
TUOTTEIDEN TEKNISET TIEDOT
AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT • LISÄVARUSTEET

2022



© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.  † Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla lisävarusteita. Hinnat, mikäli ilmoitettu, perustuvat valmistajan suosittelemiin vähittäishintoihin. Jälleenmyyjät saattavat myydä eri hintaan. Verot eivät 
sisälly Kanadaa ja Yhdysvaltoja koskien. Sijainnista riippuen tuotteita jakelevat BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. tai BRP 
Brasil Motorsports LTDA. BRP pidättää oikeuden milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, malleja, ominaisuuksia tai varusteita ilman, että siitä aiheutuu velvoitteita. Painettu Kanadassa.

2022 MAVERICK
LISÄVARUSTEET

Katot  10
Pehmeä ohjaamo 11
Tuulilasit ja peilit 11
Ovet  13
Liukulevy  15
Puskurit ja suojat 16
Istuimen lisävarusteet 20
LinQ: Helppoa kuljetusta 21
Telineet ja säilytys 26
Valot  27
Audio- ja viestintäjärjestelmät 31
Sähköiset lisävarusteet 32
Vinssit ja vetolaitteet 34
Performance 36
Trailerilla kuljettaminen 40
Apache-telamattojärjestelmät 40
ProMount-puskulevyt 42
Renkaat ja vanteet 44

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT 
PAKETIT

MAVERICKIN PAKETTIEN OMINAISUUDET
Maverick DS Turbo 6
Maverick X rs Turbo RR Smart-Shoxilla 8

CAN-AMOFFROAD.COM



AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - 
TÄRKEIMMÄT PAKETIT



MAVERICKIN PAKETTIEN OMINAISUUDET
Maverick X rs Turbo RR Smart-Shoxilla 6

AJONEUVON TEKNISET TIEDOT - TÄRKEIMMÄT PAKETIT





MAVERICK X rs TURBO RR  
SMART-SHOXILLA

MOOTTORI
Tyyppi 149 kW (200 hv), Rotax® ACE

(Advanced Combustion Efficiency, edistyksellinen 
polttotehokkuus) 900 cc

Turboahdettu kolmisylinterinen moottori, 
nestejäähdytys, integroitu välijäähdytin ja 

suorituskykyinen ilmansuodatin.
Polttoaineen 
syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja 
elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)

Vaihteisto PDrive ensisijainen ja Quick Response System X 
(QRS-X) CVT suurella ilmavirralla, L / H / N / R / P

Voimansiirto Lukittava etutasauspyörästö, jossa on ainutlaatuinen 
Smart-Lok** -teknologia. Todellinen 4-tilainen 

vetojärjestelmä: 2-veto / 4-veto etutasauspyörästön 
lukituksella/ 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL  

**Smart-Lok on kehitetty yhdessä TEAM Industriesin 
kanssa, joka on markkinajohtaja voimansiirtoalalla.

 Ohjaustehostin Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) 
suurella vääntövoimalla

JOUSITUKSET
Etujousitus A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla /  

55,9 cm joustomatka / Trophy Truck -tyyliset varret 
Etuiskunvaimentimet FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback ohituksella ja  

Smart-Shox** -teknologia, jossa on DDA-venttiili 
(Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen 

vaimennuksen säätö)
Takajousitus Nelinivelinen Torsional Trailing -varsi /  

61 cm joustomatka
Takaiskunvaimentimet FOX† 3.0 PODIUM† erillisellä säiliöllä ja ohituksella 

ja Smart-Shox***-teknologia, jossa on DDA-venttiili 
(Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen 

vaimennuksen säätö)  
Smart-Shox*** on kehitetty yhdessä Tractive 
Industriesin kanssa, joka on markkinajohtaja 

voimansiirtoalalla.

RENKAAT / VANTEET
Eturenkaat Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm  

(32 x 10 x 14 tuumaa)
Takarenkaat Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 x 35,6 cm  

(32 x 10 x 14 tuumaa)
Pyörät 14” Beadlock-alumiinivanteet

JARRUT
Etu Kaksinkertaiset 262 mm levyjarrut, joissa on 

hydrauliset kaksoismännälliset satulat
Taka Kaksinkertaiset 248 mm levyjarrut, joissa on 

hydrauliset kaksoismännälliset satulat

MITAT/KAPASITEETIT
Arvioitu kuivapaino* 1 699 lb (770,7 kg)
Runko / Kehikko Kaksivaiheinen 980 teräs 
P x L x K 335,3 x 184,7 x 174 cm
Akseliväli 259,1 cm
Maavara 40,6 cm
Tavaratelineen tilavuus 91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystila Yhteensä: 9,4 l hansikaslokero: 6,2 l keskikonsoli:  

2,8 l mukitelineet: 0,4 L (0,1 gal)
Polttoainesäiliön tilavuus 40 L (10,5 gal)

OMINAISUUDET
Mittari 7,6-tuumainen (19,3 cm) leveä digitaalinen 

näyttö näppäimistöllä: nopeusmittari, 
kierroslukumittari, matkamittari, trippimittari ja 
tuntimittari, polttoainemittari, vaihteen asento, 

SPORT/ ECO™ -tila, turvavyö ja 4 x 4 -merkkivalo, 
etu- ja takatasauspyörästön lukon merkkivalot, 

diagnostiikka, kello, akun jännite, moottorin 
lämpötila, DPS-tila, Smart-Shox**-jousitustila

Mittarit Sytytintyyppinen virran ulosotto keskikonsolissa
Magneetto 850 W
Varkaudenestojärjestelmä RF digitaalisesti koodattu 

varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) 
käynnistys- ja pysäytyspainikkeella

Valaistus LED-ajovalot ja takavalot, joissa on ainutlaatuinen  
Can-Am LED-merkki

Vinssi EI SAAT.
Suojaaminen Integroitu etupuskuri Neljännesovet Koko 

katto 4-pistevaljaat olkatyynyillä HMWPE-
kokopohjapanssari Takavetokoukku

TAKUU
Tehdastakuu BRP 2 vuoden rajoitettu takuu

*200HV perustuu US MV22 EPA-sertifiointiin tai 195HV perustuu eurooppalaiseen MV21 NRMM-sertifiointiin, 
odottaa MY22-sertifiointia.  
**Smart-Lok kehitettiin yhdessä TEAM Industriesin kanssa, joka on voimansiirtoalan markkinajohtaja.
***Smart-Shox kehitettiin yhdessä Tractive Industriesin kanssa, joka on voimansiirtoalan markkinajohtaja.

KOHOKOHDAT
UHMAKAS •  Can-Amin tunnusomainen DNA seuraavan sukupolven 

muotoilulla
•  Matala istuma-asento
•  Ergo-Lok-ohjaamo, jossa on neljällä tavalla säädettävät istuimet

TEHOKAS •  Alan johtava 200 hv turboahdettu ja välijäähdytetty 
Rotax® ACE -moottori.

•  Kehittynyt ilmavirran dynamiikka
•  QRS-X-vaihteisto

TÄSMÄLLINEN •  TTX-jousitus, jossa on alan johtava joustomatka
•  Erittäin tehokas ja kevyt alusta
•  Terävimmät käsittelyominaisuudet

ALUSTAN 
OMINAISUUDET

• 184,7 cm leveä • 259,1 cm akseliväli • 40,6 cm maavara
•  Suuren vääntömomentin dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
• Jopa 61 cm joustomatka
•  Takavetokoukku

VAIN X RS TURBO 
RR-PAKETISSA 
SMART SHOXEILLA

•  Turvavyön valvontajärjestelmä
• 200 hv Turbo RR -moottori
•  Smart- Lok™* etutasauspyörästö 
•  Smart-Shox**-teknologia, jossa on DDA-venttiili 
•  FOX† 3.0 PODIUM† iskunvaimentimet ohituksella
•  14” Beadlock-alumiinivanteet 
•  81,3 cm Maxxis Carnivore† -renkaat.
•  4-pistevaljaat olkapehmusteilla 
• HMWPE-kokopohjapanssari
•  Koko katto
•  X-package grafiikka/istuimet
•  7,6-tuumainen (19,3 cm) leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä
•  850 W magneetto
•  Äänitorvi, summeri, haihdutusjärjestelmä
•  Can-Am LED-merkki
•  Maalattu väri
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HUIPPUOMINAISUUKSIA

Letkan kärjessä
Yksi sana kuvaa 200 hevosvoiman 
Rotax Turbo RR -moottoria: armoton. 
Kuinka paljon hevosvoimia 
maailman johtavassa urheilullisessa 
rinnanistuttavassa ajoneuvossa 
pitäisi olla? Me sanomme: 
enemmän. Uusi tehostettu teho 
tarjoaa nopeamman kiihtyvyyden ja 
enemmän vauhtia kaikissa 
ajotilanteissa. 

Tartu siihen ja repäise sillä 
Smart-Lok on edistyksellisin 
off-road-ajoneuvon etuakselin 
tasauspyörästö. Piste. Se on täysin 
lukittavissa vauhdissa, ja sen neljä 
automaattista toimintatilaa takaavat 
maksimaalisen pidon kaikissa 
olosuhteissa.

Salamannopeasti reagoiva 
jousitus
Ennen Smart-Shoxia asiakkaat 
joutuivat valitsemaan kisakentillä 
voittaneen käsiteltävyyden ja 
miellyttävän mukavan ajettavuuden 
väliltä.  No, ei tarvitse enää. 
Smart-Shox säätää itse itseään jopa 
200 kertaa sekunnissa ja reagoi 
lähes välittömästi kuljettajan 
toimintoihin ja maastoon. Niin toimii 
markkinoiden nopeimmin reagoiva 
jousitus. Piste. 

Monipuolinen 
iskunvaimennus
Can-Am Maverick X rs on viritetty 
voittamaan. Smart-Shoxilla ja trophy 
truck -tyylisellä tukivarsijousituksella 
varustettu ajoneuvo liikkuu missä 
tahansa maastossa 
huippunopeudella - ja selviytyy 
voittajana. 

Huippusuorituskykyiset 
vanteet ja renkaat 
Can-Am Maverick X rs saa 
vaikuttavan ulkonäkönsä osittain  
32 tuuman Maxxis Carnivore 
-renkaista ja 14 tuuman 
valualumiinisista Beadlock-vanteista. 
Kyseessä on petomainen 
rengasvalikoima, joka on heti valmis 
vaeltamaan kauas ja pitkään. 

Valjasta jokainen seikkailu
4-pistevaljaat odottavat jokaista 
matkustajaa, joten hauska ja 
turvallinen ajelu on vain muutaman 
napsautuksen päässä. 
Vakiovarusteena olevat olkatyynyt ja 
Ergo-Lok-istuimet lisäävät 
kuljettajan mukavuutta ja 
turvallisuutta. 

Matkatiedot käden 
ulottuvilla
Can-Am Maverick X rs 7,6 tuuman 
(19,3 cm) kojelaudan digitaalisen 
näytön näppäimistö näppäimistö 
sisältää kaiken tarvittavan 
täydellisen ajon hallintaan. Tämän 
kokoinen näyttö on luettavissa 
kaikissa olosuhteissa, ja sen avulla 
kaikki ajoneuvon tiedot ja 
hallintalaitteet ovat kätevästi 
jatkuvasti valmiudessa.

Ajoretki pimeän tultua 
Nyt in turvallista ajaa myös yöllä. 
Can-Amin LED-ajo- ja takavalot 
kauko- ja lähivaloilla loistavat 
kirkkaammin, kuluttavat vähemmän 
virtaa ja kestävät pidempään kuin 
tavalliset halogeenilamput. Plus 
ajoneuvo näyttää tosi siistiltä, kun 
sen ajovalot valaisevat yön.
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BRP 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja 
yhteisbrändituotteet. Sisältää sinun tai valtuutetun BRP-jälleenmyyjän 
asentamat osat.

TYYLI  
JA VISIO
Olemme nostaneet panosta 
lisävarusteiden osalta. Niitä ei 
ole suunniteltu vain 
näyttämään hyvältä, vaan myös 
toimimaan oikein todellisille 
kuljettajille. Taattua toimivuutta 
eikä turhaa täytettä. 

LAATU JA LUO-
TETTAVUUS
Can-Am-lisävarusteemme 
valmistetaan oikein  
ensimmäisellä kerralla. Ja 
kaiken kukkuraksi annamme 
1vuoden takuun. Ole hyvä!  
Asenna ne itse tai valtuutetun 
jälleenmyyjäsi toimesta.

PÄTEVÄ JA 
YHTEENSOPIVA
Meille innovointi on itsestään selvää. 
Kaikki lisävarusteemme toimivat 
yhdessä - ja suoraan pakkauksesta. 
Valitse siis omasi. Ja valitse sitten 
vielä lisää.

* Tuotteen käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen mitätöi tuotteen rajoitetun takuun. Muita poikkeuksia voidaan soveltaa, takuuseen sovelletaan BRP rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, 
vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteyttä valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjääsi. Koskee vain BRP valmistamia tuotteita tai BRP 
akkreditoitujen yhteistyökumppaneiden valmistamia yhteisbrändättyjä tuotteita. Ostettu valtuutetulta BRP jälleenmyyjältä/jakelijalta tai BRP:n valtuuttamasta verkkokaupasta. Ellei lainsäädäntö muuta 
edellytä. Tämä rajoitettu takuu ei koske tehtaalla asennettuja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu ei koske Evinruden varaosia ja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu on voimassa 1.3.2016 alkaen.

LATAA, ÄLÄKÄ KATSO TAAKSESI.



KATOT

Sporttinen katto 
Maverick
Maverick MAX

715002902
715003750

 · Iskunkestävä ruiskupuristettu polypropeeni.
 · Erinomainen suoja sääolosuhteilta vastaan.
 · Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden alamäkeen.
 · Tuulilasin kanssa yhteensopiva.

 · Vakiona X rs -mallissa.
 · Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikakiinnikkeillä ja 
tarranauhoilla.

 · Helppo asentaa.

ProVent-kattomoduulisarja Maverick, Maverick MAX 715005279

 · Tuo raitista ilmaa ohjaamon alueelle.
 · Optimaalinen suorituskyky, koska suojaa ohjaamon täysin.
 · Neljä ilmanvaihtoaukkoa mahdollistaa kuljettajan ja 
matkustajan ilmavirran rajattoman säätämisen.

 · Suodatin ja esisuodatin rajoittavat pölyn tunkeutumista.
 · Suodattimen ja esisuodattimen helppo puhdistus.

 · Vedenhallintajärjestelmä pitää veden poissa matkustamosta 
ja ylläpitää samalla ilmavirtausta. Järjestelmälle on haettu 
patenttia.

 · Ulompi tulppa sulkee ilmanottoaukon kokonaan talvella tai 
rankassa säässä.

 · Sport-katto vaatii ProVent-moduulin sovitussarjan.
 · Ei yhteensopiva katolle asennettavien LED-valotankojen, 
kattotelineiden ja kattopeitteiden, Lonestar-katon ja 
Bimini-katon kanssa.

