, Traxter MAX 2017 ja aiemmat
707800714

Vain Can-Amilta:  
Reagoi maasto-olosuhteisiin paremmin 
kuin koskaan, kun käytössäsi  
on neliveto, joka saa voimansa  
Smart-Lok™-teknologiasta.

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

SUORITUSKYKY

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).
  ·· Edellyttää Performance-puoliakselit (2 kpl) ja etutasauspyörästösarjan asentamiseen.

Traxter, Traxter MAX 
(2019 ja aiemmat)
705402371

SMART-LOK™- 
SARJA ON VAKIONA 

TRAIL MODE 
-MODUULISSA.

ALOITA SMART-LOK™-TASAUSPYÖRÄSTÖLLÄ1

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

AJA TÄYDELLÄ TEHOLLA 
SYVÄSSÄ MUDASSA

AJA HAASTAVIMMISSAKIN 
MAASTOISSA

JÄTÄ MUUT JÄLKEESI 
KÖRÖTTELEMÄÄN

  ·· 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.

  ·· 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.

  ·· Suunniteltu aggressiiviseen ajoon, joka takaa 
äärimmäisen kaarreajotarkkuuden.

  ·· 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
Mallit, joissa on Smart-Lok™-tasauspyörästö
715005282

ROCK-ÄLYTILAN MODUULI
Mallit, joissa on Smart-Lok™-tasauspyörästö
715005283

TRAIL ACTIV -ÄLYTILAN MODUULI
Mallit, joissa on Smart-Lok™-tasauspyörästö
715005284

HIENOSÄÄDÄ AJOYMPÄRISTÖÄ ÄLYTILAMODUULILLA (VALINNAINEN)3

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

Traxter, Traxter Max (2018 ja aiemmat)
715005331

Traxter, Traxter Max 2019 
715005332

ENSILUOKKAINEN PUOLIAKSELI
  ·· 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.

Traxter ja Traxter Max  
(2019 ja aiemmat – paitsi X mr,  
XT-P ja XT CAB 2018 ja uudemmat)
705402353

HANKI SMART-LOK™-ASENNUSSARJA JA PERFORMANCE-PUOLIAKSELI2

Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019,  
Lone Star Edition 2019 ja aiemmat
705402458

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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USKO POIS: TRAXTERISI 
ON VAIN MUUTAMAN 
MUUTOKSEN PÄÄSSÄ 
TODELLISESTA 
MUTAMÖNKIJÄSTÄ.

VAAHTOMUOVINEN 
ILMANSUODATIN, TWIN AIR† 
  ··  Paras valinta vaativimpiin olosuhteisiin.
  ··  Monivaiheinen öljytty suodatinvaahto sitoo pölyä 
erittäin tehokkaasti, suuri ilmanvirtaus.

  ··  Voidaan pestä ja käyttää uudelleen.
Traxter,  
Traxter MAX
715003630

JÄREÄT ETUJOUSET
  ··  Tämä järeä etujousisetti jäykistää jousitusta.
  ··  Vähentävät ajoneuvon painumista esimerkiksi 
lumenaurauksen tai raskaiden kuormien 
kuljettamisen aikana.

  ··  Myydään pareittain.
Traxter  
(2018 ja aiemmat, vain 
Base, DPS ja XT -mallit)
715002450

Traxter MAX  
(2018 ja aiemmat, vain 
Base, DPS ja XT -mallit)
715004280

RASKAAN KÄYTÖN JOUSISARJA
  ··  Tämä järeä etujousisetti jäykistää jousitusta.
  ··  Täydellinen ajoneuvon kokonaispainuman vähentämiseen, kun iskunvaimentimet 
ovat kovilla: raskaaseen kuormitukseen ja vetämiseen tai lumitöihin.

  ··  Täydellinen neljän jousen sarja.
  ··  Ei yhteensopiva Traxter HD5-, 
XT CAB-, Mossy Oak Edition- tai  
X mr -mallien ja Traxter Max -mallin kanssa.

Traxter (2019 ja aiemmat),  
Traxter HD8 (2020 ja uudemmat)
715005084

ILMANOTTOPUTKEN ESISUODATIN
  ··  Esisuodatin erityisesti ilmanottoputkia varten.
  ··  Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
  ··  Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
  ··  Suodattaa yli 0,13 mm:n (0,005”) hiukkaset.
  ··  Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi, kun telat on asennettu.
Traxter,  
Traxter MAX (paitsi Traxter PRO)
715005597

ENSIAPULAUKKU
  ··  Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki olennaiset laitteet ja tarvikkeet, joilla vältät 
kaikki epäsuotuisat tilanteet, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.

