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OMAN  
RAKEN TAMINEN  

ON HELPPOA

RAKENNA  
OMASI NYT

Valitse väri, moottori 
ja lisävarusteet (tai 
lisävarustepaketit) 
ajoneuvoosi sopiviksi.

3
Klikkaa 
"Tallenna" 
tai "Lähetä 
jälleenmyyjälle". 

4
Valitse 
malli.

1
Valitse 
paketti.

2

Jos voit unelmoida siitä, voit myös rakentaa sen. Ja ajaa 
sillä. Can-Am-ajoneuvon räätälöiminen kuljettajiemme 
omiin tarpeisiin ei ole koskaan ollut näin helppoa. Käy 
osoitteessa CanAmOffRoad.com ja noudata yllä olevia 
ohjeita.



LISÄVARUSTEET TRAXTER
BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP:n kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. 
Takuu koskee valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamia osia.
Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys 
valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalla asennettuja osia ja 
lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita 
erityisoikeuksia.
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KATOT

Katon takaosan vuoraus
Traxter†

Traxter MAX‡ (Ei kuvassa) 
715006334
715006391

 · Nopea ja helppo tapa lisätä ajoneuvon käyttömukavuutta.
 · Mahdollistaa muiden katolle asennettujen lisävarusteiden paremman integroinnin.
 · Tiivistesarja tarvitaan asennettaessa urheilukaton kanssa.
 · Ei yhteensopiva seuraavien kanssa: 715002920, 715006680, 715003249, 715002852.

†Asennettava urheilukaton (715002430) kanssa.
‡Asennettava urheilukaton (715003038) kanssa.

Katon etuosan vuoraus Traxter, Traxter MAX 715008226

 · Tehostaa ajoneuvoa.
 · Yhdistyy saumattomasti kattoon asennettuun valokatkaisijaan.
 · Vaaditaan kattoon asennettavien valojen ja äänentoistojärjestelmien asennusta varten.
 · Mahdollistaa tuulilasin pyyhin- ja pesinsarjan paremman asentamisen.
 · Tiivistesarja tarvitaan asennettaessa urheilukaton kanssa.

Urheilukatto
Traxter
Traxter MAX

715002430
715003038

 · Kestävä ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
 · Tarjoaa lisäsuojaa kuljettajalle ja matkustajalle säältä.

Deluxe Sport -katto
(Ei kuvassa)

Traxter
Traxter MAX

715002511
715003039

 · Täydellinen kattosarja tarjoaa lisäsuojaa kuljettajalle ja matkustajille ja vähentää melua 
ohjaamossa.

 · Täydellinen istuvuus ja viimeistely tiivistesarjan ja mukana tulevien vuorausten ansiosta.
 · Katon takaosan vuoraus ei ole yhteensopiva pehmeän takapaneelin kanssa.

Sisältää:
 - Urheilukatto
 - Urheilukaton tiivistesarja
 - Katon etuosan vuoraus
 - Katon takaosan vuoraus

Urheilukaton tiivistesarja
(Ei kuvassa)

Traxter
Traxter MAX

715003126
715003583

 · Tarvitaan asennettaessa yksittäisiä ohjaamon osia urheilukaton kanssa tai kun asennetaan katon etu- ja takaosan 
vuoraukset

Bimini-katto aurinkovisiirillä

Traxter (ei yhteensopiva pehmeiden ja kovien koko-ovien 
kanssa)
Traxter MAX

715003418 · Musta 
715003030 · Musta 

 · UV-kestävästä polyesteristä valmistettu erittäin vahva kangas.
 · Pehmeässä katossa on kova visiiri, joka mahdollistaa ylös käärityn pehmeän katon säilytyksen ja valotangon 
asentamisen. 

 · Helppo ja nopea asentaa.
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OHJAAMOT
Kovat ohjaamot

Kova Premium-ohjaamo Traxter MAX (paitsi X mr -mallit)

715008608
715006332  
Glass-takatuulilasi 
liukupaneelilla

 · Tarjoaa kuljettajalle ja 
matkustajalle parhaan 
mahdollisen suojan säältä 
ja kylmältä. Lisäksi siinä on 
tuotevalikoimamme 
täydellisimmät 
huippuluokan 
lisävarusteet. 

 · Sisältää: 
 - Deluxe Sport -kattosarja 
 - Säädettävä Flip 
Glass-tuulilasi sekä 
pyyhin- & pesinsarja 

 - Koko-ovet 
sähköikkunoilla 

 - Glass-takatuulilasi 
 - Koko-ovet taakse 

 - Pyyhkimen ja 
sähköikkunoiden johto 

 - Katon virtajohto 
 - Kovan ohjaamon 
tiivistesarja

Umpiohjaamo Traxter XT 715006333

 · Kova umpiohjaamo sopii Traxter XT -ajoneuvoihin, joissa 
on vakiona katto. Lisäksi se sopii myös Base- ja 
DPS-malleihin, joihin on lisätty katto.

 · Tarjoaa hyvän suojan kuljettajalle ja matkustajille säältä.
 · Takatuulenohjauksen asennustiivistesarja (715006705) 
vaaditaan asennettavaksi vuoden 2020 Traxter-malleihin.