ProVent-kattomoduulin sovitussarjan Sport-katolle  
(Ei kuvassa)

Maverick
Maverick MAX

715006199
715006371

 · Sovitin ProVent-kattomoduulisarjan asentamiseksi 
Maverickiin.

 · Sisältää kattosovittimen ja tarvikkeet. 
 · Edellyttää ProVent-kattomoduulisarjan (715005279).

Sävytetty aurinkovisiiri Maverick, Maverick MAX 715007098

 · Sävytetty polykarbonaattirakenne.
 · Lisäsuojaa kuljettajalle ja matkustajalle auringolta.
 · Ei yhteensopiva alumiinikattojen eikä korkeiden tuulilasien kanssa.

Alumiinikatto Maverick
715004224 • Musta
715002900 • Hopea

 · Muotoiltu alumiinikatto, paksuus 2,3 mm.
 · Kestävä ja kevyt.
 · Urheilullinen ulkonäkö.
 · Tuulilasin kanssa yhteensopiva.
 · Helppo asennus ilman työkaluja.

Bimini†-katto aurinkovisiirillä
Maverick
Maverick MAX

715002901
715003749

 · Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä 
liuosvärjätystä polyesteristä.

 · Innovatiivisessa pehmeässä katossa on kova visiiri, joka 
mahdollistaa katon käärimisen ylös.

 · Helppo, työkaluton asennus ja irrotus pikakiinnikkeillä ja 
tarranauhoilla.

Lonestar Racing -alumiinikatto

Maverick,  
valmistettu 1.1.2017 jälkeen

Maverick MAX

715005508 • Hyper Silver
715005507 • Musta
715004436 • Can-Am Red
715005516 • Hyper Silver
715005515 • Musta
715004341 • Can-Am Red

 · 2,1 mm paksu alumiinikatto.
 · Kestävä ja kevyt.
 · Tehostaa ajoneuvon kilpailullista ilmettä autenttisen 
urheilullisen ulkonäön ja ainutlaatuisen grafiikan ansiosta.

 · Suojaa säältä ja antaa yksilöllisen ilmeen.
 · Matalampi profiili kuin muissa katoissa.

 · Yhteensopiva Lonestar Racing -valotankojen kanssa.
 · Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen, valojen 
tukitangon ja korkeiden tuulilasienkanssa.

 · Merkki “Lonestar Racing for Can-Am”.
 · Sisältää suojatangot keskelle asennusta varten.
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PEHMEÄ OHJAAMO

TUULILASIT JA PEILIT

TUULILASIT

Pehmeä ohjaamo
Maverick
Maverick MAX

715003754
715003755

 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Jos haluat lisätä ohjaamon mukavuutta, täydennä se 
ohjaamon tiivistesarjalla.

Sisältää:
 - Bimini-katto aurinkovisiirillä
 - Korkea tuulilasi – kovapintainen
 - Pehmeät ovien yläpaneelit
 - Etuovien alapaneelit
 - Pehmeä takaikkuna

Ohjaamon tiivistesarja
(Ei kuvassa)

Maverick
Maverick MAX

715004433
715004434

 · Estää lian, pölyn ja tuulen tunkeutumisen ohjaamoon.
 · Parantaa kuljettajan ja matkustajan momukavuutta.
 · Suositellaan pehmeiden ohjaamoiden kanssa.

PowerFlip-tuulilasi Maverick, Maverick MAX 715007097

 · PowerFlip-tuulilasi on varustettu sähkösylintereillä, joiden avulla kuljettaja voi säätää tuulilasin aukeama-aukkoa napin 
painalluksella.

 · Tuulilasi on valmistettu kovapinnoitetusta polykarbonaatista, sen reunoissa on kumitiiviste ja sävytetty lasin yläosa.
 · Tuulilasin ansiosta voit sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin kätevästi säätämällä tuulilasia ajon aikana.
 · Voidaan avata kokonaan optimaalisen näkyvyyden ja ilmanvaihdon takaamiseksi, sulkea kokonaan maksimaalisen suojan 
takaamiseksi säältä, ja siltä väliltä ääretön määrä avautumismahdollisuuksia suojan, näkyvyyden ja ilmavirran 
mieltymysten mukaan.

 · Yhteensopiva Can-Am-kattojen kanssa.

Tuulilasin pyyhin PowerFlip-tuulilasiin Maverick, Maverick MAX 715006310

 · Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa.
 · Ylhäällä oleva pyyhin mahdollistaa tuulilasin avaamisen. Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen 
annostelijan.

 · Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.
 · Asennettava PowerFlip-tuulilasin kanssa (myydään erikseen).

Lasinen tuulilasi Maverick, Maverick MAX 715003281

 · Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea tuulilasi.
 · Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Tarjoaa parhaan optisen kirkkauden ja kestää kulutusta.
 · Käytettävä tuulilasinpyyhin- ja pesin sarjan kanssa, jotta näkyvyys säilyy kirkkaana vaikeissa ajo-olosuhteissa, kuten 
mudassa ajettaessa.

 · Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.
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ProVent-tuulilasi Maverick, Maverick MAX 715005277

 · Erittäin iskunkestävä Quantum†-kovapinnoitettu 
polykarbonaattituulilasi.

 · Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan.
 · Optimaalinen suorituskyky, koska suojaa ohjaamon täysin.
 · Kanavoi ilmaa matkustamoon, poistaa huurteen tuulilasista, 
sulkeutuu kokonaan ilmavirran poistamiseksi.

 · Yksi ylempi tuuletusaukko ja yksi alempi tuuletusaukko 
esisuodattimilla.

 · Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä.
 · Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta 
erinomaisesti.

 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
 · Ei yhteensopiva pyyhkijäsarjojen ja Wet Sound Stealth 6 
Ultra HD Can-Am Edition -kaiutintangon kanssa.

 · Ylempi tuuletusaukko kanavoi ilmaa ohjaamoon.
 · Alemmat tuuletusaukot poistaa huurtumat tuulilasista.

Lasinen tuulilasi tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjalla Maverick, Maverick MAX 715003283

 · Täydellinen sarja, joka sisältää kaarevan ja laminoidun lasisen tuulilasin, jossa on yksinopeuksinen pyyhin ja pesunesteen 
annostelija.

 · Tiivistää tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa.
 · Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.

Korkea tuulilasi Maverick, Maverick MAX 715002907

 · Erittäin iskunkestävä ja kestävä polykarbonaatti-tuulilasi.
 · Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä.
 · Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys.
 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
 · Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.

Korkea tuulilasi – kovapintainen Maverick, Maverick MAX 715004417

 · Erittäin iskunkestävä Quantum†-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi.
 · Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä.
 · Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti.
 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
 · Suositellaan käytettäväksi takatuulisuojan kanssa.
 · Voidaan käyttää tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjan (715004762) kanssa.

Tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja

Maverick, Maverick MAX Fit 
korkealla, kovapintaisella 
tuulilasilla (715004417)
Maverick, Maverick MAX Fit 
lasisella tuulilasilla (715003281)

715004762
 
715003282

 · Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai mudan ja veden läpi ajettaessa.
 · Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen ja pesunesteen annostelijan.
 · Pyyhkijämekanismi ja pesunesteen annostelija on sovitettu täydellisesti ajoneuvon sisään mahtuvaksi.

Puolikorkea tuulilasi Maverick, Maverick MAX
715002909 • Kirkas
715004291 • Sävytetty

 · Erittäin iskunkestävä ja jämäkkä polykarbonaattituulilasi.
 · Muotoiltu polykarbonaattirakenne parantaa jäykkyyttä.
 · Muotoiltu siten, että se ei kellastu, ei haurastu, ei halkeile ja siinä on erinomainen UV-kestävyys ja optinen selkeys.
 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Käänteinen kulmalippa ohjaa ilmavirtaa.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
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PEILIT

OVET

Taustapeili ja kameranäyttö Maverick, Maverick MAX 715004905

 · Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja valvontasarja.
 · Peruutuskameran avulla voit nähdä useita kameran syötteitä nähdäksesi, mitä takana tapahtuu.
 · Yksikkö korvaa vakiotaustapeilin (näyttö on integroitu yksikön korvaavaan taustapeiliin).
 · Kamera käyttää infrapunavaloa yökuvausominaisuuksia varten.

Sivupeilit Maverick, Maverick MAX

715004236 •  
Vakiona oleville neljännesoville
715005315 • Alumiinioville

 · Jämäkkä alumiinivalukotelo mustalla nailontaustalla.
 · Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
 · Laaja näkyvyys kuperan optiikan ansiosta.
 · Peilit taittuvat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
 · Oviin asennettavat.
 · Yhteensopivat ovien pehmeiden yläpaneelien kanssa.
 · Myydään pareittain.

Racing-sivupeilit Maverick, Maverick MAX 715002898

 · Urheiluhenkistä tyyliä ja kestävä, musta 6/6-nylonrakenne ja pinnoitettu valualumiinikiinnike.
 · Kaksoissäätö tarjoaa optimaalisen näkökentän (FOV).
 · Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
 · Tasainen optiikka parantaa etäisyyden hahmottamista.
 · Peilit taittuvat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
 · Ei yhteensopiva Lonestar Racing -valotankojen ja pehmeiden ovien yläpaneelien kanssa.
 · Myydään pareittain.

Rally-sivupeilit Maverick, Maverick MAX 715005262

 · Virtaviivainen muotoilu ainutlaatuisella racing-tyylillä. 
 · Laadukas musta valettu alumiini takaa äärimmäisen kestävyyden.
 · 10 cm laaja, kupera pinta tarjoaa laajemman näkökentän ja paremman näkyvyyden ajoneuvon ympärillä.
 · Voidaan asentaa mille korkeudelle tahansa kehikon A-palkkiin, jotta kuljettajan näkyvyys olisi optimaalinen.
 · Moniasentoiset, säädettävät pallonivelellä asennetut peilit.
 · Peilit taittuvat kokonaan taakse jousikuormitteisten nivelten ansiosta.
 · Myydään pareittain.
 · Ei yhteensopiva lasisen tuulilasin kanssa.

Alumiiniset puoliovet
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715007971 • Etu
715007972 • Taka

 · Kevyet puoliovet, jotka on valmistettu muotoillusta 2 mm 
paksusta alumiinista.

 · Sileä pintakäsittely.
 · Suunniteltu maksimaalista jäykkyyttä ja kestävyyttä silmällä 
pitäen.

 · Muotoiltu sopimaan täydellisesti ja saumattomasti 
ajoneuvon linjoihin.

 · Joka puolella paksu tiivistys, joka suojaa erinomaisesti 
säältä.

 · Helppo asennus vakion ovenkehykseen.
 · Sisältää helppokäyttöiset Deluxe-ovenkahvat.
 · Yhteensopiva pehmeiden ovien yläpaneelien, 
ikkunaverkkojen ja katon säilytyslaukkujen kanssa.

 · Ei yhteensopiva oven alapaneelin säilytyslaukkujen kanssa.
 · Myydään pareittain.

TUULILASIT JA PEILIT  OVET  LISÄVARUSTEET  13  



OVET JA TUULENSUOJAUS TAKANA

Pehmeät ovien alapaneelit Maverick, Maverick MAX
715002903 • Etu
715003751 • Taka

 · Vankka ruiskuvalettu polypropeenirakenne, joka on suunniteltu sopimaan erinomaisesti ajoneuvoon.
 · Pidennä vakio-ovia alhaalta ohjaamon suojaamiseksi ja tiivistämiseksi.
 · Upean näköinen lisäosa.
 · Helppo ja nopea asennus.
 · Myydään pareittain.
 · Pehmeät oven alapaneelit myydään erikseen.

Ikkunaverkot

Maverick
Maverick MAX
Maverick MAX

715006693 • Etu
715004694 • Etu
715006700 • Taka

 · Ikkunaverkko lisää suojaa tuulta ja vetoa vastaan.
 · Voidaan kätevästi laskea sekunneissa.
 · Myydään pareittain.
 · Ei yhteensopiva Can-Am-audiokaton kanssa.

Pehmeät ovien yläpaneelit
Maverick
Maverick MAX

715008091 • 2 ovea
715008092 • 4 ovea

 · Alumiinirungolla vahvistetut säänkestävät pehmeät paneelit tarjoavat hyvän suojan säältä.
 · Jatka vakioneljännesovia ylhäältä.
 · Valmistettu vahvasta UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesterikankaasta, joka kestää erinomaisesti repeytymistä ja 
kulumista.

 · Laminoidusta kiillotetusta vinyylimateriaalista valmistetut vetoketjulliset ikkunat lisäävät ilmanvaihtoa.
 · Yhdistetään alempien ovipaneelien kanssa, jolloin saadaan täydellinen ovipaketti ajoneuvoosi.
 · Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien ja Can-Am-audiokaton kanssa.

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

 · Täydellinen takaverkko vähentää tuulilasin vastatuulta ja lisää ohjaamon mukavuutta.
 · Asennettavissa nopeasti ja helposti turvakehikkoon.
 · Mustassa verkossa on suuri valkoinen Can-Am-logo.

Polykarbonaatti-ikkuna taakse
Maverick, Maverick MAX  
(paitsi X mr -mallit) 715006387

 · Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna.
 · Estää tuulilasin vastatuulen tai pölyn ja sateen pääsyn sisälle, mikä lisää ohjaamon mukavuutta.
 · Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja.
 · Valmius MTX-äänentoistojärjestelmän takakaiuttimille.

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

 · Läpinäkyvästä vinyylistä valmistettu kirkas, joustava ikkuna.
 · Ei halkeile kylmässä, kestää -20 °C.
 · Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen estämiseen rankoissa olosuhteissa.
 · Nopea asennus ilman työkaluja.

Deluxe-ovenkahvat
Maverick, Maverick MAX
Maverick MAX

715004758 • Etu
715004860 • Taka

 · Muunna vakio-ovihihnat helppokäyttöisiksi ovenkahvoiksi.
 · Sisältää sisä- ja ulkokahvat jokaiseen oveen.
 · Helpottaa huomattavasti oven avaamista.
 · Vakiona lisävarusteena saatavissa alumiinisissa puoliovissa.
 · Myydään pareittain.
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HMWPE-POHJAPANSSARIT

MAVERICK 
MALLIT  
162 CM

MAVERICK 
MAX

MALLIT  
162 CM

MAVERICK,
MAVERICK 

MAX
MALLIT  
183 CM

(PAITSI BASE-
MALLIT) 

MAVERICK
BASE-

MALLIT  
183 CM

MAVERICK 
MAX

BASE-
MALLIT  
183 CM

HMWPE-POHJAPANSSARIT OVAT 
VAKIONA Maverick 
X Rc -MALLEISSA
HMWPE-POHJAPANSSARI
Suojasarja 715003713 71500374 715003718 715006767 715006769

1
HMWPE-etujousituksen 
A-tukivarsien ja 
pitkittäistukivarsien suojat

715002905 715002905 715003552 715003552 715003552

2 HMWPE-etusuojalevy 715003933 715003933 715003933 715003933 715003933

3 HMWPE-keskipohjapanssari — 715003731 Vakiona vain x rc 
-malleissa — 715003731

4 HMWPE-muovipohjapanssarit 715004904 715004904 Vakiona vain x rc 
-malleissa 715004904 715004904

Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. 
Valmistettu 10 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä  
(High Molecular Weight Polyethylene).
 · Alumiinia keveämpää.
 · Ylivoimainen rasituskesto.
 · Erittäin iskunkestävä.
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PUSKURIT JA SUOJAT
PUSKURIT

Etupuskurin suoja Maverick, Maverick MAX
715002878 • Musta 
715003433 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan 
kestävyyttä entisestään.