  ··  Sisältö: Apukaapelit, ilmakompressori, renkaan korjaussarja, ensiapupakkaus, 
sidontaliina, ilmastointiteippi, vetohihna 1 500 kg (3 300 lb), nippusidekiinnitykset, rievut.

Traxter,  
Traxter MAX
715004359

ILMAN ESISUODATIN
  ··  Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
  ··  Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
  ··  Suodattaa yli 0,19 mm:n (0,007”) hiukkaset.
  ··  Asennus käy helposti ilman työkaluja.
  ··  Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi, kun telat  
on asennettu.

  ··  Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telajärjestelmien  
asentamiseen.

Traxter (paitsi X mr -mallit), Traxter MAX
715003483

TALVITELAT TELAT YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

JOKAISELLA TELALLA ON TIETTY TARKOITUS, JA NE ON SUUNNITELTU 
ILMAN KOMPROMISSEJA TYÖHÖN JA LEIKKIIN. APACHE-TELAT PYSYVÄT 

HELPOSTI PINNALLA, OLIPA KYSE SITTEN SYVÄSSÄ LUMESSA AJAMISESTA, 
REITTIAJOSTA TAI RASKAIDEN KUORMIEN KULJETUKSESTA.

APACHE BACKCOUNTRY
Viimeinkin voit kulkea talviolosuhteissa ilman pitorajoituksia ja 
kompromisseja ylivoimaista suorituskykyä tarjoavien Apache 

Backcountry -telasarjojen avulla. Suunniteltu selviytymään 
syvimmässäkin lumessa – työhön tai leikkiin. Älä anna talven  

olla esteenä.

APACHE 360, 360 LT 
Nämä telasarjat parantavat ajoneuvosi maavaraa ja lisäävät  
sen kontaktipintaa maastoon. Mukauta telakokoonpanosi  
ajo-olosuhteisiin ja käyttötarkoitukseesi Apache 360 LT- ja  

360 LT -järjestelmillä: kaikkien vuodenaikojen ja joka  
maaston teloillamme.

APACHE-TELAJÄRJESTELMÄT
SUORITUSKYKY
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VAIHTELEVAT
OLOSUHTEETLUMI

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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Suurin kontaktipinta missä tahansa:  
37 % enemmän kuin Apache  
360 LT -mallissa

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

Tehokas rungon ja 
liukurungon suunnittelu takaa 
painon tasaisen jakautumisen 

Lisätty maavara 16,2 cm (6,4")

APACHE BACKCOUNTRY LT 
-ASENNUSSARJA 
(Ei kuvassa)
  ··  Vaaditaan Apache Backcountry LT -telajärjestelmän 
asentamiseen.

  ··  DPS-moduuli ja esisuodatin ovat pakollisia ja  
myydään erikseen.

Tarkista sopivuus, yhteensopivuus ja vaatimukset 
taulukosta s. 68.
715005888 715005493 715006196

APACHE BACKCOUNTRY LT -TELASARJA
  ··  Telat 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, telan DPS-moduuli sekä moottorin ja CVT:n esisuodatin ovat pakollisia.
  ··  Hienosäädä telajärjestelmääsi käyttämällä ylimääräisiä tukipyöriä, liukukappaleita Vespel-liukumuoveja sekä jäärautaa.
  ··  Ainoastaan talvikäyttöön.
Traxter, Traxter MAX
715005891

JÄÄRAUDAT
 Lisävoitelua kovissa ja jäisissä olosuhteissa.  
Pidentää liukukappaleen käyttöikää.
 Runkokiinnitys, pieni ja kevyt rakenne.
 Rakenne mahdollistaa peruutuksen  
ilman vaurioita.
 Kätevä säilytys, kun varustetta ei käytetä.
Apache Backcountry -telajärjestelmä
860201728

APACHE 360 LT -ASENNUSSARJA 
(Ei kuvassa)
  ··  Tarvitaan Apache 360 LT -telajärjestelmien (715003064) asentamiseen.
  ··  Telan DPS-moduuli ja ilman esisuodatin eivät ole mukana.
Tarkista sopivuus, 
yhteensopivuus ja 
vaatimukset taulukosta 
s. 68.
715004832

715004831 715005492

APACHE 360 LT -TELAJÄRJESTELMÄ
  ··  Monikäyttöiset telat on suunniteltu raskaisiin kuormiin, ja ne sopivat Can-Amin 
useimpiin maastoajoneuvoihin.