Sisältyy: 
 - Säädettävä Flip Glass 
-tuulilasi

 - Koko-ovet 
sähköikkunoilla

 - Takatuulilasi

 - Akustiikkaeristyssarja
 - Ikkunan johtosarja
 - Katon virtajohtosarja
 - Kovan umpiohjaamon 
katon tiivistesarja

Kova Premium-ohjaamo Traxter (paitsi X mr -mallit)

715008607
715006330 
Glass-takatuulilasi 
liukupaneelilla

 · Tarjoaa kuljettajalle ja 
matkustajalle parhaan 
mahdollisen suojan säältä 
ja kylmältä. Lisäksi siinä on 
tuotevalikoimamme 
täydellisimmät 
huippuluokan 
lisävarusteet. 

 · Sisältää: 
 - Deluxe Sport -kattosarja 
 - Säädettävä Flip 
Glass-tuulilasi sekä 
pyyhin- & pesinsarja 

 - Koko-ovet 
sähköikkunoilla 

 - Glass-takatuulilasi 
 - Lämpöeristyssarja 

 - Pyyhkimen ja 
sähköikkunoiden johto 

 - Katon virtajohto 
 - Kovan ohjaamon 
tiivistesarja

Läpinäkyvä, kova ohjaamo
Traxter (kaikki vuosimallit)
Traxter MAX 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit)

715007269
715007270

 · Sisältää: 
 - Kovat, läpinäkyvät etuovet
 - Urheilukatto 
 - Säädettävä Flip Glass -tuulilasi
 - Polykarbonaatti-ikkuna taakse
 - Urheilukaton tiivistesarja

Deluxe-umpiohjaamo
Traxter 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit)
Traxter MAX 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit)

715007417
715007425

 · Tarjoaa kuljettajalle ja 
matkustajalle parhaan 
mahdollisen suojan säältä 
ja kylmältä. Lisäksi siinä on 
tuotevalikoimamme 
täydellisimmät 
huippuluokan 
lisävarusteet. 

 · Ovissa ei ole 
lukitusjärjestelmää

 · Sisältää: 
 - Deluxe Sport -kattosarja
 - Säädettävä Flip 
Glass-tuulilasi sekä 
pyyhin- & pesinsarja

 - Vaaditaan Deluxe 
koko-ovet eteen ja 
väripaneelit (myytävänä 
erikseen)

 - Glass-takatuulilasi 
liukupaneelilla

 - Pyyhkimen ja 
sähköikkunoiden johto

 - Katon virtajohto
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Tuulilasit

TUULILASIT JA PEILIT

Säädettävä Flip Glass -tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715002942

 · Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea 
tuulilasi metallikehyksessä.

 · Tarjoaa erinomaisen optisen selkeyden.
 · Tiivistyy tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja 
matkustajaa säältä samalla kun se mahdollistaa 
ilmavirran ohjauksen.

 · Kolmiasentoinen lasi voidaan asettaa täysin kiinni, 
neljänneksen auki tai täysin auki.

 · Toimii kaasujousella ja kääntyy kahdella saranalla, jotka 
sijaitsevat tuulilasin yläosassa.

 · Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.
 · Voidaan käyttää tuulilasinpyyhin- ja pesinsarjan 
(715001638) kanssa.

 · Ei EU-hyväksytty.

PowerFlip-tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715003885

 · 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 ja tuulilasinpyyhin ja 
-pesinsarjan kanssa.

 · Ei EU-hyväksytty.

Ohjaamosarjat – Viitetaulukko 
Umpioh-
jaamo XT

Läpinäkyvä, 
kova 
ohjaamo

Läpinäkyvä, 
kova 
ohjaamo 
MAX

Kova 
Premium-
ohjaamo

Kova 
Premium-
ohjaamo
(Glass-taka-
tuulilasi liuku-
paneelilla)

Kova 
Premium-
umpioh-
jaamo MAX

Kova 
Premium-
umpioh-
jaamo MAX
(Glass- 
taka tuu lilasi 
liuku-
paneelilla)

Pehmeä 
ohjaamo

Pehmeä 
ohjaamo 
MAX

Sarja 715006333 715007269 715007270 715008607 715006330 715008608 715006332 715008063 715008064

Tuulilasi 715002942 715002942 715002942 715002441 715002441 715002441 715002441 715002432 715002432

Takatuulilasi 715007081 715007081 715007081 715007079 715007080 715007079 715007080 715007081 715007081

Katto Vakio 715002430 715003038 715002430 715002430 715003038 715003038 715002430 715003038

Etuovet 715006331 715006261 715006261 715006331 715006331 715006331 715006331 715008059 715008059

Takaovet - - 715006262 - - 715006329 715006329 - 715006318

Muut 710004462
715003094
715003126

715003126 715003583 710004462
715003094
715003126
715008226
715006334

710004462
715003094
715008226
715006334
715003126

710004462
715003094
715008226
715006391
715003583

710004462
715003094
715008226
715006391
715003583

- -

Pehmeät ohjaamot

Pehmeä ohjaamo
(Ei kuvassa)

Traxter
Traxter MAX 2018 ja aiemmat, Traxter MAX 2021 ja 
uudemmat (18.1. jälkeen valmistetut mallit)

715008063
 
715008064

Sisältyy: 
 - Urheilukatto
 - Korkea tuulilasi 
 - Kovapintainen

 - Pehmeät ovet
 - Polykarbonaatti-ikkuna taakse
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Tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja Traxter, Traxter MAX 715001638

 · Ihanteellinen tapa pitää tuulilasi puhtaana sateella tai 
mudan ja veden läpi ajettaessa.