 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
 · Integroitu vinssin kiinnityslevy ja valojen kiinnityspisteet.

Takapuskurin suoja Maverick, Maverick MAX
715002880 • Musta 
715003436 • Can-Am Red

 · Erittäin kestävä 3,8 cm paksu teräsputki, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
 · Yhteensopiva vetokoukun takakiinnitysrungon kanssa.
 · Tarvitaan takakehikon jatkeen asennusta varten.

X rc/X mr -etupuskuri Maverick, Maverick MAX

715004741 • Sunburst Yellow
715004742 • Octane Blue
715004788 • Musta 

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
 · Sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite, teräsputkessa on kestävä jauhemaalipinnoite.
 · Tarjoaa kaikki tekniseen ajamiseen tarvittavat olennaiset ominaisuudet: Matala etupään suojaus, tukijalka vinssin 
asennusta varten ja integroitu vetokoukku.

 · Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa.
 · Ei yhteensopiva teräsvaijerilla varustettujen vinssien kanssa.

Dune-etupuskuri Maverick, Maverick MAX
715002961 • Musta 
715003432 • Can-Am Red

 · Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryydestä ja suorituskyvystä tinkimättä.
 · Voimakkaammin eteenpäin työntyvä kulma ja integroidut kiinnityspisteet valoille.
 · Ei yhteensopiva vinssin kanssa.

Dune-takapuskuri Maverick, Maverick MAX
715002962 • Musta 
715003437 • Can-Am Red

 · Valmistettu vahvasta 3,8 cm paksusta teräsputkesta ja 3 mm paksusta alumiinilevystä.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Tarjoaa lisäsuojaa kevyemmän rakenteen tarjoamasta ketteryydestä ja suorituskyvystä tinkimättä.
 · Suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
 · Yhteensopiva takavetokoukun kanssa.
 · Ei yhteensopiva takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing Spare -vararengastelineen kanssa.

Lonestar Racing -etupuskuri

Maverick, Maverick MAX  
(ei yhteensopiva X mr- ja X rc -mallien 
kanssa eikä Smart-Shoxilla varustettujen 
mallien kanssa)

Maverick, Maverick MAX

715005510 • Hyper Silver
715005509 • Musta
715004161 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhepinnoite ja 3 mm paksu alumiinilevy 
lisää ajoneuvon etuosan suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.

 · Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
 · Ei yhteensopiva vinssin kanssa.
 · Ei yhteensopiva 25 cm Baja Designs OnX6 LED-valotangon kanssa.
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KIVISUOJAT

Kivisuojat

Maverick (paitsi X rc)

Maverick MAX

715002963 • Musta 
715003438 • Can-Am Red
715003730 • Musta 
715003888 • Can-Am Red

 · Valmistettu kestävästä, halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
 · Tukilevy lisää jämäkyyttä ja antaa tyyliä.
 · Myydään pareittain.

X rc UHMWPE -kivisuojat Maverick 715004730

 · Vahva 6 mm UHMWPE-rakenne.
 · Sisältää alemmat koripaneelit ja kiinnikkeet asennusta varten.
 · Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
 · Asettuu tiiviisti ajoneuvon koria vasten, jotta esteet pysyvät paremmin poissa.
 · Liukuu sujuvasti esteiden yli.
 · Myydään pareittain.

Lonestar Racing -takapuskuri Maverick, Maverick MAX

715005512 • Hyper Silver
715005511 • Musta
715004162 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalaus.
 · Tarjoaa lisäsuojaa ajoneuvon takakorille ja pakojärjestelmälle äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
 · Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
 · Yhteensopiva Lonestar Racing -vararengastelineen kanssa.
 · Ei yhteensopiva vetokoukun kanssa.

S3†-etupuskuri Maverick, Maverick MAX
715004867 • Musta
715005231 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, joka on vahvistettu 3 mm paksulla alumiinilevyllä parantamaan 
kestävyyttä entisestään.

 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Lisää järeää suojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.
 · Integroitu vinssin tukilevy ja valojen kiinnityspisteet.
 · Koukkutukiankkurin avulla voit pitää vinssikoukun helposti ulottuvillasi, kun ajat syvässä mudassa.
 · S3 for Can-Am -logolla.
 · Vinssi ei sisälly.

S3-takapuskuri Maverick, Maverick MAX
715004869 • Musta
715005232 • Can-Am Red

 · Valmistettu erittäin kestävästä halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Lisäsuojaa äärimmäisissä ajo-olosuhteissa - suojaa ajoneuvon koria ja pakojärjestelmää.
 · Mahdollistaa vinssin asentamisen korkeammalle paikalle, jotta vinssiin pääsee paremmin käsiksi mutaisissa 
olosuhteissa.

 · S3 for Can-Am -logolla.
 · Suunniteltu kestämään raskaita vinssauskuormia vahingoittamatta ajoneuvon runkoa.
 · Yhteensopiva Can-Am HD- ja WARN VRX -vinssien kanssa - puskuriin asennettavaan vinssiin tarvitaan takavinssin 
johtosarja 715006007.

 · Sisältää vankan apukoukun, joka helpottaa ajoneuvon hyödyntämistä.
 · Vinssi ei sisälly.
 · Ei EU-hyväksytty.
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SUOJATANGOT

Racing-etusuojatangot Maverick, Maverick MAX

715006342 • Hyper Silver
715003916 • Musta
715004163 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalaus.
 · Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ulkonäköä.
 · Yhteensopiva vain Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
 · Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.

Lonestar Racing -takasuojatanko
Maverick (paitsi X mr -mallit), 
Maverick MAX 

715006343 • Hyper Silver
715003918 • Musta
715004164 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalaus.
 · Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
 · Tarvitaan Lonestar Racing -vararengastelineen asentamista varten.
 · Ei yhteensopiva LinQ-asenteisten lisävarusteiden ja kuormalavan esisuodattimen kanssa.

Etusuojatanko Maverick, Maverick MAX
715002889 • Musta 
715003435 • Can-Am Red

 · Sopii hienosti ajoneuvon tyyliin.
 · Terässuojatangossa sisä- ja ulkopuolinen korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinnoite .
 · Putkimuotoilu vähentää näköesteitä ja kuolleita kulmia parantaen näkyvyyttä.
 · Ei yhteensopiva tuulilasien eikä Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.

Lonestar Racing -kivisuojat

Maverick

Maverick MAX

715005514 • Hyper Silver
715005513 • Musta
715004165 • Can-Am Red
715005518 • Hyper Silver
715005517 • Musta
715004343 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta jauhepinnoitetusta teräsputkesta sekä 3 mm paksusta alumiinilevystä.
 · Suojaa ajoneuvon sivut suurilta esineiltä.
 · Virtaviivainen muotoilu korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
 · Merkki “Lonestar Racing for Can-Am”.
 · Myydään pareittain.
 · Ei yhteensopiva X rc-mallien kanssa.
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MUUT LISÄVARUSTEET

Lonestar Racing -vararengasteline
Maverick, Maverick MAX  
(paitsi X mr -mallit)

715006344 • Hyper Silver
715003922 • Musta
715004166 • Can-Am Red

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, jossa on kestävä jauhemaalaus.
 · Säädettävä korkeus, sopii enintään 30-tuumaisiin Can-Am-renkaisiin.
 · Asennukseen tarvitaan Lonestar Racing -takapuskuri ja Lonestar Racing -takasuojatangon.
 · Telineeseen ei mahdu Pro Armor Quickshot -rengastunkki eikä Off-Road-ruuvitunkki.
 · Rengas ei sisälly.
 · Ei yhteensopiva ajoneuvon takaosaan tarkoitettujen S&B -hiukkaserottimen eikä taakse tarkoitettujen LinQ-
lisävarusteiden kanssa.

Lonestar Racing -rekisterikilpilevy Maverick, Maverick MAX 715003943

 · Sisältää pari tukevaa alumiinista numerokilpeä, jotka voi kiinnittää kummallekin puolelle ajoneuvon takaosaa.
 · Ei yhteensopiva LinQ-saranoidun telineen kanssa.
 · Numeroituja tarroja on saatavana SCS Unlimitedin kautta.
 · Muotoilu parantaa ajoneuvon kilpailuhenkistä ilmettä ja antaa samalla henkilökohtaisen säväyksen.
 · Musta tausta.

S3-vetolevy taakse Maverick, Maverick MAX
715004870 • Musta
715005233 • Can-Am Red

 · Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa.
 · Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen.
 · S3 for Can-Am -logolla.

Takakehikon jatke
Maverick (paitsi X mr -mallit), 
Maverick MAX

715008298 • Musta 
715008299 • Can-Am Red

 · Kestävä teräsputki, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Mahdollistaa vararenkaan kiinnittämisen (rengas ei sisälly).
 · Mukautettu kiinnityshihna renkaan nopeaa asentamista tai irrottamista varten.
 · Asennus edellyttää takapuskurin suojaa.
 · Ei yhteensopiva LinQ -saranoidun telineen, kuormalaatikoiden (paitsi LinQ, 73 l) kanssa. Deluxe-modulaarilaukkujen eikä 
Lonestar Racing -kattojen kanssa.

Lisälokasuojat Maverick, Maverick MAX 715002973

 · Ruiskuvaletusta polypropeenista valmistetut lisälokasuojat.
 · Pitävät mudan ja roskat poissa ajoneuvosta.
 · Suunniteltu asennettavaksi nopeasti ja helposti.
 · Sisältää etu- ja takajatkeet ja kiinnitystarvikkeet.
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ISTUIMEN LISÄVARUSTEET

4-pistevaljaat Maverick, Maverick MAX
715008033 • Kuljettaja
715008034 • Matkustaja

 · Ainutlaatuista ohjattua hidastinteknologiaa (patenttia haettu), joka vaimentaa lisäenergiaa onnettomuuden sattuessa.
 · Suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen ajomukavuuden.
 · Helppo lukitus ja vapautus yhdellä napsautuksella.
 · Patentti haussa.
 · Ei EU-hyväksytty.

Turvavyön olkapehmusteet Maverick, Maverick MAX 715002894

 · Lisää ajomukavuutta estämällä turvavyön hankautumisen kaulaan ja olkapäähän.
 · Soveltuu vakiovalmisteisiin 3-pisteturvavöihin ja 4-pistevaljaisiin.
 · Helppo tarranauha-asennus.
 · Can-Am-logo.
 · Myydään pareittain kuljettajalle ja matkustajalle.

Säätyvät 4-pistevaljaat Maverick, Maverick MAX
715005021 • Kuljettaja
715005022 • Matkustaja

 · Kätevien valjaiden ansiosta voit liikkua vapaasti istuimellasi ja samalla hyödyntää täysin 4-pistekiinnikkeiden antamaa 
lisätukea.

 · Helpottaa valjaiden kiinnittämistä ja vaatii vähemmän säätöjä, kun vaihdetaan matkustajaa tai kuljettajaa.
 · Vetolaitteen suojus (707900653) tarvitaan asennettaessa MAX-mallien etuistuimiin.
 · Yhteensopiva MAX-mallien takamatkustajan istuinten kanssa.
 · Vakiona tietyissä Maverick-malleissa.

Vetolaitteen suojus
(Ei kuvassa) Maverick MAX 707900653

 · Suojatyyny tarvitaan MAX-mallien etuistuimelle asennettavan säätyvien 4-pistevaljaiden asennusta varten.
 · Suojaa matkustajia vetomekanismilta.
 · Myydään yksittäin.
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LinQ: HELPPOA KULJETUSTA

MAVERICKIN
LinQ-LISÄVARUSTEET
 ·  Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin
 ·  Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä
 ·  Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa

ASENNUSPAIKKA JA -VAATIMUKSET

Vakio
LinQ-teline

LinQ-saranoitu teline
715008295/715008296

Adventure-kattoteline
715003868/715006225

LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM ALUSTALLE
 · LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle.
 · Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm alustan lisävarusteet.
 · Voidaan käyttää Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja  
Ryker-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-moottorikelkoissa.

LinQ-kylmälaukku,16 l
295100698 • Harmaa  
219400964 • Musta

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-ankkurin sovitinsarja
715004960

LinQ-kiinnikkeiden 
asennussarja 
715008125

LinQ-työkalusarja 
715006829

Ei muita edellytyksiä

LinQ-työkalulaatikko
715008111

LinQ-kiinnikkeiden 
asennussarja 
715008125

LinQ SR -laukku, 21 l
860202449

LinQ-urheilulaukku, 17 l
860202447

LinQ Modular -laatikko
715005494 • (10 l)  
715007112 • (20 l)  
715006830 • (30 l)

Ei muita edellytyksiä

LinQ-kuivalaukku
715008110

LinQ-kiinnikkeiden 
asennussarja 
715008125

LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE
 · Asennetaan LinQ-telineisiin, joita käytetään usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa.
 · Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm alustan lisävarusteet.
 · Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l
715003879

Ei yhteensopiva

Ei muita edellytyksiä Ei yhteensopiva

LinQ-tavarasäiliö, 86 l
715004923 Ei muita edellytyksiä

*Ei yhteensopiva, jos 
LinQ-saranoitu teline on 

asennettu.LinQ-tavarasäiliö, 121 l
715001748

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l
715003018

Ei muita edellytyksiä
LinQ-kylmälaukku, 30 l
715004778 • Musta  
715004698 • Harmaa

LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOLTA†

715002923 • Musta  
715003248 • Camo 

Ei muita edellytyksiä

LinQ Heavy Duty -kori
715001215

Ei muita edellytyksiä
Matalaprofiilinen LinQ-kori
715004282

LinQ-TELINEET

LinQ-varustepidikkeet
715005340

Ei muita edellytyksiä Ei muita edellytyksiä
LinQ-sovittimet  

715003058  
sivuseinään asennusta vartenLinQ-työkaluteline

715007358
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LinQ-LISÄVARUSTEET 41 CM ALUSTALLE

LinQ -urheilulaukku, 21 l Maverick, Maverick MAX 860202449

 · Kaikki LinQ edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
 · Puolijäykkä laajeneva laukku.
 · Tilavuus 21 l.
 · Hyödyntää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
 · Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja. Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
 · Vaatii Adventure-kattotelineen (Maverick MAX).
 · Vaatii LinQ-ankkurin sovitinsarjan.