  ··  Ylimääräinen säädettävä kontaktipinta lisää suorituskykyä vaativassa maastossa.
  ··  Kontaktipinta on 7–9 % suurempi kuin Apache 360 -mallissa. 
  ··  Keskimääräinen maavaran lisäys 11,44 cm (4,5").
  ··  2,5 cm:n (1") korvakkeet edessä ja 3,2 cm:n (1,25") korvakkeet takana.
  ··  Apache 360 LT -asennussarja tarvitaan.
Traxter, Traxter MAX
715005103 

TELAN DPS-
MODUULI
(Ei kuvassa)
  ··  Innovatiivinen DPS-
moduuli, joka takaa 
nopeusmittarin tarkkuuden 
ja optimoidun 
ohjausavustimen, jotka 
varmistavat täydellisen 
telahallinnan ja ajon 
helppouden.

  ··  Tarvitaan Apache- ja 
Backcountry-
telajärjestelmien 
asentamiseen.

  ·· Ei myytävänä Euroopassa.
715004707

Helppo ja nopea 
asennus

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

Maan kokonaispinta-ala 
14 784 cm2 (2 473,7 in2)

Ainutlaatuinen säädettävä kosketus-
pintajärjestelmä selviää hankalim-
mistakin oloista ympäri vuoden

Lisätty maavara 11,4 cm (4,5")

OTA KAIKKI IRTI CAN-AM-AJONEUVOSTASI  
TÄNÄ TALVENA KAIKESSA, MITÄ TEET. TYÖHÖN JA LEIKKIIN YMPÄRI VUODEN MUDASSA, 

LUMESSA JA KAIKENLAISISSA MAASTOISSA.
Seikkaile ilman kompromisseja. Aja koskemattomilla reiteillä, matkaa syvälle 
talven syleilyyn, ja voit olla varma: Maailmankuuluista moottorikelkoistamme 
tuttu teknologia on palveluksessasi. Kontaktipinnaltaan suuremmilla teloilla ja 
aggressiivisemman telamuotoilun ansiosta voit liikkua pidemmälle kuin luulit 
olevan mahdollista, sillä niiden lumisuorituskyky on erinomainen.

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

TUOTE KUULUU 

1 VUODEN 1 VUODEN 
TAKUUN PIIRIINTAKUUN PIIRIIN

TUOTE KUULUU 

2 VUODEN 2 VUODEN 
TAKUUN PIIRIINTAKUUN PIIRIIN

TALVITELAT TELAT YMPÄRIVUOTISEEN 
KÄYTTÖÖN

ILMAN ESISUODATIN
  ··  Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
  ··  Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
  ··  Suodattaa yli 0,19 mm:n (0,007”) hiukkaset.
  ··  Asennus käy helposti ilman työkaluja.
  ··  Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi,  
kun telat on asennettu.

  ··  Tarvitaan Apache- ja Backcountry- 
telajärjestelmien asentamiseen.

  ·· Ei yhteensopiva snorkkelisarjan  
kanssa.

Traxter, 
Traxter MAX
715003483

CVT-VAIHTEISTON ILMANOTON 
SIIRTOSARJA
  ··  Siirtää CVT-vaihteiston suojatun 
ilmanoton ohjaamossa.

  ··  Estää lunta roiskumasta renkaista 
tai teloista CVT-vaihteiston 
ilmanottoon.

  ··  Suositellaan erityisesti 
telajärjestelmällisiin ajoneuvoihin.

Traxter 
(paitsi X mr- ja PRO-mallit),  
Traxter MAX
715004183

ILMANOTTOPUTKEN 
ESISUODATTIMET
  ··  Esisuodatin erityisesti ilmanottoputkia varten.
  ··  Lisäsuojaa moottorille vaativissa ajo-olosuhteissa.
  ··  Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
  ··  Suodattaa yli 0,13 mm:n (0,005”) hiukkaset.
  ··  Tarvitaan ajoneuvon takuun ylläpitämiseksi,  
kun telat on asennettu.