 · Sisältää yksinopeuksisen pyyhkimen, pesunesteen 
annostelijan ja tuulilasin kehyskiinnikkeen. 

 · On käytettävä lasisen tuulilasin (715001303) tai Flip Glass 
-säädettävän tuulilasin (715002942) tai sähköisen 
Powerflip-tuulilasin (715003885) kanssa. 

 · Vaatii pyyhkimen virtajohdon ja virtajohdon: Jos 
varusteena on urheilukatto, tarvitaan virtajohdot 
710004462 & 715003094. Jos varusteena on audiokatto, 
tarvitaan virtajohdot 715008781 & 715003094. Ei 
EU-hyväksytty.

Pyyhkimen ja sähköikkunoiden johto
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX 710004462

 · Tarvitaan sähköikkunoilla varustettujen koko-ovien (715006331) ja/tai tuulilasin pyyhin- ja pesinsarjan  (715001638) 
asentamiseen. 

 · Välttämätön, jos haluat rakentaa oman umpiohjaamon modulaariosista.

Kääntyvä tuulilasi – kovapintainen Traxter, Traxter MAX 715002442

 · Erittäin iskunkestävä Makrolon†-kovapinnoitettu 
polykarbonaattituulilasi metallikehyksellä.

 · Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää 
kulutusta erinomaisesti.

 · Tiivistyy tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja 
matkustajaa säältä samalla kun se mahdollistaa ilmavirran 
ohjauksen.

 · Kolmiasentoinen lasi voidaan kääntää täysin kiinni, 
neljänneksen auki tai täysin auki.

 · Toimii kaasujousen avulla.
 · Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.

Lasinen Glass-tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715001303

 · Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea tuulilasi 
metallikehyksessä.

 · Tiivistyy tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja 
matkustajaa säältä tarjoten samalla erinomaisen optisen 
kirkkauden.

 · Käytettävä tuulilasinpyyhin- ja pesin sarjan (715001638) 
kanssa, jotta näkyvyys säilyy kirkkaana vaikeissa 
ajo-olosuhteissa.

 · Ei EU-hyväksytty.

Korkea tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715002431

 · Erittäin iskunkestävä ja kestävä korkea polykarbonaatti-
tuulilasi.

 · Suunniteltu 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.

Korkea tuulilasi – kovapintainen Traxter, Traxter MAX 715002432

 · Erittäin iskunkestävä Makrolon†-kovapinnoitettu polykarbonaattituulilasi.
 · Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti.
 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.

Puolikorkea tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715002433

 · Erittäin iskunkestävä ja jämäkkä puolikorkea 
polykarbonaattituulilasi.

 · Suunniteltu 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.
 · Ei yhteensopiva pehmeiden ovien kanssa.

Pyyhkimen ja sähköikkunoiden johto
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX 715008781

 · Tarvitaan asennettaessa audiokattoa (715005206 tai 715006879) seuraavien lisävarusteiden kanssa: Säädettävä Flip 
Glass-tuulilasi sekä pyyhin- ja pesinsarja (715002441), tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja (715001638), koko-ovet eteen 
sähköikkunoilla (715006331), koko-ovet taakse  (715006329).

Säädettävä Flip Glass-tuulilasi sekä pyyhin- ja 
pesinsarja Traxter, Traxter MAX 715002441

 · Kaareva ja laminoidusta lasista valmistettu korkea 
tuulilasi metallikehyksessä. 

 · Tarjoaa erinomaisen optisen selkeyden. 
 · Tiivistyy tiukasti kehikkoa vasten ja suojaa kuljettajaa ja 
matkustajaa säältä samalla kun se mahdollistaa 
ilmavirran ohjauksen. 

 · Säädettävä tuulilasi voidaan asettaa täysin kiinni tai 
täysin auki mieltymyksesi mukaan. 

 · Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa. 
 · Toimii kaasujousella ja kääntyy kahdella saranalla, jotka 
sijaitsevat tuulilasin yläosassa. 

 · Yksinopeuksinen pyyhin ja pesunesteen annostelija.
 · Vaatii pyyhkimen virtajohdon ja virtajohdon: Jos 
varusteena on urheilukatto, tarvitaan virtajohdot 
710004462 & 715003094. Jos varusteena on audiokatto, 
tarvitaan virtajohdot 715008781 ja 715003094 sekä 
tiivistesarja 715003126. 