LinQ-kylmälaukku,16 l Maverick, Maverick MAX
219400964 • Musta 
295100698 • Harmaa

 · Kaikki LinQ edut—yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
 · Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun rakenteen ansiosta.
 · Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
 · Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
 · Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 l Maverick, Maverick MAX 860202447

 · Tilavuus 17 l.
 · Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
 · Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-työkalulaatikko Maverick, Maverick MAX 715008111

 · Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista.
 · Maksimitilavuus 19 l.
 · Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi.
 · Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
 · Kaikki LinQ edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
 · Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Modular -laatikko Maverick, Maverick MAX

715005494 • (10 l)
715007112 • (20 l)
715006830 • (30 l)

 · Monipuoliset LinQ Modular -laatikot, tilavuus 10 l. 
 · Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla.
 · Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.
 · Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Lämpöeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l) Maverick, Maverick MAX 219401110

 · Eristevuoraus.
 · Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l).
 · Siihen mahtuu viisi 473 ml tölkkiä tai kuusi 355 ml tölkkiä.

LinQ-työkalusarja Maverick, Maverick MAX 715006829

 · Sisältää: 
 - Leikkuripihdit.
 - Pitkäkärkiset pihdit.
 - Lukkopihdit.
 - Räikkäavain 3/8".
 - 6” räikän jatke.
 - Integroitu CVT-hihnan 
säilytyspaikka  
(hihna ei sisälly).

 - Pitkä hylsy 19 mm 3/8" 
- kuusiokolo

 - Hylsy 18 mm 3/8".
 - Pitkä hylsy 17 mm 3/8" 
- kuusiokolo

 - Hylsy 15 mm 3/8". 
 - Hylsy 13 mm 3/8". 
 - Hylsy 10 mm 3/8".

 - Hylsy 8 mm 3/8".
 - Yhdistelmäavain 19 mm.
 - Yhdistelmäavain 18 mm.
 - Yhdistelmäavain 15 mm.
 - Yhdistelmäavain 13 mm.
 - Yhdistelmäavain 10 mm.
 - Yhdistelmäavain 8 mm.

 - Torx-hylsy T40 3/8".
 - Torx-hylsy T30 3/8".
 - Torx-hylsy T20 3/8".
 - Katkaisurauta 3/8".
 - Katso taulukosta 
asennuspaikka ja 
-vaatimukset.
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LinQ-LISÄVARUSTEET 91 CM ALUSTALLE

LinQ-kuivalaukku Maverick, Maverick MAX 715008110

 · Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteesi turvallisesti ja mukavasti.
 · LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla.
 · Erittäin tilava säilytysratkaisu (40 l).
 · Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa.
 · Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois.
 · Vaatii LinQ-alustan asennussarjan (715008125).
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l Maverick, Maverick MAX 715003879

 · LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
 · Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l
Maverick (paitsi X mr -mallit), 
Maverick MAX 715004923

  

 · LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
 · Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l
Maverick (paitsi X mr -mallit), 
Maverick MAX 715001748 • ( Ilman takavaloa)

 ·  LinQ-järjestelmällä varustettu tavarasäiliö taakse on helppo kiinnittää ja irrottaa muutamassa sekunnissa.
 ·  121 litran kuormatilavuus. Esteetön tila, joka maksimoi säilytystilan ja tavarasäiliön sisäosaa on helppo käyttää.
 ·  Valmistettu ruiskuvaletusta polyeteenistä, tärkeillä alueilla kaksoisseinä.
 ·  Täysin tiivis kansi suojaa tavaroitasi pölyltä, kosteudelta ja säältä.
 · Ei takavaloa.
 ·  Tavarasäiliön laatikkopaneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).
 ·  Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, paneelit Maverick, Maverick MAX

 · Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, 
paneelit  
(Ei kuvassa)

EUROOPAN VERSIO  
(EU-hyväksytty)

 715001397 • Musta  
 715001398 • Keltainen  
 715002482 • Vaaleanharmaa 
 715002483 • Valkoinen

 715006121 • Can-Am Red 
 715006122 • Manta Green 
 715006123 • Orange Crush 
 715006124 • Viper Red

 · Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön, 121 l, sovittamiseksi ajoneuvosi väreihin.
 · Ilman takavaloa.

LinQ-kylmälaukku, 30 l Maverick, Maverick MAX
715004778 • Musta
715004698 • Harmaa

 · LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
 · Kylmälaukku on huippukestävä rotaatiovaletun rakenteensa ansiosta.
 · Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
 · Integroitu, täysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita.
 · Tukevat kumiset salvat pitävät kannen tiiviisti kiinni.
 · Vesitiivis.
 · Helppokäyttöinen tyhjennystulppa.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
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LinQ-TELINEET

LinQ-työkaluteline Maverick, Maverick MAX 715007358

 

 · Erittäin monipuolinen työkaluteline.
 · Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa.
 · Myydään pareittain.

LinQ Premium-kuljetuslaukku OGIOLTA Maverick, Maverick MAX

715002923 • Musta
715003248 • Mossy Oak 
Break-Up Country Camo

 · LinQ-järjestelmän ansiosta asennus ja irrotus ilman työkaluja.
 · Puolijäykkä kuljetuslaukun tilavuus on 65 l. Se on ihanteellinen kaiken tarvittavan kuljettamiseen ajoneuvossasi.
 · Solki ja joustava suljin, jossa on kumitiiviste, joka estää pölyä pääsemästä pussiin.
 · Kolmiosainen kansi mahdollistaa osittaisen tai kokonaisen laukun avaamisen.
 · Sisäpuolella on osastot laukun optimaalista järjestämistä varten.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l Maverick, Maverick MAX 715003018

 ·  Edullinen ja nopea ratkaisu saada musiikkia ja säilytystilaa mukaan seuraavalle ajoretkellesi.
 ·  Taakse asennettavana se ei vie ohjaamotilaa ja mahdollistaa helpon musiikin kuuntelun keskinopeudella.
 ·  Helppo irrottaa ja kiinnittää, ja kuorman voi säilyttää/kuljettaa turvallisesti ja varmasti.
 ·  Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun.
 ·  Vesitiiviit kaiuttimet.
 ·  Bluetooth†-vastaanotin ja 16,5 cm kaiuttimet on älykkäästi piilotettu ja integroitu kanteen.
 ·  Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
 ·  Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Heavy-Duty -kori Maverick, Maverick MAX 715001215

 · Valmistettu lujatekoisesta, niukkaseosteisesta teräksestä.
 · LinQ-kiinnitys on helppo asentaa ja irrottaa.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Matalaprofiilinen LinQ-kori Maverick, Maverick MAX 715004282

 · Matalaprofiilinen, avoin kori lisää kuormatilaa.
 · Täydellinen työkalujen, köyden, vinssin ja auran lisävarusteiden helppoon käyttöön.
 · Useita kiristysnaruja ja kiinnityspisteitä.
 · Valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-varustepidikkeet Maverick, Maverick MAX 715005340

 · Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räätälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm.
 · Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen.
 · Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.
 · Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.
 · Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä LinQ-varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä.
 · Sijoitussuunta 360°.
 · Myydään pareittain.
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LinQ-KIINNITYS

LinQ-sovitin  
(Ei kuvassa) Maverick MAX 715003058

 · Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen asentamisen Adventure-kattotelineeseen.
 · Myydään 4 kpl pakkauksissa.

LinQ-alustan asennussarja Maverick, Maverick MAX 715008125

 ·  Mahdollistaa yhteensopivien LinQ-lisävarusteiden asentamisen.
 ·  Sisältyy: 2 LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.

LinQ-vaihto-osa Maverick, Maverick MAX 715001707

 · Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen.
 · Työkaluton asennus ja irrotus.
 · Myydään pareittain.

LinQ-ankkurin sovitinsarja Maverick, Maverick MAX 715004960

 ·  Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen 41 cm LinQ-alustalle.
 ·  Työkaluton asennus ja irrotus.
 ·  Asennukseen tarvitaan LinQ-saranoitu teline.

LinQ-putkisovitin Maverick, Maverick MAX 715004292

 · Kehikkoon asennettava LinQ-kiinnityssovitin.
 · Sisältyy LinQ-saranoidun telineen kokoonpanoon.
 · Mahdollistaa yhden LinQ-kiinnitteisen lisävarusteen asentamisen.
 · Halkaisija: 47 mm

Kuljetuslaatikon verkko Maverick, Maverick MAX 715001371

 · Tukeva verkko on suunniteltu kiinnittämään ja varmistamaan tavarat Adventure-kattotelineessäsi kompaktisti.

Vararenkaan räikkäkiinnityshihnat Maverick, Maverick MAX 280000955

 · Kolmisuuntainen räikkäkiinnityshihna, jossa on silmukkapäät.
 · Suunniteltu pitämään vararenkaat turvallisesti kiinni lisävarusteissa, joissa on integroidut vararenkaan kiinnityspisteet.
 · Säädettävissä useimpien yleisimpien UTV-rengaskokojen mukaan.
 · Salpa ja liitosrengas on valmistettu kestävästä sinkitystä teräksestä.
 · Tarvitaan vararenkaan kiinnitystä varten Adventure-kattotelineeseen.

LinQ-lukko Maverick, Maverick MAX 860201968

 · Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet paikalleen. 
 · Sopii jälkiasennettuna useimpiin LinQ-lisävarusteisiin. 
 · Suojus suojaa lukkoa säältä.
 · Ei yhteensopiva työkalutelineen tai LinQ-varustepidikkeiden kanssa.
 · Yhden kappaleen pakkaus.
 · Mukana kaksi avainta.
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TELINEET

SÄILYTYS

TELINEET JA SÄILYTYS 

Adventure-kattoteline
Maverick
Maverick MAX

715006225
715003868

 · Ihanteellinen kuorman kuljetusratkaisu, jotta voit pakata mukaasi kaiken tarvitsemasi ja kokea täydellisen  
off-road -elämyksen.

 · Tehty kevyestä teräsputkesta, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · Sisäänrakennetut asennuspisteet valoille mahdollistavat peräti kahdeksan LED-spottivalon kiinnityksen  
(kuusi edessä ja kaksi takana) tai 102 cm pitkän LED-valotangon kiinnityksen (edessä).

 · Kiinnityspisteet vararenkaan kiinnitystä varten.
 · LinQ-ankkurikiinnikkeet molemmilla puolilla.
 · Vararenkaan kiinnitysliinat myydään erikseen.
 · Lisävarmuutta kuorman kuormalavaan kiinnitykseen saat joko kuormaverkolla.
 · Kuormakapasiteetti enintään 34 kg.

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

 · Laukku kiinnitetään käyttämättömään tilaan istuinten väliin lisäten ajoneuvon kuormakapasiteettia.
 · Asennetaan takaistuinten väliin vain MAX-malleissa.

Säilytyslaukku istuinten väliin edessä Maverick MAX 715004888

 · Aukeaa molemmilta pulin, jotta sekä etu- että takamatkustajat pääsevät käsiksi laukun sisältöön.
 · Asennetaan kuljettajan ja matkustajan istuinten väliin MAX-malleissa.

Kattoon kiinnitettävä kuljetuslaukku Maverick, Maverick MAX 715004275

 · Säänkestävä laukku säilyttävää varusteesi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana.
 · Hyödyntää älykkäästi yläpuolella olevaa tilaa ja lisää ajoneuvosi kuljetuskapasiteettia 10 litralla.
 · Puolijäykän rakenteensa ansiosta se on riittävän joustava, jolloin siinä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia esineitä.
 · Kosketusnäytön käyttämiseen soveltuva läpinäkyvä etutasku mahdollistaa älypuhelimen helpon käytön.
 · Ei yhteensopiva Bimini-katon kanssa.

Säilytyslaukut oven yläpuolelle Maverick, Maverick MAX 715004276

 · Säänkestävät laukut säilyttävät varusteesi turvallisesti ja tukevasti ajon aikana.
 · Laukut kiinnitetään vakioneljännesoviin, joten ne lisäävät ajoneuvosi tavaratilaa.
 · Kukin laukku muodostaa 5 l tilavan taskun, joissa on sisällä verkkolokerikko.
 · Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän joustavia, jolloin niissä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia esineitä.
 · Myydään pareittain.

Säilytyslaukut oven alapuolelle Maverick, Maverick MAX 715004355

 · Säänkestävät laukut säilyttävät varusteesi turvallisesti ja 
tukevasti ajon aikana.

 · Laukut kiinnitetään oven alapaneeliin, joten ne lisäävät 
ajoneuvosi tavaratilaa.

 · Kukin laukku muodostaa 6 l tilavan taskun, joissa on sisällä 
verkkolokerikko.

 · Puolijäykän rakenteensa ansiosta ne ovat riittävän 
joustavia, jolloin niissä on kätevä kuljettaa monenmuotoisia 
esineitä.

 · Myydään pareittain.
 · Ei yhteensopiva alumiiniovien eikä Off-Road-ruuvitunkin 
kanssa.

 · Asennukseen tarvitaan alemmat lisäovet.

LinQ-saranoitu teline
Maverick (paitsi X mr -mallit), 
Maverick MAX

715008295 • Musta 
715008296 • Can-Am Red

 ·  LinQ-kiinnitteinen teline mahdollistaa ylimääräisten LinQ-lisävarusteiden kiinnittämisen tai vararenkaan kuljettamisen 
(rengas ei sisälly). 

 ·  Mukana räätälöity kiinnityshihna vararenkaan nopeaa asentamista tai poistamista varten (rengas ei sisälly). 
 ·  Kääntötoiminto kaasusylinterillä, lukittuu nostoasentoon.
 · Yli 74 litran tavarasäiliöt eivät mahdu ajoneuvoon, kun teline on asennettu.
 · Ei ole yhteensopiva takasuojatankojen, takakehikon jatkeen eikä Lonestar Racing -lumiinikattojen kanssa.
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VALOT

Säilytyslaukku, 10 l Maverick, Maverick MAX 269502121

 · Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä.

Pehmeä kuljetuslaukku Maverick, Maverick MAX 715003759 

 · 45-litrainen pehmeä kuljetuslaukku, joka on suunniteltu ajoneuvon taakse maksimoimaan säilytysmahdollisuudet.
 · Kolmiosainen.
 · Säänkestävä.

Baja Designs -valojen virtajohto  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX

715003417
715007049
715002884
715007117

 · Tarvitaan Baja Designs LED-valojen asentamiseen katolle tai puskuriin.
 · 25 cm Baja Designs OnX6 -LED-valotangot ja Baja Designs XL80 -LED-valot (715007049).
 · Baja Designs XL Sport LED-valot ja Baja Designs Squadron Sport LED-valot (715002884).
 · 102 cm Arc -valotanko ONX6 LED-valoilla (715007117).