Traxter, 
Traxter MAX 
715005597

APACHE BACKCOUNTRY APACHE 360 LT

UUSI LISÄPYÖRÄSARJA
  ·· Lisäpyöräsarja Backcountry LT -takateloja varten.
  ·· 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 telan kulmaa varten.

  ·· Yhteen takatelaan voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa.
Apache Backcountry LT -pyöräsarja
715006293

APACHE-TELAJÄRJESTELMÄTAPACHE-TELAJÄRJESTELMÄT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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Telojen asentaminen vaikuttaa ajoneuvon leveyteen ja pituuteen.
*Ei myytävänä Euroopassa.

PIKA-ASENNUSOPAS

Telajärjes-
telmä Mallivuosi Malli Tela Telan 

kiinnitys DPS*
Esisuodatin  

ilman ilmanot-
toputkea

Esisuodatin 
ilmanottoput-

kella

A
PA

CH
E 

B
A

CK
CO

U
N

TR
Y 

LT

2019 ja aiemmat
Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 ja Hunting Edition, 
XT-P

715005891

715005888

715004707
715003483  
715004183  
(paitsi X mr)

715005597 
(ja X mr)

2019 ja aiemmat
Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition ja X mr

715006196

2020 ja 
uudemmat

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

715005888

2020 ja 
uudemmat

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

715005493

2020 ja 
uudemmat

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

715006196

A
PA

CH
E 

36
0 

LT

2019 ja aiemmat
Traxter Base, DPS, XT, XT 
Cab 2017 ja Hunting Edition

715005103

715004831

715004707
715003483 
715004183 
(paitsi X mr)

715005597 
(ja X mr)

2019 ja aiemmat
Traxter XT Cab 2018-2019, 
Lonestar Edition ja X mr

715004832

2020 ja 
uudemmat

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

715004831

2020 ja 
uudemmat

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

715005492

2020 ja 
uudemmat

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

715004832

UUSI APACHE BACKCOUNTRY LT -PYÖRÄSARJA
  ··  Lisäpyöräsarja Backcountry LT -takateloja varten.
  ·· 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 telan kulmaa varten.

  ·· Yhteen takatelaan voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa. 
Apache Backcountry LT -telajärjestelmä  
(715005891 ja 715004734)
715006293

TAKARENKAIDEN  
KETJUT
  ··  Parempi pito mudassa  
ja lumessa.

  ··  Myydään pareittain.

27" x 9"x 14"
715003839

29" x 9"x 14"
715000225

PROMOUNT-PUSKULEVYT
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APACHE-TELAJÄRJESTELMÄT

TEHOKKAIN 
ASENNUSJÄR-
JESTELMÄ 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.

Kiinnitä vinssiköysi puskulevyyn 
ohjauskoukulla/-rullalla.

Aja suoraan kohti puskulevyä. Nosta puskulevyä, kunnes 
se kiinnittyy asennuslevyyn.

Irrota vinssiköysi ohjaimesta.  
Olet valmis auraamaan.

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

PROMOUNT-MALLISTO LUOTIIN SEKÄ AMMATTILAISILLE ETTÄ 
HARRASTAJILLE, JOTKA HALUAVAT VIEDÄ TYÖKALUSARJANSA 

SEURAAVALLE TASOLLE. CAN-AM UUDISTI MAHDOLLISIMMAN 
TEHOKKAAKSI SUUNNITELLUN PUSKULEVYN ALUSTA LOPPUUN.

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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183 CM (72”)

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

CAN-AM PROMOUNT -TERÄSPUSKULEVYTCAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYT

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.

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

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

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.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA 
Sarja sisältää: 
  ··  Can-Am ProMount Flex2 -puskulevy
  ··  Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
  ··  Asennuslevy

183 CM PUSKULEVY 
Traxter, Traxter MAX

 715006301 Black

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVY 
  ··  Terät saatavilla erikseen luodaksesi oman paketin.
  ··  Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa, jotka tekevät 
puskulevystä entistäkin monipuolisemman.

183 CM PUSKULEVY*

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

ProMount-työntörunko
 715004485 · Black

CAN-AM PROMOUNT -STEEL PUSKULEVYSARJAT
Sarja sisältää: 
  ··  Can-Am ProMount -Steel-puskulevy 
  ··  Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
  ··  Asennuslevy

183 CM PUSKULEVY 
Traxter, Traxter MAX

 715006302 Black  
 715006303 Yellow 

CAN-AM PROMOUNT -STEEL-PUSKULEVYT 
  ··  Puskulevyt saatavilla erikseen luodaksesi oman paketin.
  ··  Yhteensopiva Can-Am ProMount -puskulevyn lisävarusteiden kanssa,  
jotka tekevät puskulevystä entistäkin monipuolisemman.