 · Ei EU-hyväksytty.
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ProVent-tuulilasi Traxter, Traxter MAX 715005276

 · Erittäin iskunkestävä Quantum†-kovapinnoitettu 
polykarbonaattituulilasi.

 · Optimaalinen suorituskyky umpiohjaamon kanssa.
 · Säädettävät tuuletusaukot ilmavirran hallintaan.
 · Kanavoi ilmaa matkustamoon, poistaa huurteen 
tuulilasista, sulkeutuu kokonaan ilmavirran poistamiseksi.

 · Kaksi alatuuletusaukkoa ja yksi ylätuuletusaukko 
(esisuodatin asennettu).

 · Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää 
kulutusta erinomaisesti.

 · Suojaa kuljettajaa ja matkustajaa säältä.
 · Nopea ja helppo asennus tai irrotus ilman työkaluja.
 · Ei yhteensopiva pyyhinsarjojen kanssa.

Tuulenohjaimet sivulle Traxter, Traxter MAX 715005081

 · Kirkkaasta polykarbonaatista valmistetut ilmanohjaimet 
kiinnitetään kehikon kummallekin puolelle.

 · Ei yhteensopiva koko-ovien kanssa.
 · Myydään pareittain.
 · Yhteensopiva kaikkien tuulilasien kanssa.

 · Voidaan säätää kolmeen eri asentoon ohjaamon 
ilmavirran säätöä varten, kun korkea tuulilasi on 
asennettu:
1.  Ulkopuolen taipuma vähentää ohjaamon ilmavirtaa ja 

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

Sivupeilit Traxter, Traxter MAX 715008100 · Musta

 · Kestävä musta 6/6-nylonrakenne ja pinnoitettu 
valualumiinikiinnike.

 · Kaksoissäätö (vaaka- ja pystysuora) sopii kaikille 
kuljettajille.

 · Kupera optiikka tarjoaa optimaalisen näkökentän (FOV).
 · Peilit taittuvat kokonaan taakse jousikuormitteisten 
nivelten ansiosta.

 · Sopii ovien kanssa ja ilman ovia ja puoliovia.
 · Myydään pareittain.

Sivupeili
Traxter, Traxter MAX 2020 ja uudemmat
Traxter, Traxter MAX 2019 ja aiemmat

715008101
715002459

 · Valettu kestävä alumiininen peili. 
 · Pysyy paikallaan hyvin epätasaisillalla reiteilläkin. 
 · Pallonivelmuotoilu takaa vakaan monikulmasäädön ja 
erinomaisen näkyvyyden. 

 · Käytä katon, tuulilasin tai ovien kanssa tai ilman. 
 · Ei tieliikennekäyttöön. 
 · Sopii kummallekin puolelle. 
 · Myydään yksittäin.

Panoraamataustapeili Traxter, Traxter MAX 715003638

 · Laajakulmainen kupera peili.
 · Parantaa näkyvyyttä.
 · Voidaan käyttää katon, tuulilasin ja umpiohjaamojen kanssa tai ilman niitä.
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Etuoven verhoilu Traxter, Traxter MAX 2022 ja uudemmat

 · Kustomoi Traxterisi lisäämällä siihen väriltään yhteensopivat ovipaneelit.

Vasen etuoven verhoilu Oikea etuoven verhoilu

705800818 · Liquid Titanium
705800784 · Asphalt Gray
705800782 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
705800810 · Oxford Blue
705800814 · Tundra Green
705800812 · Timeless Black

705800819 · Liquid Titanium
705800785 · Asphalt Gray
705800783 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
705800811 · Oxford Blue
705800815 · Tundra Green
705800813 · Timeless Black

Takaoven verhoilu Traxter MAX 2022 ja uudemmat

 · Kustomoi Traxterisi lisäämällä siihen väriltään yhteensopivat ovipaneelit.

Vasen takaoven verhoilu Oikea takaoven verhoilu

705800832 · Liquid Titanium
705800820 · Asphalt Gray
705800828 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
705800822 · Oxford Blue
705800826 · Tundra Green
705800824 · Timeless Black

705800833 · Liquid Titanium
705800821 · Asphalt Gray
705800829 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
705800823 · Oxford Blue
705800827 · Tundra Green
705800825 · Timeless Black

OVET
Deluxe koko-ovet eteen Traxter, Traxter MAX 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit) 715005214

 · Korkealuokkaiset ovet on valmistettu kestävästä 
polyeteenistä.

 · Tarjoaa erinomaisen suojan sääolosuhteilta vastaan. 
 · Helppo poistaa kuumina ja aurinkoisina päivinä. 
 · Kätevät integroidut säilytystilat.
 · Ovien kaareva muotoilu lisää entisestään tilavuutta. 
 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon 
sisään- ja sieltä ulospääsyä. 

 · Sähkötoiminen ikkuna lisää ilmanvaihtoa. 

 · Yhteensopiva kaikkien BRP:n tuulilasien kanssa. 
 · Vaatii pyyhkimien ja sähköikkunoiden virtajohdon 
(710004462) ja katon virtajohdon (715003094) sekä 
tiivistesarjan (715003126).