2  VALITSE VALOSI

1   VALITSE 
KIINNI-
TYSPISTE

BAJA DESIGNS† -VALOT CAN-AM-VALOT

25 cm 
LED-

valotanko

Baja Designs 
OnX6 Arc 
-valotanko 

LED-valoilla, 
102 cm

XL Sport 
LED-valot 
(myydään 
pareittain)

XL Sport 
LED valot 
(myydään 
pareittain)

25 cm 
LED-

kaksoisvalotanko

38 cm 
LED-

kaksoisvalotanko

99 cm 
LED-

kaksoisvalotanko

10 cm pyöreät 
LED-valot 
(myydään 
pareittain)

9 cm 
LED-kohde- tai 
valonheitinvalot 

(myydään 
pareittain) 

Katso s. 36 tietoja Baja Designs -valoista. Katso s. 37 tietoja Can-Am-valoista.

Etupuskurin 
suoja tai  
Dune-puskurit

710006819 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

710006818 
+ 

715007117 
(Virtajohto)

710006821 
+ 

715002884 
(Virtajohto)

710005041 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

715002933 
+ 

715003417 
(Virtajohto)

715002934  
(Ei yhteensopiva 
puskurinsuojan 

kanssa)
+

715003417 
(Virtajohto)

715002935 (10 cm pyöreä), 
715003665 (9 cm valonheitin) tai 

715003666 (9 cm kohdevalo) 
+

715003417 (Virtajohto)

Lonestar Racing 
-etupuskuri EI SAAT.

710006818 
+ 

715007117 
(Virtajohto)

710006821 
+ 

715002884 
(Virtajohto)

710005041 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

715002935 (10 cm pyöreä), 
715003665 (9 cm valonheitin) tai 

715003666 (9 cm kohdevalo) 
+

715003417 (Virtajohto)

Valojen 
tukitanko tai 
Adventure-
kattoteline

710006819 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

710006818 
+ 

715007117 
(Virtajohto)

710006821 
+ 

715002884 
(Virtajohto)

710005041 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

715002933 
+ 

715003417 
(Virtajohto)

715002934
+

715003417 
(Virtajohto)

710004007 
+ 

715005822  
(Valon asennussarja)

715002935 (10 cm pyöreä), 
715003665 (9 cm valonheitin) tai 

715003666 (9 cm kohdevalo) 
+

715003417 (Virtajohto)

Lonestar 
Racing LED-
valotankoteline, 
102 cm

EI SAAT.

710006818 
+ 

715007117 
(Virtajohto)

EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT.

Lonestar  
Racing 
-valoteline

EI SAAT. EI SAAT.

710006821 
+ 

715002884 
(Virtajohto)

710005041 
+ 

715007049 
(Virtajohto)

EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT. EI SAAT.

3  TILAA TILAA KAIKKI OSANUMEROT RISTEÄVÄSSÄ LAATIKOSSA
*Huomio: Asennettaessa useampi kuin yksi valosarja, tarvitaan ylimääräinen valojen virtajohto tai asennussarja.

*Kaikki valot on tarkoitettu ainoastaan maastokäyttöön.
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Baja Designs OnX6 LED-valotanko, 25 cm Maverick, Maverick MAX 710006819

50 m
25

0
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12,460 LUMENS 

 · 108 W valotanko tuottaa 12 460 lumenia.
 · Varustettu 6 Cree XM-L2 -LEDillä.
 · Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä 
lähi- että kaukosovelluksissa.

 · Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
 · Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.

Baja Designs OnX6 Arc -valotanko LED-valoilla, 102 cm Maverick, Maverick MAX 710006818

29,000 LUMENS 

50 m

0

-50
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 · 252 W valotanko tuottaa 29 000 lumenia.
 · Varustettu 24 Cree XM-L2 -LEDillä.
 · Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä 
lähi- että kaukosovelluksissa. 

 · Suunniteltu asennettavaksi valojen tukitangolla varustettuihin kattoihin. 
 · Vaatii valojen virtajohdon ja valojen tukitangon.

Baja Designs XL80 LED-valot Maverick, Maverick MAX 710005041

50 m
25
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9,500 LUMENS 

 · 80 W kohdevalot tuottaa 9 500 lumenia per kohdevalo.
 · Varustettu neljällä Cree XHP50 -LEDillä per kohdevalo.
 · Kaksi intensiteettiasetusta (kauko/lähi).
 · Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä 
lähi- että kaukosovelluksissa.

 · Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
 · Myydään pareittain.
 · Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.

Baja Designs Squadron Sport LED-valot Maverick, Maverick MAX 710006820

25
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-25
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3,150 LUMENS 

 · 26 W kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per kohdevalo.
 · Varustettu neljällä Cree XP-G2 -LEDillä per kohdevalo.
 · Laajakulmainen valokuvio, joka on suunniteltu erityisesti kaarreajoon sekä 
pölyisiin ja/tai sumuisiin olosuhteisiin.

 · Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
 · Myydään pareittain.
 · Mitat: 7,6 cm x 7,6 cm.

Baja-tyyliset XL Sport LED-valot Maverick, Maverick MAX 710006821

50 m
25
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3,150 LUMENS 

 · 26 W kohdevalot tuottaa 3 150 lumenia per kohdevalo.
 · Varustettu neljällä Cree XP-G2 -LEDillä per kohdevalo.
 · Vauhdikkaaseen ajoon suunnitellussa kohdevalossa on pidempi ja 
kapeampi valonsäde, joka valaisee kauemmas ja alaspäin.

 · Edellyttää Baja Designs -valojen virtajohdon.
 · Myydään pareittain.
 · Mitat: 11,4 cm x 11,4 cm.
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LED-kaksoisvalotanko, 99 cm (270 W) Maverick, Maverick MAX 715004007

20 m
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24,300 LUMENS

 · 54 kpl 5 W Cree LEDiä.
 · 24 300 lumenia.

 · Ei yhteensopiva korkean tuulilasin, säädettävän tuulilasin ja Can-Am-suojatangon 
kanssa.

 · Valaisee jopa yli 883 m etäisyydelle. Valaisee 900 metrin päähän ajoneuvon edessä ja 
noin 35 metrin leveydelle kummallakin puolella.

9 cm:n LED-ajovalot  (2 x 14 W) Maverick, Maverick MAX 715003666

15 m
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1,260 LUMENS 

 · 14 W LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
 · Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajettaessa 
suuremmilla nopeuksilla.

 · Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa 
alumiinikotelossa.

 · Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä 
seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.

 · Myydään pareittain.
 · EU-hyväksytty

LED-kaksoisvalotanko, 38 cm (90 W) Maverick, Maverick MAX 715002934

20 m
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8,400 LUMENS

 · 18 kpl 5 W Cree LEDiä.
 · 8 400 lumenia.
 · Täydentää valotelineitä ja useimpia puskureita.
 · Kestävä ja vedenpitävä.

 · Valaisee yli 580 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle 
kummallakin puolella.

 · Ei EU-hyväksytty.

10 cm pyöreät LED-valot  (2 x 25 W) Maverick, Maverick MAX 715002935

20 m

0

-20
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1,800 LUMENS

 · 25 W LED-kohdevalot
 · 1 800 lumenia.
 · Kestävä ja vedenpitävä.
 · Sisältää perusjohdotuksen ja katkaisimen.

 · Säleikössä Can-Am-logo.
 · Vaatii valojen virtajohdon.
 · Myydään pareittain.
 · Ei EU-hyväksytty.

9 cm LED-valonheittimet  (2 x 14 W) Maverick, Maverick MAX 715003665

0 15 30 45 60 75 90 105 m

15 m

0

-15

1,260 LUMENS 

 · 14 W LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
 · Valonheitinlinssi takaa laajan valonsäteen, ihanteellinen työkäyttöön, kuten 
auraukseen tai kaarreajoon. Sopii pölyisiin tai sumuisiin ajo-olosuhteisiin.

 · Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa 
alumiinikotelossa.

 · Kaksi kiinnityspistettä. Jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä 
seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.

 · Myydään pareittain.
 · EU-hyväksytty

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm (60 W) Maverick, Maverick MAX 715002933

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

20 m

0

-20
5,400 LUMENS

 · 12 kpl 5 W Cree LEDiä.
 · 5 400 lumenia.
 · Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.
 · Kestävä ja vedenpitävä.
 · Voidaan asentaa XT- ja XT-P-vakiopuskureihin.

 · Vaatii valojen virtajohdon asennusta varten.
 · Valaisee yli 460 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle 
kummallakin puolella.

 · Ei EU-hyväksytty
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Can-Am LED-merkkivalot Maverick, Maverick MAX 715003673

 · Lisää tyyliä aggressiivisemmalla ilmeellä.
 · Käytä kirkkaita ja energiatehokkaita LED-valoja.
 · Älä anna lisävalaistusta ajoa varten.

Kupuvalo Maverick, Maverick MAX 715002455

 · LED-sarja integroituu täydellisesti ajoneuvoon.
 · Johdotus mukana.
 · Voidaan asentaa kehikkoon, Sport-kattoon tai All-Terrain-tavaratilan kanteen.

Lonestar Racing LED-valotankoteline, 102 cm Maverick, Maverick MAX 715003920

 · Suunniteltu käytettäväksi 102 cm Baja Designs OnX6 Arc LED-valotangon kanssa.
 · Korostaa ajoneuvon kisahenkistä ilmettä.
 · Yhteensopiva alumiinikaton, Lonestar Racing -alumiinikaton ja Sport-katon kanssa.
 · Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa.
 · Valot myydään erikseen.

Lonestar Racing -valoteline Maverick, Maverick MAX 715003948

 · Suunniteltu käytettäväksi Baja Designs XL80 LED-valojen ja Baja Designs XL Sport LED-valojen kanssa.
 · Soveltuu kahdelle parille XL-valoja.
 · Ei yhteensopiva Racing-sivupeilien eikä PowerFlip-tuulilasin kanssa.
 · Yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton, alumiinikaton ja Sport-katon kanssa.
 · Valot myydään erikseen.

Huomiovalot Maverick, Maverick MAX 715002887

 · Can-Amin suunnittelema huomiovalo, jotta takanasi ajavat ajoneuvot näkevät sinut erityisesti pölyisissä tai vaikeissa 
olosuhteissa. 

 · Sisäänrakennetuilla kytkimillä voit aktivoida jommankumman näistä kahdesta tilasta ja valita 11 erilaisesta hyvin 
näkyvästä värivalokuviosta (sininen, punainen ja keltainen).

 · Trail-tila: Toimii taka- ja jarruvalona.
 · Race-tila: Näyttää valokuviot ja toimii jarruvalona (jarruvalotoiminto voidaan kytkeä pois päältä kilpasovelluksia varten).
 · Modulaarinen, jotta se voidaan asentaa takakehikkoon asennettujen lisävarusteiden kanssa.
 · Kytke ja käytä -asennus (Plug-and play).

Valojen tukitanko Maverick, Maverick MAX 715003529

 · Tyylikkäästi muotoiltu vankka alumiinirakenne.
 · Sopii valopalkkeihin ja valonheittimiin katto- ja tuulilasiyhdistelmällä tai niitä ilman.
 · Koko ajoneuvon leveys mahdollistaa minkä tahansa pituisen LED-valotangon asentamisen.
 · Tarvitaan valojen asentamiseen ajoneuvon katolle.
 · Ei yhteensopiva Lonestar Racing -alumiinikaton kanssa.
 · Valot myydään erikseen.

Asennussarja 99 cm LED-valotangolle  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715005822

 · Tarvitaan 99 cm LED-valotangon asennukseen.
 · Sisältää johdotuksen ja tukikannattimen.
 · Asennukseen tarvitaan valojen tukitanko.

Valojen virtajohto  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715003417

 · Tarvitaan asennettaessa 25 cm tai 38 cm valotangot tai LED-kaksoisvalotangot ja 10 cm pyöreät LED-valot.
 · Puskurin ja katon kiinnityspaikkoja varten.
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AUDIO- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

AUDIO

Sähköinen laiteteline Maverick, Maverick MAX 715002874

 · Loistava viihdejärjestelmäteline mukaan ajoretkille.
 · Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean 
istuvuuden ja helpon asennuksen.

 · Säädettävään yksikköön mahtuu turvallisesti useimmat 
tabletit ja älypuhelimet, joiden koko on 13 cm - 25,4 cm 
(suojakotelon kanssa).

 · Sopii saumattomasti yhteen täydellisen  
MXT-audiojärjestelmän ja Rugged Radio 
-puhelinjärjestelmän kanssa.

 · Mahdollistaa Garmin Montana 680T GPS asentamisen.
 · Integroitu säilytystila (tilavuus 3,8 l). Myös 12 V pistorasian 
käyttömahdollisuus laitteiden lataamista varten.

Can-Am-bassokaiutin Maverick, Maverick MAX 715004956

 · Tehokas istuimen alle mahtuva Rockford Fosgaten 
10-tuumainen (25 cm) -bassokaiutinkotelo.

 · Helppo Kytke ja käytä -liitäntä audiokattojärjestelmään.
 · Tukeva rakenne kestää vaativia olosuhteita ja on tiivistetty 
kosteutta ja likaa vastaan.

 · Vaatii yhden vahvistinsarjan (715007227) yhtä tai kahta 
bassokaiutinta varten.

 · Ajoneuvoon sopii kaksi: kuljettajan tai matkustajan 
istuimen alle.

Can-Am-vahvistinsarja Maverick, Maverick MAX 715007227

 · Tehokas 400 W vahvistin, joka voi syöttää kahta istuimen 
alla olevaa bassokaiutinta.

 · Helppo Kytke ja käytä -liitäntä yhdistää 
audiokattojärjestelmän ja bassokaiuttimen.

 · Mukana asennuslevy ja johdotus.

MTX-keskikaiuttimet Maverick MAX 715004748

 

 · Kattoon asennettavassa keskikaiutinkotelossa on kaksi 
6,5-tuumaista (16,5 cm)/ 100 W kaiutinta.

 · Suunniteltu kuulumaan Can-Amissa kaikkein 
vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.

 · Mahtava lisä täydelliseen seitsemän kaiuttimen 
MTX-äänentoistojärjestelmään tai erillisenä järjestelmänä, 
jonka voit kytkeä suoraan musiikkilaitteesi kaiutinliitäntään.

 · Ei yhteensopiva Lonestar-kattojen kanssa.

Can-Am-audiokaton nostosarja Maverick, Maverick MAX 715007131

 · Yhdistetään audiokaton 715007130 tai 715006709 kanssa katon nostamista varten.

Täydellinen MXT-audiojärjestelmä Maverick, Maverick MAX 715002873

 · MTX:n valmistama Bluetooth 5† -varustettu 400 W 
RMS/800 W -äänentoistojärjestelmä.

 · Suunniteltu kuulumaan Can-Amissa kaikkein 
vaativimmissakin ajo-olosuhteissa.