  ··  Ei yhteensopiva korkean maavaran S3-A-etutukivarren  
kanssa (715003784 ja 715005116).

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

  ··  Puskulevyn korkeus 43 cm (17”).
ProMount-työntörunko

 715004474 Black 
 715006021 Yellow

168 CM PUSKULEVY*

  ··  Puhdistaa 152 cm:n (60”) 
leveydeltä, kun puskulevy  
on täysin viistossa.

  ··  Puskulevyn korkeus 43 cm (17”).
ProMount-työntörunko

 715006337 Black 
 715006338 Yellow

183 cm (72”)

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

PROMOUNT-PUSKULEVYTPROMOUNT-PUSKULEVYT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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Vaaditaan,  
kun puskulevy 

asennetaan 
Apache-

telajärjestelmien 
kanssa

183 CM (72”)

CAN-AM PROMOUNT -KULMAPUSKULEVYT CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYN LISÄVARUSTEET

1 3

2 4

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.

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

Yhteensopiva 
kaikkien 

ProMount-
puskulevyjen 

kanssa

SINUN TYÖSI, SINUN VALINTASI

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

Traxter,  
Traxter MAX
715006257

CAN-AM PROMOUNT -ASENNUSLEVY
  ··  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).
Traxter, Traxter MAX
715004484

CAN-AM PROMOUNT -TYÖNTÖRUNKO PIKAKIINNITYSJÄRJESTELMÄLLÄ
  ··  Raskaat teräsputket on suunniteltu kestämään rankintakin käyttöä.
  ··   Keskikiinnitteinen runko takaa erinomaisen työntövoiman ja pidon.
  ··   Suunniteltu puskulevyn enimmäisnostokorkeudelle.
  ··  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 levyn kääntämisen vasemmalle tai oikealle,  
5 asentoa.

  ··  Kookas tappi helpottaa puskulevyn kääntämistä,  
jolloin vältytään lian ja lumen kerääntymiseltä nivelöintiin.

Traxter, Traxter MAX
715003910

PROMOUNT-
PUSKULEVYN 
RAJAKYTKIN
(Ei kuvassa)
  ··  Kaapelin kireyden 
säätelyyn, kun nostat 
puskulevyjärjestelmää.

  ··  Estää vinssin, puskulevyn 
työntörungon ja 
ajoneuvon vauriot.

  ··  Anturi siirretty 
optimaalisen 
nostokorkeuden 
saavuttamiseksi.

Traxter, Traxter MAX
715006259

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.

  ··  Työntörungon jatke (715006257) tarvitaan  
asentamiseen Rancher-etupuskuriin.

  ··  Ei yhteensopiva Apache Backcountry  
-telajärjestelmän kanssa.

Kaikki ProMount-työntörungot ja -terät
715006022

PUSKULEVYN OHJAINRULLA
  ·· Paksumpi alarulla vähentää vaijerin kulumista 
aurauskäytössä. 

  ·· Voidaan käyttää kaikkien ProMount-puskulevyjen kanssa. 
Traxter, Traxter MAX
705203753

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

UUSI CAN-AM- SIVULLEHEITTÄVÄ 
PUSKULEVY
  ·· 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 
PUSKULEVY, 183 CM (72")

 715007264 · Black

TERÄKSINEN YKSISUUNTAINEN 
PUSKULEVY, 168 CM (66")

 715007263 · Black

CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYN JATKEET
  ··  Lisää 8 cm (3") molemmin puolin.
  ··  Yhteensopiva Can-Am ProMount -puskulevyjen 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-puskulevien kanssa  
(lukuun ottamatta 137 cm:n [54"] teräksiset Can-Am ProMount -puskulevyt).