 · Tarvitaan värillinen oviverhoilu (myydään erikseen).
 · Sisältää laitteiston oviverhoilun asentamista varten.
 · Ei lukitusjärjestelmää

Deluxe koko-ovet taakse Traxter MAX 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit) 715005215

 · Korkealuokkaiset ovet on valmistettu kestävästä 
polyeteenistä.

 · Tarjoaa erinomaisen suojan sääolosuhteilta vastaan.
 · Helppo poistaa kuumina ja aurinkoisina päivinä.
 · Kätevät integroidut säilytystilat.
 · Kaareva muotoilu lisää entisestään tilavuutta.
 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon 
sisään- ja sieltä ulospääsyä.

 · Kätevä rullaikkuna lisää tuuletusta.
 · Vaatii etuovet (715005214), pyyhkimen ja 
sähköikkunoiden johdot (710004462), virtajohdon 
(715003094) ja urheilukaton tiivistesarjan (715003583).

 · Tarvitaan värillinen oviverhoilu (myydään erikseen).
 · Sisältää laitteiston oviverhoilun asentamista varten.
 · Ei lukitusjärjestelmää

Deluxe-puoliovet eteen Traxter, Traxter MAX 2022 ja uudemmat 715007201

 · Tukevasta polyeteenistä valmistetut ensiluokkaiset 
väriltään yhteensopivat ovet.

 · Ensiluokkainen istuvuus ja viimeistely.
 · Kapeat, sisätaskuilla.
 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon 
sisään- ja sieltä ulospääsyä.

 · Sisä- ja ulkokahvat.
 · Tarvitaan värilliset tehostepaneelit (myydään erikseen).
 · Sisältää laitteiston oviverhoilun asentamista varten.

Deluxe-puoliovet taakse Traxter MAX 2022 ja uudemmat 715007202

 · Tukevasta polyeteenistä valmistetut ensiluokkaiset 
väriltään yhteensopivat ovet.

 · Ensiluokkainen istuvuus ja viimeistely.
 · Kapeat, sisätaskuilla.
 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon 
sisään ja sieltä ulospääsyä.

 · Sisä- ja ulkokahvat.
 · Tarvitaan värilliset tehostepaneelit (myydään erikseen).
 · Sisältää laitteiston oviverhoilun asentamista varten.
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Puoliovet
Traxter (2 ovea)
Traxter MAX (4 ovea)

715006314
715006316

 · Muovista valmistetut puoliovet.
 · Metallikehys parantaa istuvuutta, viimeistelyä ja jäykkyyttä.
 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon sisään- ja sieltä ulospääsyä.
 · Sisätaskut ja vuoraukset lisäävät suojaa.

Pehmeät ovet

Traxter (2 ovea)
Traxter MAX 2018 ja aiemmat, Traxter MAX 2021 ja 
uudemmat (18.1. jälkeen valmistetut mallit)

715008059
 
715006318

 · Bestopin suunnittelemat pehmeät ovet Can-Am 
Traxteriin.

 · Teräsrungolla vahvistetut säänkestävät pehmeät ovet 
tarjoavat hyvän suojan säältä.

 · Valmistettu raskaasta UV-kestävästä kankaasta, joka 
kestää erinomaisesti repeytymistä ja kulumista. 

 · Leveästi avautuva takasarana helpottaa sisään- ja 
ulospääsyä.

 · Laminoidusta kiillotetusta vinyylimateriaalista valmistetut 
vetoketjulliset ikkunat lisäävät ilmanvaihtoa.

 · Helposti irrotettavissa kuumina aurinkoisina päivinä.
 · Yhteensopiva kattojen ja peilien kanssa.
 · Pehmeiden ovien asennussarja (715006238 / 2 kpl 
MAX:lle) tarvitaan 2019 ja sitä aikaisempien ovien 
asennukseen 2020 Traxter-malleihin.

Kovat, läpinäkyvät etuovet
Traxter (kaikki mallivuodet), Traxter MAX 2022 ja uudemmat 
(paitsi X mr -mallit) 715006261

 · Teräsrunkoiset ovet ovat kestäviä ja kompakteja, niiden 
ansiosta näkökenttä pysyy avoimena.

 · Alempi kovapinnoitettu, läpinäkyvä 
polykarbonaattipaneeli maksimoi näkyvyyden ajoneuvosi 
ympärillä. 

 · Yläosa koostuu kahdesta karkaistusta lasista koostuvasta 
liukuikkunasta, jotka takaavat vertaansa vailla olevan 
ilmankierron ja monipuolisuuden.

 · EU- ja ROHVA-vaatimusten mukainen optimaalisen 
turvallisuuden takaamiseksi, Voit myös poistaa 
alkuperäisen sivusuojapalkin, mikä lisää matkustamon 
tilaa.

 · Tiivistetty profiili mahdollistaa paremman ajomukavuuden 
kaikissa sääolosuhteissa. 

 · Lukittavat ovet takaavat mielenrauhan.

Kovat, läpinäkyvät takaovet Traxter MAX 2022 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit) 715006262

 · Teräsrunkoiset ovet ovat kestäviä ja kompakteja, niiden 
ansiosta näkökenttä pysyy avoimena.