 · Sisältää eteen kojelautaan ja taakse kehikkoon asennettavat 
stereokaiuttimet ja pääyksikön, jossa on integroitu  
6,5 tuuman (16,5 cm) bassokaiutin.

 · Lisää tähän sähköinen laiteteline, jotta Bluetooth-laitteesi 
pysyy tukevasti paikoillaan ja on valmis soittamaan 
suosikkimusiikkisi.

Can-Am-audiokatto Maverick 715007130

 · Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu 
audiojärjestelmä.

 · Täysin tiivistetty ja vesitiivis.
 · Helppo asentaa: yksi johto kytkee katon ajoneuvon 
sähkölaitteisiin.

 · Rockford Fosgate Audion neljä 8-tuumaista kaiutinta, yksi 
400 RMS ja 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi 
pääyksikkö.

 · Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista 
kaiutinta.

 · 2,7-tuumainen värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-
yhteys.

 · Yhteensopiva nostosarjan kanssa.
 · Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen eikä pehmeiden 
ovien yläpaneelien kanssa.

Can-Am-audiokatto Maverick MAX 715006709

 · Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu 
audiojärjestelmä.

 · Täysin tiivistetty ja vesitiivis.
 · Helppo asentaa: yksi johto kytkee katon ajoneuvon 
sähkölaitteisiin.

 · Rockford Fosgate Audion kuusi 8-tuumaista kaiutinta, yksi 
400 RMS ja 800 watin huipputehoinen kaiutin sekä yksi 
pääyksikkö.

 · Monivärinen RGB LED -tehostevalo ympäröi jokaista 
kaiutinta.

 · 2,7-tuumainen värinäyttö sekä Bluetooth- ja Pandora-
yhteys.

 · Yhteensopiva nostosarjan kanssa.
 · Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen eikä pehmeiden 
ovien yläpaneelien kanssa.
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SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

VIESTINTÄJARJESTELMÄT

Istuinlämmitin Maverick, Maverick MAX 715006112

 · 25 W istuinlämmitin takaa miellyttävän lämpimän ajomukavuuden.
 · Korkean/matalan lämpötila-asetuksen avulla voit säätää lämmön haluamaksesi.
 · Tämä sarja sisältää yhden hiilikuituisen istuinlämmittimen, vaahtomuovilevyn ja kojelaudan kytkimen.
 · Asennetaan suoraan alkuperäiseen istuintyynyyn.
 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) tarvitaan etuistuimen asennusta varten.
 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lämmitettävän visiirin pistoke Maverick, Maverick MAX 715001246

 · Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
 · Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
 · Helppo ja nopea asentaa.
 · Myydään yksittäin.
 · Lämmitetty visiiri ei sisälly.

Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 710005757

 · Sähköinen johtosarja tarvitaan lämmitettävien etuistuinten, lämmitettävän ohjauspyörän ja lämmitettävän tartuntakahvan 
kytkemistä ja käyttöä varten.

 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) tarvitaan takaistuimen asennusta varten.

Lisäakun asennussarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715006315

 · Voit lisätä toisen 18Ah akun kaksoisakkuasennusta varten, 
joka on tarpeen sähköisten lisäkomponenttien, kuten 
äänentoistojärjestelmien tai vinssien, käyttämiseen.

 · Se on varustettu IP67-luokitellulla vedenpitävällä 
elektroniikkamoduulilla, joka estää sähköisiä 
lisäkomponentteja tyhjentämästä käynnistysakkua.

 · Pakkaus sisältää lisäakun liitäntälohkon, kaikki tarvittavat 
johdotukset ja akun pidikkeen.

 · Molemmat akut on integroitu täydellisesti vakiopaikalle, 
matkustajan istuimen taakse. 

 · Lisäakku (410301203) ja akkutarvikkeet (250000282) 
myydään erikseen.

Rugged Radio -kypäräpuhelinjärjestelmä Maverick, Maverick MAX 715002891 • vain USA

 · Suunniteltu erityisesti helpottamaan selkeää ajoneuvon sisäistä viestintää kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) välillä.
 · Laajennettavissa neljälle hengelle.
 · Sisältää musiikkiliitännän, jonka avulla voit nauttia suosikkimusiikistasi.
 · Saumaton integrointi kojelaudan katkaisinpaneeliin.
 · Voidaan synkronoida Rugged Radios -puhelinjärjestelmän kanssa ajoneuvosta toiseen (715003440). Lisävaruste ei ole 
saatavilla Kanadassa.

 · MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

Erittäin kestävä kypärän kuulokesarja takamatkustajille
Käyttö Rugged Radios  
-kypäräpuhelinjärjestelmän kanssa 715004380 • vain USA

 · 3,7-metriset lisäjohdot ja kypäräkaiutin/mikrofonisarjat, joilla voit päivittää kahden hengen sisäpuhelinjärjestelmän 
neljälle hengelle.

 · MAX-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.

Rugged Radios -puhelinjärjestelmä ajoneuvosta toiseen Maverick, Maverick MAX 715003440 • vain USA

 · Täydellistä yhteydenpitoa ystävien ja perheenjäsenten kanssa ryhmämatkoilla.
 · Puheyhteyspainike on asennettu kätevästi ohjauspyörään.
 · Voidaan liittää Rugged Radios -kypäräpuhelinjärjestelmään (mukana toimitetulla sovitinkaapelilla).
 · Tämä sarja sisältää:

 - 5-wattinen V3 Radio: UHF/VHF + FM-taajuus, ohjelmoitavat kanavat, 5 watin teho, sisältää vyöklipsin, latauskaapelin, 
suurikapasiteettinen, koko päivän kestävä litiumioniakku, 1-3 mailin kantama, NOAA-sääkanavat, FM-radio kosketuksella, 
taustavalaistu näyttö/painikkeet.

 - Kypäräkaiutin/mikrofonisetti: Selkeä-ääniset kaiuttimet, täysjoustava mikrofonivarsi, kankainen mikrofonisuojus, 
tarrakiinnitteiset kaiuttimet, nopea ja helppo asennus.

 - Johtosarjat ja johdot: Johtosarja yhdelle henkilölle, kuljettajan kierrejohto (puheyhteys), vesitiivis puheyhteys, radion 
kiinnitysteline, täydellinen Kytke ja käytä -sarja.

32  LISÄVARUSTEET  AUDIO- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT



SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET 

Apukäynnistin 715005062

 · Vedenkestävät ja suljetut IPX3 -virranottoportit.
 · Akun lataustaso helposti luettavissa neljän LED-osoittimen 
avulla.

 · Kompakti muotoilu; sopii kätevästi reppuusi, 
hansikaskoteloon tai johonkin muuhun säilytyslokeroon.

 · 2,4A + 1A/5V USB-portit lataavat nopeasti kaikki 
USB-laitteet.

 · Älykäs kaapeli suojaa käänteisnapaisuudelta, oikosululta, 
matalalta jännitteeltä, korkealta lämpötilalta ja käänteiseltä 
lataukselta.

 · Sisäänrakennettu LED-valo (3 tilaa).
 · Sisältö: 300CA apukäynnistin, SA858 älykaapelin kiinnitin, 
MC-USB USB-latauskaapeliin, säilytyslaukku, 
käyttöohjekirja.

 · Ei EU-hyväksytty.

Akun ylläpitolaturi 715005061

 · Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana.
 · Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen 
ylläpitoon.

 · Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa 
tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää.

 · Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
 · Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia 
vaurioilta.

 · Automaattinen jännitteen tunnistus.
 · Painike näyttää latauksen tilan.
 · Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napasovitin, DC-sovitin,  
61 cm sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset 
rengasliittimet, käyttöopas.

 · Ei EU-hyväksytty.

Valaistu turvalippu Maverick, Maverick MAX 715002886

 · Välttämätön dyyneillä ajettaessa.
 · 5 W Cree LED.
 · Viisi värillistä linssiä mahdollistavat yksilön tunnistamisen.
 · Läpikuultava piiska-antenni, nopeasti irrotettava ja 
vaihdettava tanko. 

 · Lisää ajoneuvon näkyvyyttä.

 · Täyttää useimmat dyynialueita koskevat vaatimukset.
 · Valettu alumiinipohja, asetaalimutteri.
 · Sisältää kiinnikkeet ja johdot.
 · 1,2 m lippu asennetaan kehikkoon.
 · Asennettavissa ajoneuvon molemmille puolille.

USB-virtapistokesarja Maverick, Maverick MAX 219400510

 · Lataa sähkölaitteesi ajon aikana‡ (älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.)
 · Kaksiporttiset USB-liittimet.

‡Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.

Akkukaapelit pikaliitännällä 715005408

 · Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.
 · Sisältyy akkulaturiin/ylläpitolaturiin.
 · Myydään yksittäin.

Pikaliitäntäkaapeli akun merkkivalolla 715006055

 · Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.
 · Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon.
 · Myydään yksittäin.

Digitaalisesti koodatun varkaudenestojärjestelmän 
(D.E.S.S.) vihreä avain

Maverick (Turbo/TurboR/Turbo 
RR -moottorilla) 710005232

 · Huipputurvallinen varkaudenestosuoja ajoneuvollesi.
 · Koodattu sirutekniikka estää pääsyn ajoneuvon 
elektroniseen sytytysjärjestelmään.

 · Yksi ajoneuvo/yksi koodi.
 · Tärinää ja iskuja kestävä kuula- ja pistorasiamuotoilu takaa 
luotettavan yhteyden.

 · Kolme esisäädettyä tilaa:
 - Työtila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h, mutta ei 
rajoita moottorin vääntömomenttia.

 - Normaalitila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h ja 
vähentää vääntömomenttia 50 %.

 - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.

Garmin† Montana† 680T GPS Maverick, Maverick MAX
715002830 USA
715003456* - EU

 · Jämerä ja vedenpitävä Montana 680T on säänkestävä.
 · 4" (10,16 cm) kaksisuuntainen, auringonvalossa luettava 
kosketusnäyttö ja käsineystävällinen kosketusnäyttö tarjoaa 
värikkäät värit ja korkearesoluutioiset kuvat.

 · Kahdeksan megapikselin automaattitarkenteinen kamera 
merkitsee kuvat automaattisesti geotunnisteilla.

 · Seuraa sekä GPS- että GLONASS-satelliitteja parempaa 
paikannusta ja yleensä myös nopeampaa paikannusta 
varten.

 · Esiladatut TOPO-kartat sekä yhden vuoden BirdsEye-
satelliittikuvatilaus.

 · Kolmiakselinen kompassi barometrisellä korkeusmittarilla.
 · Asennukseen tarvitaan sähköinen laiteteline (715002874).
 · Sisältää esiladatun USA kartan.

* EU-hyväksytty.
* Sisältää esiladatut Euroopan virkistysaluekartat
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CAN-AM HD -VINSSIT

WARN† VRX -VINSSIT

VINSSIT JA VETOLAITTEET

VINSSIN LISÄVARUSTEET

Can-Am HD 4500 -vinssit Maverick, Maverick MAX 715006416

 · Ergonominen kytkinkahva.
 · Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät 
voimaa ja kestävyyttä.

 · Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
 · Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.
 · Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan 
asennettu kytkin.

 · EU-hyväksytty.

 · Vetovoima 2 041 kg.
 · 13,1 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsvaijeri.
 · Jämerä nelisuuntainen rullaohjain.
 · Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja 
(715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

WARN VRX -vinssi Maverick, Maverick MAX 715006110

 · Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta 
säiltä.

 · Kestävä kokometallirakenne.
 · Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden 
varmistamiseksi.

 · Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD 
-navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden 
ajalta.

 · Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
 · Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen 
planeettapyörästö.

 · Kojelaudassa keinukatkaisin. 
 · Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden 
takuu (sähkö).

 · Vetovoima 2 041 kg.
 · 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva teräsvaijeri.
 · Rullaohjain.
 · Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja 
(715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

Can-Am HD 4500-S -vinssi Maverick, Maverick MAX 715006417

 · Ergonominen kytkinkahva. 
 · Järeät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät 
voimaa ja kestävyyttä. 

 · Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. 
 · Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. 
 · Säänkestävä johdollinen kaukosäädin ja kojelautaan 
asennettu kytkin. 

 · Vetovoimaa 2 041kg. 
 · 12,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen vaijeri.
 · Korroosionkestävä alumiininen Hawse-ohjain. 
 · Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja 
(715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

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

 · Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta 
säiltä.

 · Kestävä kokometallirakenne.
 · Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden 
varmistamiseksi.

 · Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4 WD 
-navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli  
70 vuoden ajalta.

 · Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.
 · Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen 
planeettapyörästö.

 · Kojelaudassa keinukatkaisin.
 · Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden 
takuu (sähkö).

 · Vetovoima 2 041 kg.
 · 15 m pitkä ja 6,3 mm vahva synteettinen vaijeri.
 · Alumiinivalettu Hawse-rullaohjain.
 · Asennukseen tarvitaan vinssin sähköjohtosarja 
(715003585) ja vinssin kanssa yhteensopiva etupuskuri.

Can-Am HD Hawse -ohjain Can-Am HD -vinssi 715006426

 · Korroosionkestävä alumiininen hawse-ohjain on välttämätön, kun vinssi päivitetään synteettisellä vaijerilla. Ohjain estää 
vaijeria katkeamasta rullavaijerin kulmaan ja kulumasta ennenaikaisesti kuluneen rullaohjaimen karhean pinnan vuoksi.

 · Käytettävä vain synteettisten vaijereiden kanssa. 

WARN Hawse -ohjain Warn-vinssi 705208797

 ·  Kaksinkertaisesti jauhemaalipinnoitettu rakenne.
 ·  Tarvitaan synteettisen vinssin vaijerin (715001118) käyttöön WARN-vinsseissä.
 ·  Käytettävä vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.
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VETOKOUKUT

Vinssin sähköinen johtosarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715003585

 · Tarvitaan vinssin asentamiseen.

Varateräsköysi 
Can-Am HD -vinssi
Warn-vinssi

705014978
715006699

 · 14,3 m pitkä ja 6,3 mm vahva köysivaijeri Can-Am HD -vinsseihin.
 · 16,8 m pitkä ja 6,35 mm vahva köysivaijeri WARN-vinssisarjaan.
 · Vetovoima 2 041 kg.

Synteettinen vinssin vaijeri
Can-Am HD -vinssi
Warn-vinssi

715006430
705015070

 · 15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen vaijeri Can-Am HD -vinsseihin.
 · Can-Am HD Hawse -ohjain (715006426) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen vaijeriin, jotta vältetään vaijerin 
ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen.

 ·  WARN Hawse -ohjain (705208797) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen vaijeriin, jotta vältetään vaijerin 
ennenaikainen vaurioituminen ja kuluminen.