ProMount-järjestelmä
 715004205 ·· Black 
 715005319 ·· Yellow

CAN-AM PROMOUNT -MUOVIKULUTUSTERÄ*

  ··  Auttaa välttämään sileiden ajoteiden ja merkittävien pintojen naarmuttamista.
ProMount-järjestelmä
168 cm (66”)
715004482

183 cm (72”)
715004483

CAN-AM PROMOUNT -KINOSLEIKKURIT*

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

ProMount-järjestelmä
715006258

CAN-AM PROMOUNT -REUNAMERKIT
  ··  Auttavat löytämään puskulevyn reunat.
  ··  Korkeus: 60 cm (24").
  ··  Myydään pareittain.
  ··  Yhteensopiva Can-Am ProMount -teräs- ja Flex2-puskulevyjen kanssa 
puskulevyn jatkeella tai ilman (lukuun ottamatta 137 cm:n [54”] teräksiset 
Can-Am ProMount -puskulevyt).

ProMount-järjestelmä
715004206

PROMOUNT-PUSKULEVYTPROMOUNT-PUSKULEVYT

Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavana tai tyyppihyväksyttyjä asuinmaassasi. Lisätietoja saat BRP-jälleenmyyjältäsi.
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Sylinterit, hydrauliset Sähköhydraulinen yksikkö

Lisätietoja saat Can-Am-
jälleenmyyjältäsi ja osoitteesta 

scscanamgraphics.com

SCS-TEIPPISARJAT: JUURI 
SOPIVASTI MITOITETTUJA JA 
AINUTLAATUISIA TARRAMALLEJA*, 
JOTKA TÄYDENTÄVÄT TRAXTERIASI 
JA PIRISTÄVÄT SEN ILMETTÄ. OLET 
AINUTLAATUINEN. MENOPELISIKIN 
TULISI OLLA SELLAINEN.

* SCS-teipit ovat parasta laatua: ne on valmistettu 0,01 cm:n (0,004”) paksuisesta erittäin kestävästä vinyylistä, joka on pinnoitettu 0,02 cm:n (0,008”) paksuisella 
UV-suojalaminaatilla. Tuloksena on säväyttäviä värejä helposti asennettavissa teipeissä, jotka kestävät maastoajon ankarat olosuhteet. SCS voi myös räätälöidä 
väriyhdistelmiä sekä lisätä nimiä, numeroita ja logoja omien määritystesi mukaisesti. Saatavana sekä kaksi- että nelipaikkaisiin Traxter-malleihin.

Kuvassa varustettuna seuraavilla lisävarusteilla:
Puskulevyn kumilaippa (715001219) 

Puskulevyn kinosleikkuri (715001218) 
Puskulevyn reunamerkit (715001216)

KULJETUSPEITE
  ··  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 polttoainesäiliön korkille.
  ··  Helppo ja nopea asennus.
  ··  Suunniteltu istumaan täydellisesti ajoneuvoosi 
Can-Am-lisävarusteilla tai ilman.

Traxter
715004453

Traxter MAX, Traxter PRO
715004454

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

SUPER-DUTY-PUSKULEVYN HYDRAULINEN KÄÄNTÖSARJA
  ··  Tämän sarjan avulla saat puskulevyn pysty- ja vaakasuuntaisen hallinnan hyppysiisi.
  ··  Tässä valmiiksi kootussa sarjassa on kaikki mitä tarvitset Super-Duty-puskulevyn 
muuntamiseksi kuljettajan istuimelta helposti ja nopeasti hallittavaksi laitteeksi.

  ··  Mukana toimitetulla ohjaussauvalla hallitset kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä, 
mikä tekee toiminnasta vaivatonta.

  ··  Ammattikäyttöön soveltuvan sarjan avulla lumen auraus sujuu luotettavasti ja täsmällisesti.
  ··  Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
715002840

Traxter, Traxter Max (2020 ja uudemmat)
715006038

SUPER-DUTY-PUSKULEVYN 
TYÖNTÖRUNGON JATKE
(Ei kuvassa)
  ··  Jatke Super-Duty-puskulevyn käyttöä varten Apache 
360 LT -telajärjestelmän kanssa.

  ··  Mukana puskulevyn magneettikytkin ja  
puskulevyn väkipyörä.

  ··  Asennukseen vaaditaan etupuskuri tai etuvarustetanko.
Super-Duty-puskulevy
715001221 Black

PUSKULEVYN JATKEET
  ··  Sivujatkeet levittävät puskulevyn terää  
15 cm (6”) molemmin puolin.

  ··  Sisältää kumilaipat jatkeisiin.
  ··  Myydään pareittain.
Super-Duty-puskulevy
715001217

PUSKULEVYN 
REUNAMERKIT
(Ei kuvassa)
  ··  Saat reunamerkkien avulla tarkemman 
kuvan puskulevyn leveydestä.