 · Alempi kovapinnoitettu, läpinäkyvä 
polykarbonaattipaneeli maksimoi näkyvyyden ajoneuvosi 
ympärillä. 

 · Yläosa koostuu kahdesta karkaistusta lasista koostuvasta 
liukuikkunasta, jotka takaavat vertaansa vailla olevan 
ilmankierron ja monipuolisuuden.

 · EU- ja ROHVA-vaatimusten mukainen optimaalisen 
turvallisuuden takaamiseksi, Voit myös poistaa 
alkuperäisen sivusuojapalkin, mikä lisää matkustamon 
tilaa.

 · Tiivistetty profiili mahdollistaa paremman ajomukavuuden 
kaikissa sääolosuhteissa. 

 · Lukittavat ovet takaavat mielenrauhan.

Koko-ovet taakse Traxter MAX valmistettu ennen 18.1.2021 715006329

 · Valmistettu kestävästä suuritiheyksisestä polyeteenistä.
 · Tarjoaa erinomaisen suojan sääolosuhteilta vastaan. 
 · Helppo poistaa kuumina ja aurinkoisina päivinä. 
 · Lukittavat ovet, joissa on kätevät integroidut säilytystilat. 
 · Kaareva muotoilu lisää entisestään tilavuutta. Leveästi 
avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon sisään- ja 
sieltä ulospääsyä. 

 · Ulkoneva ikkuna lisää ilmanvaihtoa. 

 · Vaatii pyyhkimen virtajohdon ja virtajohdon sekä 
tiivistesarjan: Jos varusteena on urheilukatto, tarvitaan 
virtajohdot 710004462 ja 715003094 sekä tiivistesarja 
715003126. Jos varusteena on audiokatto, tarvitaan 
virtajohdot 715008781 ja 715003094 sekä tiivistesarja 
715003126.

Koko-ovet eteen sähköikkunoilla Traxter ja Traxter MAX valmistettu ennen 18.1.2021 715006331

 · Valmistettu kestävästä suuritiheyksisestä polyeteenistä. 
 · Tarjoaa erinomaisen suojan sääolosuhteilta vastaan. 
 · Helppo poistaa kuumina ja aurinkoisina päivinä. 
 · Lukittavat ovet, joissa on kätevät integroidut säilytystilat. 
 · Ovien kaareva muotoilu lisää entisestään tilavuutta. 
Leveästi avautuva takasarana helpottaa ohjaamoon 
sisään- ja sieltä ulospääsyä. 

 · Sähkötoiminen ikkuna lisää ilmanvaihtoa. 
 · Yhteensopiva kaikkien BRP:n tuulilasien kanssa. 
 · Vaatii pyyhkimen virtajohdon ja virtajohdon sekä 
tiivistesarjan: Jos varusteena on urheilukatto, tarvitaan 
virtajohdot 710004462 ja 715003094 sekä tiivistesarja 
715003126. Jos varusteena on audiokatto, tarvitaan 
virtajohdot 715008781 ja 715003094 sekä tiivistesarja 
715003126.
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TUULENOHJAUS TAKANA
Glass-takalasi liukupaneelilla Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715007080

 · Valmistettu erittäin lujasta karkaistusta lasista.
 · Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen 
estämiseen rankoissa olosuhteissa.

 · Liukupaneeli parantaa ilmanvaihtoa.
 · Helppo ja nopea asentaa.

 · Asennukseen tarvitaan urheilukatto (715002430 tai 
715003038).

 · Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.

Glass-takalasi Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715007079

 · Valmistettu erittäin lujasta karkaistusta lasista.
 · Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen 
estämiseen rankoissa olosuhteissa.

 · Helppo ja nopea asentaa.

 · Asennukseen tarvitaan urheilukatto (715002430 tai 
715003038).

 · Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.

Polykarbonaatti-ikkuna taakse Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715007081

 · Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti-ikkuna.
 · Ihanteellinen takaa tulevan vedon, pölyn ja/tai sateen 
estämiseen rankoissa olosuhteissa.

 · Helppo ja nopea asentaa.

 · Asennukseen tarvitaan urheilukatto 
(715002430 tai 715003038).

 · Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.

Tuulisuoja taakse Traxter, Traxter MAX 715002851

 · Täydellinen takaverkko vähentää tuulilasin vastatuulta ja 
lisää ohjaamon mukavuutta.

 · Asennettavissa nopeasti ja helposti turvakehikkoon.
 · Valkoinen Can-Am-logo ylhäällä, jotta näkyvyys säilyy 
selkeänä.

Pehmeä takaikkuna Traxter, Traxter MAX 715003249

 · Läpinäkyvästä vinyylistä valmistettu joustava ikkuna.
 · Ei halkeile kylmässä, kestää -20°C.
 · Estää tuulilasin vastatuulen tai pölyn ja sateen pääsyn 
sisälle, mikä lisää ohjaamon mukavuutta.