Synteettisen vaijerin jatkovaijeri 715001120

 · Kevyt vaijeri, jonka halkaisija on 6,35 mm. Helppo käsitellä eikä kolise kuormalaatikossa.
 · Helppo kiinnittää vinssi vaijeriin, jolloin lisäpituutta on 15,2 m.
 · Yksilinjainen kapasiteetti 2 041 kg.

X rc/X mr -takavetokoukku Maverick, Maverick MAX 715004450

 · Tarjoaa tukevan kiinnityspaikan silloin, kun on vetotöitä tiedossa.
 · Mahdollistaa useimpien hihnojen ja koukkujen kiinnittämisen.
 · Valmistettu kestävästä 5 mm:n teräslevystä ja 16 mm teräskoukkuputkesta.
 · Vakiona Maverick X rc ja X mr- malleissa.

Vinssin johdollinen kaukosäädin
WARN-vinssi†

Can-Am HD -vinssi‡

710001002
715008121

 ·  Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi.
 · Laitevalmistajan vakiovinssi myydään erikseen.
 ·  EU-hyväksytty. 

† Johtosarja (710001023) tarvitaan kaukosäätimen käyttämiseen ajoneuvossa, jossa on tehtaalla asennettu vinssi.  
‡ Kaukosäädin (710007050) ja liitäntäpistoke sisältyvät toimitukseen.

Takavetokoukku Maverick, Maverick MAX
715002883 • Musta
715003938 • Can-Am Red

 · Kestävä, mutta kevyt teräsrakenne.
 · E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus).
 · Kiinteä kiinnityspiste perävaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi.
 · Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä.
 · Ei sisällä vetokuulaa.

Takavinssin johtosarja
(Ei kuvassa) 715006007

 · Tarvitaan vinssin asentamiseen S3-takavinssin puskuriin.

Vinssin johdoton kaukosäädin Warn-vinssi 715002542

 · Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien 
asennustarvikkeiden ansiosta.

 · Järjestelmän ansiosta voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi.
 · Kaikki osat ovat säänkestäviä.
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PERFORMANCE

SMART-LOK-TEKNOLOGIAA

Smart-Lok-asennussarja  
(Ei kuvassa)

Maverick  
valmistettu 1.1.2017 jälkeen, 
Maverick MAX 2018 ja aiemmat
Maverick,  
Maverick MAX 2019 ja uudemmat

715004746
 715005329

 · Vaaditaan Smart-Lok-tasauspyörästösarjan asentamiseen. 
 · Sisältää kaikki Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmän asennukseen tarvittavat laitteistot ja johdotukset.

Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmä
Maverick  
valmistettu 1.1.2017 jälkeen,  
Maverick MAX 705402371

 

 · Can-Amin ainutlaatuinen Smart-Lok-teknologia muodostaa todellisen täysin lukittavan etutasauspyörästön, jossa on 
elektronisesti ohjatut automaattiset tilat.

 · Valitse tasauspyörästön asetukset ajotarpeesi mukaan: "2x4" vain takapyörän vetoa varten, "4x4 Front Diff Lock" täysin 
lukittua nelivetoa varten ja "4x4 Smart Mode", joka tarjoaa esiasetetut, älykkäät kalibroinnit ajotyypillesi.

 · Käyttämällä useita syöttölähteitä "Smart Mode" kytkee lukituksen välittömästi oikean kuorman kanssa oikealla hetkellä 
maksimaalisen vetovoiman aikaansaamiseksi säilyttäen samalla ohjattavuuden alhaisessa nopeudessa , mikä 
mahdollistaa optimaalisen asemoinnin ja luottamuksen.

 · Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmäsarjassa on vakiona Trail-tila. 
 · Mud-, Rock- ja Trail Activ -tilat voidaan lisätä asentamalla ylimääräinen Smart Mode -moduuli (myydään erikseen) 
ajoympäristön hienosäätöä varten. 

 · Asennukseen tarvitaan Performance-puoliakselit (2x) ja Smart-Lok-asennussarja.

Suorituskykyinen puoliakseli
Maverick, Maverick MAX 
Maverick, Maverick MAX

705401634 • 162 cm
705402048 • 183 cm

 · Huippusuorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen suojan kaikissa ajo-
olosuhteissa.

 · Sisältää CVt, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.
 · Vaaditaan Smart-Lok-tasauspyörästösarjan asentamiseen.

Mud Smart Mode -mutatilan moduuli  
(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX 
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestel-
mällä (paitsi Turbo RR -mallit  2021 ja 
uudemmat) 715005282

 · Tämän moduulin avulla voit lisätä Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-
tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Mud Smart -mutatilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.

 · Mud Mode -mutatila on suunniteltu erityisesti tarjoamaan erinomaisen pidon syvimmissäkin mutakuopissa.
 · Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren väännön ja/tai luistoa, Smart-Lok lukitsee etupään täysin.
 · Järjestelmä pysyy lukittuna, kunnes kaasu vapautetaan.
 · Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.

Rock Smart Mode -kivitilan moduuli  
(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX 
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestel-
mällä (paitsi Turbo RR -mallit  2021 ja 
uudemmat) 715005283

 · Tämän moduulin avulla voit lisätä Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-
tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Rock Smart -kivitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.

 · Rock Mode -kivitila on suunniteltu erityisesti auttamaan haastavien kivikoiden ylittämisessä.
 · Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin alhaisella ajonopeudella, Smart-Lok lukitsee etupään 
progressiivisesti ja pysyy kytkettynä kaasun vapauttamiseen asti estäen pyörien luiston ja tarjoten optimaalisen pidon.

 · Progressiivinen kytkentä helpottaa ajoneuvon ohjaamista.
 · Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.

Trail Activ Smart Mode -reittitilan moduuli  
(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX 
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestel-
mällä (paitsi Turbo RR -mallit  2021 ja 
uudemmat) 715005284

 · Tämän moduulin avulla voit lisätä Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on lisävarusteena myytävä Smart-Lok-
tasauspyörästösarja, tai vaihtaa Trail Activ Smart -reittitilan ajoneuvoihin, joissa on vakiomallinen Smart-Lok.

 · Trail Activ -tila on suunniteltu aggressiivista ajamista varten, ja se tarjoaa äärimmäistä tarkkuutta kaarreajossa.
 · Kun järjestelmä havaitsee moottorin suuren vääntömomentin ja/tai ajoneuvon nopeuden kasvun, Smart-Lok kytkee 
etupään progressiivisesti ja pitää sen kytkettynä, kunnes kaasu vapautetaan tai ajoneuvon nopeus vähenee.

 · Progressiivinen kytkentä mahdollistaa tasaisemman ja vähäisemmän ohjausvoiman.
 · Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.
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Lonestar Racingin vahvikkeet pyörän liitoskohtiin Maverick, Maverick MAX 715004868

 · Koteloidut vahvikkeet suojaavat ja vahvistavat keskitukivarsien liitoskohtia rankoissa ajo-olosuhteissa.
 · Mukana korkealuokkaiset teräspultit.

Lonestar Racingin pikairrotettavat kytkinkopan sokat Maverick, Maverick MAX 715005045

 · Tämän sarjan avulla kytkinkopan voi irrottaa muutamassa sekunnissa, jolloin hihnaan pääsee käsiksi ilman työkaluja.
 · Sisältää neljä ruostumatonta terästä olevaa pikairrotettavaa sokkaa kiinnikkeillä ja kiinnitysvaijereilla.
 · Korvaa kaikki kytkinkopan ruuvit.
 · Tämä tuote vaikuttaa kytkinkopan tiivistykseen. Suositellaan käytettäväksi ainoastaan kuivissa ajo-olosuhteissa.

Lonestar Racingin takaosan tukivarsien koteloitu tukilevy Maverick, Maverick MAX 715005046

 · Korkealuokkaisesta teräksestä valmistettu kaksikerroksinen tukivarsien tukilevy.
 · Vahvistaa tukivarren asennuskohtaa rungossa ja tuo ajoneuvoosi lisää kisailmettä.
 · Helppo asentaa.

X rc -jarrupoljin Maverick, Maverick MAX 715004901

 · Jarrupoljin, jossa on suurempi pinta jalalle.
 · Parantaa ergonomiaa ja kuljettajan hallintaa kivikoissa ja kalliokiipeilyolosuhteissa.

Lonestar Racing -roiskeläpät kiinnikkeillä Maverick, Maverick MAX 715004865

 · Nämä pulttikiinnitteiset lokasuojat ovat loistava lisä ajoneuvoosi. 
 · Kestävät chromoly-kiinnikkeet.
 · Suojaa tukivarsia, roottoreita ja CV:tä kiviltä ja roskilta.
 · Myydään pareittain.

Lonestar Racingin vaihdelevy ja vaihdekepin nuppi Maverick, Maverick MAX 715004866

 · Vaihtolevy on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja se kiinnitetään pulteilla paikoilleen. 
 · Sarjassa on mukana vaihdekepin aihioalumiininen Lonestar Racing -vaihtonuppi.
 · Tarjoaa paremman kestävyyden erittäin suorituskykyisessä menossa.
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Twin AIR† Performance-ilmansuodatin Maverick, Maverick MAX 715002895

 · Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin.
 · Monivaiheinen öljytty suodatinvaahto takaa erinomaisen pölynpidätyskyvyn suurella ilmavirtauksella.
 · Pestävä ja uudelleenkäytettävä.

Yoshimura† Slip-on -pakoputki Maverick, Maverick MAX

715005183 • Linjaan kytkettävä, 
kolmiosainen
715002882

 · Kehitetty yhteistyössä Yoshimuran kanssa.
 · Valmistettu 304-laatuisesta ruostumattomasta teräksestä harjatulla alumiinikärjellä.
 · Vakioäänenvaimenninta 19 % kevyempi, paremmat äänet ja ulkonäkö.
 · USDF/USDA:n hyväksymä kipinänsammutin.
 · Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä.
 · ROHVA- ja EPA-hyväksytty.
 · Ei EU-hyväksytty.

Vaihtosuodatin  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715000713

 · Performance Twin -ilmansuodattimen vaihtosuodatin.

Snorkkelisarja

Maverick, Maverick MAX  
(2019 ja uudemmat)

Maverick, Maverick MAX  
(2020 ja uudemmat)

715003733
 715007110

 · Nostaa moottorin ja CVT-vaihteiston ilmanottoaukkoja, joten ajoneuvo voi upota osittain veteen tai mutaan ilman, että 
moottori imee vettä. 

 · Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen, LinQ-saranoidun telineen, Lonestar Racing -takasuojatangon tai minkään 
takapaneelien tai takaikkunoiden kanssa.

 · Tiivistetty ilmakotelo 707800780 (myydään erikseen) vaaditaan asennettavaksi malleihin, jotka on valmistettu ennen 
1.1.2018.

 · Vakiona Maverick X mr - malleissa.
 · Ei EU-hyväksytty.

Jäähdyttimen siirtosarja Maverick, Maverick MAX 715004937

 · Siirtää vakiojäähdyttimen kehikon takaosaan.
 · Suojaa sitä roskilta ja kiviltä.
 · Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa. 
 · Vähentää kuumaa ilmaa matkustamossa.
 · Helppo puhdistaa.
 · Sisältää kaikki asennustarvikkeet ja letkut.
 · Ei yhteensopiva lavan lisävarusteiden, takakehikkoon kiinnitettyjen lisävarusteiden, täydellisen MTX -audiojärjestelmän 
eikä pehmeiden yläovien (paitsi LinQ-kylmälaukku, 30 l) kanssa.

 · Asennukseen tarvitaan jäähdytin (709200703) 2017-malleissa.

Kaarevat jousituksen alatukivarret Maverick, Maverick MAX
715005065 • 162 cm mallit
715005066 • 183 cm mallit

 · Kaarevat alatukivarret lisäävät maavaraa.
 · Vakiona vain X mr- ja 2022 X rc -malleissa. 

Snorkkelin esisuodatin
Maverick, Maverick MAX 
(snorkkelisarjalla) 715005599

 · Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten.
 · Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
 · Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
 · Suodatin estää yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
 · Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.

850 W -magneettosarja
Maverick, Maverick MAX  
(2021 ja uudemmat) 715006279

 · Lisää magneeton tehon tasolle 850 W.
 · Sisältää roottorin, staattorin ja säätimen.

 VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, jotta ymmärrät, 
miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luvattomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia muutoksia, ja ne voivat lisätä 
loukkaantumisriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvitessasi lisävarusteita ajoneuvoosi.
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 HÄTÄLISÄVARUSTEET

Hätäpakkaus Maverick, Maverick MAX 715006102

 · Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista 
tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat voivat joutua.

 · Sisältää: apukaapelit, ilmakompressori, renkaan korjaussarja, räikkäsidontaliina, ilmastointiteippi, 1 500 kg hinausköysi, 
nippusiteitä, kangasriepuja.

Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarja Maverick, Maverick MAX 715003734

 · Pikavapautustuki, joka mahdollistaa sammuttimen vetämisen ulos sekunneissa hätätilanteen sattuessa.
 · Valmistettu aihioanodisoidusta mustasta alumiinista.
 · Tarjoaa turvallisuutta ja varmuuden siitä, että mukana on luotettavat hätävarusteet.
 ·  Sopii 4,7 cm putkeen. 
 · Voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan turvakehikkoa.
 · Mukana aihiokiinnikkeet, pikasokka, asennuslevy ja kaksi puristinta.
 · Palosammutin myydään erikseen.
 · Tuotemerkki “Lonestar Racing for Can-Am”. 

Palosammutin 295100833

 · Soveltuu rasva-, öljy- ja sähköpaloihin.
 · Sopii Lonestar Racing -palosammuttimen pidikesarjaan.
 · Ei EU-hyväksytty.

172 hv tehonparannussarja
Maverick, Maverick MAX 
(2017-mallit) 715004700

 · Tehonparannussarja vain Maverick 2017 -malleille
 · 18 hv lisätehoa, yhteensä 172 hv.
 · Sisältää: Välijäähdytinjärjestelmä tuulettimella, polttoainepumpun katalysaattori ja huippusuorituskykyinen hihna. 
 · Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
 · C.A.R.B. -asetus D-799U.

172 hv välijäähdyttimen päivityssarja

Maverick, Maverick Max  
(2018 ja 2019)
Maverick, Maverick Max (2020)

715007137
715007277

 · Välijäähdyttimen päivitys Maverick 2018 ja sitä uudemmille malleille.
 · Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
 · Edellyttää tehon päivitysasennussarjaa (715007111).

Tehon päivityssarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 7150007111

 · Lisää Maverickin tehoa tasolta 120 HV tasolle 172 HV.
 · Sisältää polttoainepumpun, kytkinosat ja turbon säädön.
 · Valtuutetun BRP-jälleenmyyjän on tehtävä asennus, jotta ajoneuvon takuu pysyy voimassa.
 · Edellyttää Maverick-välijäähdytintä vuosimallin mukaan (715007137 tai 715007277).