  ··  Näin voit työskennellä lähempänä 
esteitä.

Super-Duty-puskulevy
715001216

PUSKULEVYN 
KINOSLEIKKURI
(Ei kuvassa)
  ··  Auttaa pitämään lumen puskulevyssä.
  ··  Näin voit puhdistaa siistimmän 
kaistaleen.

  ··  Myydään yksittäin.
Super-Duty-puskulevy
715001218 

PUSKULEVYN 
KUMILAIPPA
(Ei kuvassa)
  ··  Suojelee kuljettajaa lumelta ja auttaa 
lunta rullaamaan puskulevyn edessä.

Super-Duty-puskulevy
715001219

PUSKULEVYN 
VÄKIPYÖRÄ
(Ei kuvassa)
  ··  Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn 
kanssa.

  ··  Lisää vinssin tehoa.
  ··  Vaatii XT-etupuskurin.
Super-Duty-puskulevy
715002042

PUSKULEVYN 
MAGNEETTIKYTKIN
(Ei kuvassa)
  ··  Magneettikytkin pysäyttää vinssin ja 
estää vaijerin, vinssin ja rungon 
vaurioitumisen.

  ··  Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn 
kanssa.

Super-Duty-puskulevy
715001995

SUPER-DUTY-PUSKULEVYSARJAT 
  ··  Täydellinen puskulevyjärjestelmä manuaalisella nostolla ja käännöllä.
  ··  Erittäin kestävä 183 cm:n (72”) levyinen, 2,7 mm:n paksuisesta 
teräksestä valmistettu puskulevy vahvikkeilla ja lujatekoisilla 
työntöputkilla selviää vaativimmistakin työtehtävistä.

  ··  Vaatii nostamiseen ja laskemiseen vinssin.
  ··  Kätevän irrotusjärjestelmän ansiosta asennus ja irrotus sujuvat 
nopeasti ja helposti.

  ··  Etukiinnitys mahdollistaa vähintään 28 cm:n (11”) noston.

Sarjan sisältö: 
  ··  Super-Duty-puskulevy, 183 cm (72”)
  ··  Super-Duty-puskulevyn työntörunko
  ··  Super-Duty-puskulevyn asennussarja

183 CM (72”) 
Traxter, Traxter MAX
715003416

SUPER-DUTY-PUSKULEVYJÄRJESTELMÄ
Super-Duty-puskulevyjärjestelmä ja -kiinnikkeet on suunniteltu maksimoimaan Traxterisi 
suorituskyky. Erittäin vankkatekoinen, tehokas raskaiden töiden suorittamisessa ja kestävä 
säännöllisessä käytössä – sen nimessä on syystäkin ”super”.

PEITTEET JA OHEISVARUSTEET
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PROMOUNT-PUSKULEVYT

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



|  LISÄVARUSTEET
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14" VANNEKEHÄ
  ··  Alumiinista valettu vannekehä.
  ··  Asennettava etuvanteille (705401594) ja takavanteille 
(705502146).

Traxter, Traxter MAX
 705401586 · Manta Green 
 705401702 · Octane Blue 
 705401837 · Can-Am Red 
 705401840 · Black

12" VANNEKEHÄ
  ··  Alumiinista valettu vannekehä.
  ··  Asennettava etuvanteille (705401678)  
ja takavanteille (705502244).

Traxter, Traxter MAX
 705401816 · Can-Am Red 
 705401815 · Orange Crush 
 705401814 · Yellow 
 705401695 · Octane Blue

*Tarkista käyttöohjeesta tai omistajan käsikirjasta sopiva rengastyyppi ja vanteen koko. Väärin valitut renkaat ja vanteet voivat vaikuttaa ajoneuvon ajettavuuteen. Tarkista asiaankuuluvat määräykset paikallisilta viranomaisilta.

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit – 250100184  
Yhteensopiva kapseli – 705400928

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit – 250100184  
Yhteensopiva kapseli – 705400928

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit –  
250100184 Black, 250100185 Chrome 
Yhteensopiva kapseli – 705401541

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit – 250100184 
Yhteensopiva kapseli – 705401541

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit –  
250100184 Black, 250100185 Chrome 
Yhteensopiva kapseli – 705401541

*Tarkista käyttöohjeesta tai omistajan käsikirjasta sopiva rengastyyppi ja vanteen koko. Väärin valitut renkaat ja vanteet voivat vaikuttaa ajoneuvon ajettavuuteen. Tarkista asiaankuuluvat määräykset paikallisilta viranomaisilta.