 · Asennettavissa nopeasti ja helposti turvakehikkoon.
 · Valkoinen Can-Am-logo ylhäällä, jotta näkyvyys säilyy 
selkeänä. 
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ALUMIINISET POHJAPANSSARIT

Äärimmäisen kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi kaikki 
alumiiniset suojalevyt on valmistettu erittäin vahvasta 
5052 H32 -alumiinista, jonka paksuus on 4,5 mm.
 · Äärimmäistä kestävyyttä
 · Erittäin vahva TRAXTER, TRAXTER MAX

2019 ja aiemmat 2020 ja uudemmat

Tarjoa Traxterillesi koko suojapaketti tai hanki osat 
yksitellen.

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

aiemmat ja Hunting 
Edition

XT Cab 2018-2019, 
Lone Star Edition 

ja  X mr

157 cm
Base, DPS (HD5 ja 
HD8), DPS (HD10 

T-kat. 2020), XT 
(HD8), PRO T-kat. 

2020 (HD8, HD10), 
XU (HD7 T-kat.)

163 cm
PRO DPS, PRO XU, 
DPS (HD10 paitsi 
T-kat. 2020), XT 

(HD10), XT-P, XU 
(HD10 T-kat.) 2021 
ja uudemmat, XU 

(HD9 T-kat.)

170 cm
XT Cab, Hunting 

Edition, Lone Star 
Edition, Limited 

ja X mr

Koko suojasarja

Alumiininen pohjapanssarisarja

715003711 
(paitsi MAX)

715006977 
(3-up)

715006694 
(paitsi MAX)

715006696 
(3-up ja 6x6)

715006979 
(3-up vain  

2020 - 2021)

715003712 
(vain MAX)

715006978 
(MAX)

715006695 
(vain MAX)

715006697
(MAX ja PRO)

715006980 
(MAX vain 

2020 - 2021)

Yksittäiset alumiinipohjapanssarit
1 A-etutukivarsien suojat

 · Lisäsuojaa alapuolelle ajoneuvon ohjausmekanismille ja 
jousitukselle (A-tukivarsille).

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

715008274 715006975 715008274 715008275

715008275
(2022 ja 

uudemmat)
715006975

(vain 2020 - 2021)

2 Etupohjapanssari
 · Suojaa ajoneuvosi etuosan alapuolta ajettaessa vaikeissa 
maasto-olosuhteissa.

 · Lisää tyylikkyyttä ajoneuvosi etuosaan.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3 Keskipohjapanssari
Keskipohjapanssarisarja sisältää keskimmäisen ja sivuttaiset 
liukulevyt.
 · Huippukestävää suojaa ajoneuvosi alapuolelle.
 · Helpottaa työskentelyä vaativammassa maastossa.
 · Käytettävä pohjapanssarisarjan kanssa.

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

715003467
(vain MAX)

4 Pohjapanssarisarja
 · Huippukestävää suojaa ajoneuvosi alapuolelle.
 · Helpottaa työskentelyä vaativammassa maastossa.
 · Sarja sisältää keski-, sivu- ja takapanssarit.

715002446 715002446 715007982 715007982 715007982

5 A-takatukivarsien suojat
 · Lisäsuojaa alapuolelle ajoneuvon jousitukselle (A-tukivarsille).
 · Myydään pareittain.
 · Ei yhteensopiva Apache-telamattojärjestelmien kanssa.

715002445 715006976 715002445 715004388

715004388
(2022 ja 

uudemmat)
715006976

(vain 2020 - 2021)
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PUSKURIT JA SUOJAT
Puskurit

Etupuskuri
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)

715002418
715005754

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Tarjoaa parannettua lisäsuojaa.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Integroidut kiinnityspisteet valoille.
 · Tarvitaan Xtreme-etupuskurilevyjen, etutavaratelineen ja 
etukulman suojien asentamiseen.

Xtreme-etupuskurilevy
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)†

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)‡

715003005
715005777

 · Valmistettu lujatekoisesta raskaasta teräksestä, kumityynyt lisäävät suojaa.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Antaa lisäsuojaa etupäähän.
 · Ei sovi T-kategorian ajoneuvoihin

†Tarvitaan etupuskuri (715002418) asennusta varten.
‡Tarvitaan etupuskuri (715005754) asennusta varten.

Etukulman suojat
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)†

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)‡

715002833
715005774

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · Antaa lisäsuojaa ajoneuvon etukulmille.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Myydään pareittain.

†Tarvitaan etupuskuri (715002418) asennusta varten.
‡Tarvitaan etupuskuri (715005754) asennusta varten.

Rancher-etupuskuri Traxter, Traxter MAX 715005410

 · Matalan etupään suojauksen ja levyjen ansiosta voit 
käyttää ajoneuvoasi esimerkiksi karjalaumoissa ja 
suojata sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuutta.

 · Litteä etuosa helpottaa karjan varovaista työntämistä tai 
kevyiden esineiden työntämistä, esimerkiksi aidan 
sulkemista.

 · Täydellinen etuosan kattavuus tarjoaa ylimääräisen 
suojakerroksen ajovaloille ja jäähdyttimelle.