VAROITUS: Kaikenlaiset muutokset tai lisävarusteiden lisääminen voivat vaikuttaa ajoneuvon käsittelyyn. On tärkeää käyttää aikaa ja tutustua ajoneuvon ajettavuuteen sen jälkeen, kun muutokset on tehty, 
jotta ymmärrät, miten voit mukauttaa ajokäyttäytymistäsi vastaavasti. Älä tee luvattomia muutoksia tai asenna laitteita, joita BRP ei ole erityisesti sertifioinut ajoneuvoa varten. BRP ei ole testannut sellaisia 
muutoksia, ja ne voivat lisätä loukkaantumisriskiä tai hallinnan menettämisen vaaraa tai tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Ota yhteys valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tarvitessasi lisävarusteita 
ajoneuvoosi.
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TRAILERILLA KULJETTAMINEN

APACHE-TELAMATTOJÄRJESTELMÄT
TALVITELAMATOT VUODEN TAKUU

Kuljetuspeitto  
(Ei kuvassa)

Maverick
Maverick MAX

715005813
715005814

 · Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
 · Pehmeä sisävuori suojaa tuulilasia ja värillisiä paneeleita hankaukselta.
 · Kaikki kovaa kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.
 · Säänkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
 · Aukko polttoainesäiliön korkkia ja ohjaamon pääsyä varten matkustajan puolella.
 · Helppo ja nopea asentaa.
 · Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

Kelautuvat Bolt-On†-sidontaliinat räikkämekanismilla 295101072

 · Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittämiseen.
 · Helppo kiinnitys: Kiinnittyy pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
 · Lujatekoisen sidontaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
 · Kätevä painikkeella 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.

Taakkaliinat räikällä  715008309 • Musta/Harmaa

 · Turvallinen työkuorma 181 kg.
 · Hihna 2,5 cm x 3 m. Hihnassa logot: Sea-Doo, Ski-Doo ja Can-Am.
 · Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
 · Päällystetyt S-koukut.
 · 2 kpl:n pakkaus.

Erittäin kestävä räikkäsidontaliina 715008308

 · Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg.
 · Hihna BRP-logoilla, 38 mm x 1,8 mm
 · Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
 · Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut.
 · Mukana 300 mm verkko.
 · Kahden kappaleen pakkaus.

Apache Backcountry -asennussarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX

715004397 • 162 cm mallit
715004394 • 183 cm mallit

 · Tarvitaan Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän asennusta varten.
 · Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydään erikseen.

Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmä Maverick, Maverick MAX 715004734

 · Telamatot on suunniteltu tarjoamaan markkinoiden parasta 
suorituskykyä lumella. Lisänä vielä ylivoimainen kantavuus 
ja pito lumipinnoilla.

 · Laaja kosketuspinta on 37% suurempi kuin Apache 360 LT 
sä.

 · Vaikuttavan18 cm suuremman maavaran ansiosta 
ajoneuvo ei joudu syvään lumeen.

 · Kevyt moottorikelkkatyylinen liukukiskomuotoilu.

 · Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus 
on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella. 

 · Apache Backcountry LT -asennussarja, Track DPS 
-moduuli sekä moottorin ja CVT esisuodatin tarvitaan 
asennusta varten.

 · Hienosäädä telamattojärjestelmäsi käyttämällä ylimääräisiä 
tukipyöriä, liukukiskoja Vespel-liuilla ja kiskon jääraaputinta.

 · Ainoastaan talvikäyttöön.
 · Telamaton asennus vaikuttaa ajoneuvon leveyteen ja 
pituuteen.
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YMPÄRIVUOTISET TELAMATOT KAHDEN VUODEN TAKUU

LISÄVARUSTEET

Apache 360 LT -asennussarja  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX

715004392 • 162 cm mallit
715004393 • 183 cm mallit

 · Tarvitaan Apache 360 LT -telamattojärjestelmän asennusta varten.
 · Telamaton DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.

Apache 360 LT -telamattojärjestelmä Maverick, Maverick MAX 715005103

 · Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita 
kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am-
maastoajoneuvoihin.

 · Lisäkosketuspinta parantaa suorituskykyä epätasaisessa 
maastossa.

 · Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360's sä. 
 · Keskimääräinen maavara 41 cm.

 · Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
 · Apache 360 LT -asennussarja, Track DPS -moduuli sekä 
moottorin ja CVT esisuodatin tarvitaan asennusta varten. 

 · EU-hyväksytty.

Kiskon jääraaputin
Apache Backcountry LT 
-telamattojärjestelmä 860201728

 · Antaa lisävoitelua erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa.
 · Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt.
 · Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa kääntämisen ilman vaurioita.
 · Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä. 
 · Lisää liukukiskon ikää.

Apache Backcountry LT -tukipyöräsarja
Apache Backcountry LT 
-telamattojärjestelmä 715006293

 · Lisätukipyöräsarja Backcountry LT takatelamattoihin.
 · Vähentää veto- ja vierintävastusta kovissa lumiolosuhteissa tai raskaampia kuormia kuljetettaessa. 
 · Pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.
 · Sisältää kaksi tukipyörää, poikittaisakselin ja kiinnitystarvikkeet per sarja yhteen telamaton kulmaan.
 · Telamattoa kohti voidaan asentaa enintään kaksi sarjaa.

Liukukiskot Vespel†-liuilla
Apache Backcountry LT 
-telamattojärjestelmä 503194815

 ·  Käytä DuPont Vespel -liukuja kitkan vähentämiseksi.
 ·  Pitempi käyttöikä.
 ·  Voidaan leikata haluttuun pituuteen.
 · Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua.
 · Myydään yksittäin.

Telamaton DPS-moduuli  
(Ei kuvassa)

Maverick, Maverick MAX  
(vain Turbo RR -moottori)
Maverick, Maverick MAX  
(paitsi Turbo RR -moottori)

715006266
 715007338

 ·  Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee 
täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.

 ·   Tarvitaan Apache-telamattojärjestelmien asentamiseen.

Moottorin ja CVT ilman esisuodatin
Maverick, Maverick MAX  
(paitsi X mr -mallit) 715005600

 · Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
 · Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
 · Suodatin estää yli 0,19 mm kokoisten hiukkasten 
tunkeutumisen.

 · Helppo asentaa.

 · Ei yhteensopiva S&B-hiukkaserottimen kanssa.
 · Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot 
on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT 
-telamattojärjestelmien asentamiseen.

Snorkkelin esisuodatin
Maverick, Maverick MAX 
(snorkkelisarjalla) 715005599

 · Esisuodatin erityisesti snorkkeleita varten.
 · Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
 · Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
 · Suodatin estää yli 0,13 mm kokoisten hiukkasten 
tunkeutumisen.

 · Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot 
on asennettu.

Tarvitaan Apache Backcountry LT- ja Apache 360 LT 
-telamattojärjestelmien asentamiseen.
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ProMount-PUSKULEVYT

CAN-AM ProMount -TERÄSPUSKULEVYSARJAT

CAN-AM ProMount FLEX2 -PUSKULEVYSARJA

CAN-AM ProMount FLEX2 -TERÄT

CAN-AM ProMount -TERÄSTERÄT.

CAN-AM ProMount -KULMAPUSKULEVYT

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm Maverick, Maverick MAX 715008175

Nämä sarjat sisältävät: 
 - Can-Am ProMount Flex2 -terän.
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
 - Can-Am ProMount -asennuslevy,

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 183 cm Sopii ProMount-työntörunkoon 715004485

 · Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja 
iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn 
vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä

 · Vaihdettava kulutusterä.
 · Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika 
ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

 · Terän rakenne takaa parhaan lumen poistyöntymisen 
kaikissa kulmissa.

 · Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä 
kulmassa.

 · Terän korkeus 43 cm.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden 
kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja, 183 cm Maverick, Maverick MAX
715008176 • Musta
715008177 • Keltainen

 · Nämä sarjat sisältävät: 
 - Can-Am ProMount -terästerän.
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä.
 - Can-Am ProMount -asennuslevy.

Can-Am ProMount -terästerä, 183 cm Sopii ProMount-työntörunkoon
715004474 • Musta
715006021 • Keltainen

 · Puskulevyn teräsvahvuus on 2,7 mm.
 · Vaihdettava kulutusterä.
 · Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika 
ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

 · Terän rakenne takaa parhaan lumen poistyöntymisen 
kaikissa kulmissa.

 · Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä 
kulmassa

 · Terän korkeus 43 cm.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden 
kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.

 · Ei yhteensopiva S3 High Clearance A-etutukivarsien 
kanssa, joissa on korkea maavara.

Can-Am ProMount -yksisuuntainen terästerä, 183 cm Sopii ProMount-työntörunkoon 715007264

 · Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kujat ja 
vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.

 · Puskulevyn siipipään korkeus on 67 cm, ja se kapenee 
41 cm:iin.

 · Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu 
puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.

 · Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan 
päältä.

 · Can-Am-logo.
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CAN-AM ProMount -PUSKULEVYT LISÄVARUSTEET

Can-Am ProMount -terän Jatkeet Maverick, Maverick MAX
715004205 • Musta
715005319 • Keltainen

 · Tämä jatke jatkaa kätevästi Can-Am ProMount -terää.
 · Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).
 · Pidempi kulutusterä voidaan asentaa lisäämään jatkeiden antamaa pituutta.

Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä, 168 cm Maverick, Maverick MAX 715004482

Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä, 183 cm Maverick, Maverick MAX 715004483 

 · Estävät ajoväylien vaurioitumista aurattaessa
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien, 183 cm, kanssa.

Can-Am Promount -reunamerkit Maverick, Maverick MAX 715004206 

 · Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat.
 · Korkeus: 60 cm
 · Myydään pareittain.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman  
(paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kinosleikkurit Maverick, Maverick MAX 715006258 

 · Auttaa pitämään lumen aurassa.
 · Mitat: 43,2 cm x 33 cm
 · Myydään pareittain.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman  
(paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Teräskaavin  
(Ei kuvassa)

ProMount-puskulevyt  
(152 cm ja yli) 715007794

 · 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin.
 · Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei 
vaikuta kaapimiseen.

 · Parempi kyky kaapia lunta.
 · Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa.

 · Nostaa kaapimen irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti.
 · Säädettävä pituus yhteensopivaksi 152 cm, 168 cm ja  
183 cm terien kanssa.

 · Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).
 · Ei yhteensopiva Backcountry-telamattojärjestelmän 
kanssa.

Kaareva kulutusterä  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715007793 • 183 cm

 · Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa.
 · Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisia pintoja aurattaessa. 
 · Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.
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RENKAAT JA VANTEET
RENKAAT

Maxxis† Bighorn 2.0 -renkaat

705402080 • Etu
705502603 • Taka
705402168 • Etu
705502665 • Taka

 · Edessä · 28" x 9" x 14".
 · Takana · 28" x 11" x 14".

Euroopan T-kategorian sääntöjen mukainen.
 · Edessä · 27" x 9" x 14".
 · Takana · 27" x 11" x 14".

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä Maverick, Maverick MAX 715006022

 · Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
 · Voit ohjata puskulevyä täysin ylös/alas ja vasemmalle/oikealle käyttämällä mukana toimitettua ohjaussauvaa.
 · Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti auraustehtävien hoitamiseen.
 · Ei yhteensopiva Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän kanssa.
 · Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

Can-Am ProMount-asennuslevy Maverick, Maverick MAX 715008197

 · Edellyttää Can-Am ProMount -työntörungon ja Quick-Attach -pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
 · Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
 · Mukana auran vinssin rullaohjain.
 · Ei yhteensopiva S3 High A-tukivarsien kanssa, joissa on korkea maavara.

ProMount-puskulevyn rajoitinkatkaisin  
(Ei kuvassa) Maverick, Maverick MAX 715006259

 · Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös.
 · Estää vinssin, puskulevyn työntörungon ja ajoneuvon vaurioita
 · Anturi siirretty uuteen paikkaan optimaalisen nostokorkeuden saavuttamiseksi. 

Puskulevyn rullaohjain Maverick, Maverick MAX 705203753 • Kartiorullaohjain

 · Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista aurauksessa.
 · Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.

CAN-AM ProMount -KUSTOMOINTIRATKAISUT

Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä Maverick, Maverick MAX 715008116

 · Jämäkät teräsputket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
 ·   Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja 
pitoa.

 ·   Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta 
varten.

 ·  Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo 
vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman 
säätämistä varten.

 ·  Puskulevyn rajoitinkatkaisin on suositeltava vinssin vaijerin 
käyttöiän pidentämiseksi

 ·  Asentaminen edellyttää Can-Am ProMount -asennuslevyä.
 ·  Terä kääntyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
 ·  Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika 
ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

 · Puskulevyn rullaohjain sisältyy. 

Can-Am ProMount -työntörungon jatke Maverick, Maverick MAX 715006257 

 · 30 cm työntörungon jatke tarvitaan, kun työntörunko asennetaan Apache-telamattojärjestelmän ollessa käytössä.
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VANTEET

Maxxis Bighorn X rs -renkaat  
(Ei kuvassa) 705402082

 · Edessä ja takana · 30" x 10" x 14".

Maxxis Liberty -renkaat Maverick X rc 
705402143 • Etu
705402464 • Taka

 · Suunniteltu suorituskykyiseen ajamiseen. Antaa sinulle ja rinnanistuttavalle ajoneuvollesi vapauksia erilaisissa 
maastoissa.

 · Kahdeksankertainen radiaalirakenne.
 · Edessä: 30" x 10" x 14".
 · Takana: 32" x 10" x 15".

Maxxis Bighorn X ds -renkaat  
(Ei kuvassa)

705402081 • Etu
705502604 • Taka

 · Edessä · 29" x 9" x 14".
 · Takana · 29" x 11" x 14".

14" Maverick X mr -vanne Maverick, Maverick MAX 705402256

 · Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä.

14" Maverick Beadlock -vanne Maverick, Maverick MAX
705402207 • Musta ja koneistettu
705402173 • Musta

 · Musta alumiinivanne, jossa on koneistettu pinta ja kirkaslakkaus.
 · Helmilukon väri valittavissa (ei sisälly).
 · Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893). 

14" Maverick -vanne Maverick, Maverick MAX
705401965 • Etu
705502493 • Taka

 · Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä.
 · Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm.
 · Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -vanne Maverick, Maverick MAX
705402393 • Etu
705502814 • Taka

 · Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä.
 · Helmilukon väri valittavissa.
 · Helmilukon asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000893).
 · Edessä: 14" x 7" Korotus = 55 mm (Xrs = edessä ja takana).
 · Takana: 14" x 8" Korotus = 76 mm.

14" Maverick Beadlock -kehä
Maverick ja Maverick MAX  
(vain X rs- ja X ds -mallit)

705401709 • Musta 
705401913 • Kulta
705402358 • Can-Am Red 
705402472 • Manta Green

 · Alumiinivalettu helmilukko.
 · Asennettava etuvanteeseen (705402393) ja takavanteeseen (705502814).
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