HUOMAUTUS:  
Yhteensopivat mutterit – 250100184 
Yhteensopiva kapseli – 705401541

ILMAN PITOA EI OLE MITÄÄN – ASENNA TRAXTERIISI PARHAAT RENKAAT 
JA PYÖRÄT JA KATSO MIHIN KAIKKEEN SE PYSTYY.

RENKAAT

MAXXIS M923J/M924J
Traxter (vain Base- ja DPS-mallit)
Edessä – 25" x 8" x 12"
705402107

Takana – 25" x 10" x 12"
705502626

ITP CRYPTID
  ··  Ripojen porrastettu korkeus ja olakkeiden siipimäinen 
rakenne takaavat parhaan mahdollisen sivupurennan 
mudassa ajamiseen ajomukavuudesta tinkimättä 
reiteillä ja kovassa maastossa.

  ··  6-kerroksinen rakenne.
Traxter X mr
Edessä – 30" x 9" x 14"
705402504

Takana – 30” x 11” x 14”
705502913

MAXXIS BIGHORN 2.0 -RENGAS
Traxter 
(XT, XT Cab)
Edessä – 27" x 9" x 14"
705402168

705400961 ·· 
Takana – 27" x 11" x 14"
705502665

705501295 ·· 

Traxter
Edessä – 27" x 9" x 12"
705402560

705401386 ··   
Takana – 27" x 11" x 12"
705502938

705501818 ·· 
Edessä – 28" x 9" x 14"
705402080

Takana – 28" x 11" x 14"
705502603

VANTEET

LONE STAR 
-ALUMIINIVALUVANTEET, 14"
Traxter, Traxter MAX
Edessä – 14” x 7” offset-luku = 41 mm
705402334

Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 51 mm
705502775

TRAXTER-ALUMIINIVALUVANNE, 
14"
Traxter, Traxter MAX
Edessä – 14” x 7” offset-luku = 41 mm
705402338 · Black

Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 51 mm
705502778 · Black

14” VANNE
  ··  Mustat alumiinivanteet kirkaslakalla.
  ··  Vannekehän väri valittavissa (ei sisälly).
  ··  Vannekehän asentamiseen tarvitaan 16 pulttia 
(250000435).

Traxter, Traxter MAX
Edessä – 14” x 6,5” offset-luku = 41 mm
705401594

Takana – 14" x 8" offset-luku = 51 mm
705502146

12” VANNE
  ··  Mustat alumiinivanteet kirkaslakalla. 
  ··  Vannekehän väri valittavissa (ei sisälly).
  ··  Vannekehän asentamiseen tarvitaan 16 pulttia 
(250000435).

Traxter, Traxter MAX
Edessä – 12" x 6" offset-luku = 41 mm

 705401678 · Black

Takana – 12" x 7,5" offset-luku = 51 mm
 705502244 · Black

OUTLANDER X MR JA  
TRAXTER-VANNE
  ··  Trendikkäästi muotoillut vanteet valettua alumiinia, 
jotta voit ajaa kuin edelläkävijä – ja näyttää hyvältä.

Traxter, Traxter MAX (eturenkaat)
Edessä – 14” x 6,5” offset-luku = 10 mm

 705401848 · Black ja koneistettu 
 705401849 · Black

Traxter, Traxter MAX (takarenkaat)
Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 23 mm

 705502397 · Black ja koneistettu 
 705502398 · Black

TRAXTER-VANNE
(Ei kuvassa)
Edessä – 14" x 7" offset-luku = 41 mm

 705402120 · Black

 705402118 · Silver ja koneistettu 
 705402121 · Black ja koneistettu

Takana – 14" x 8,5" offset-luku = 51 mm
 705502637 · Black

 705502634 · Silver ja koneistettu

 705502635 · Black ja koneistettu

RENKAAT JA VANTEET

RENKAAT JA VANTEET

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



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

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

VAATTEET

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

VARAOSAT  
JA HUOLTO

PARTS & 
MAINTENANCE

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION APPAREL



CAN-AMOFFROAD.COMCAN-AMOFFROAD.COM