 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
 · Parannettu lähestymiskulma.
 · Yhteensopiva etutavaratelineen, puskulevyjen, rengas- ja 
telamattosarjojen sekä vinssien kanssa.

 · Ei sovi T-kategorian ajoneuvoihin

XT-etupuskuri Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715004407

 · Teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Tarjoaa kevyen suojauksen.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Yhteensopiva valosarjan kanssa.

 · Vakiona XT- ja XT Cab -malleissa, 2018 ja 2019.
 · Ei yhteensopiva Xtreme-etupuskurilevyjen, 
etukulmasuojien tai LinQ-etutavaratelineen kanssa.

X mr -etupuskuri Traxter, Traxter MAX 715006143 · Musta 

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
pinnoitteella.

 · Antaa lisäsuojaa eturungolle.
 · Integroitu vinssin tukilevy vinssin siirtämiseksi 
korkeammalle, jotta siihen pääsee helpommin käsiksi 
mutaisissa olosuhteissa tai lisävaloja varten.

 · Mukana etuvetokoukku.
 · Vakiona X mr -malleissa.
 · Vinssi myydään erikseen.
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Rungon sivusuojat

Kuormalavan suojat ja kiinnityskiskot Traxter 6x6 ja PRO-mallit 715005415

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Luotettava kuormalavan suoja ja kiinnityspiste suurten 
kuormien kiinnittämiseen.

 · Ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Järjestelmä on suunniteltu paikallaan pidettäväksi myös 
silloin, kun kuormalavan seinät on irrotettu.

Takapuskuri Traxter, Traxter MAX 715008109

 · Kestävä halkaisijaltaan 3,8 cm:n teräsrakenne ja integroitu 
putkimuotoilu.

 · Parempi takalavan ja lavan alakulman suojaus samalla kun 
takaluukku toimii normaalisti.

 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Tarvitaan rungon sivusuojan (715003055) asentamiseen.

Takapuskurin sovitin
(Ei kuvassa) Traxter 6x6 ja PRO-mallit 715006060

 · Tarvitaan takapuskurin asentamiseksi Traxter-malleihin, joissa on pitkä lava.

Rungon sivusuojat Traxter, Traxter MAX (paitsi 6x6 ja PRO) 715003055

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,8 cm.
 · Suojaa kuormalaatikkoa paremmin.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Yhteensopiva lisälokasuojien kanssa.
 · Integroitu harja ja matalien oksien suojus.
 · Asennus edellyttää takapuskurin.
 · Myydään pareittain.

Rungon etusivusuojat Traxter, Traxter MAX 715003450

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · Etusivusuojat maatilojen, karjatilojen ja metsätalouden 
parissa toimiviin ajoneuvoihin.

 · Antaa täydellisen lisäsuojan eturungolle.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Myydään pareittain.
 · Asennus edellyttää etupuskuria (715002418 tai 
715005754) etukulmasuojilla (715002833 tai 715005774) 
ja kivisuojaa (715002569 tai 715003040 MAX-malleihin).

Rungon etusivusuojat Traxter, Traxter MAX 715003617

 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · Etusivusuojat maatilojen, karjatilojen ja metsätalouden 
parissa toimiviin ajoneuvoihin.

 · Antaa täydellisen lisäsuojan eturungolle.

 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä 
jauhemaalipinnoitteella.

 · Myydään pareittain.
 · Asennus edellyttää Rancher-puskuria ja kivisuojia.
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Lisälokasuojat

Kivisuojat

Roiskeläpät

Lisälokasuojat

Traxter (paitsi 6x6 ja PRO), Traxter MAX
Traxter 6x6
Traxter PRO

715006821
715005409 
715006001

 · Kestävä ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
 · Täydellinen pitämään mudan ja roskat ajoneuvon ulkopuolella.
 · Sisältää etu- ja takalevennykset ja kaikki kiinnitystarvikkeet.
 · Ihanteellinen telasarjoilla varustettuihin ajoneuvoihin.

Kivisuojat

Traxter
 
 
 
Traxter
Traxter MAX, Traxter PRO

715006671 · Musta 
715006675 · Manta Green 
715006672 · Punainen 
715006673 · Keltainen 
715006721 · Musta

 · Maalatusta 5 mm:n alumiinista valmistetut huippukestävät kivisuojat, joissa on integroitu askelma korotetun 
kuormalaatikon käyttämistä varten.

 · Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
 · Asettuu tiiviisti ajoneuvon koria vasten, jotta esteet pysyvät paremmin poissa.
 · Ei yhteensopiva muiden kivisuojien kanssa.
 · Myydään pareittain.
 · Vakiona Traxter X mr-, Traxter MAX X mr- ja Traxter XT-P -malleissa.

Kivisuojat
Traxter, Traxter 6x6
Traxter MAX, Traxter PRO

715002569
715003040

 · Suojaa ajoneuvon kylkiä ja alustaa suurilta esineiltä.
 · Valmistettu kestävästä, halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Integroitu askelma korotetun kuormalaatikon käyttämistä varten.
 · Myydään pareittain.

Roiskeläpät Traxter, Traxter MAX 715003041

 · Pitää mudan ja roskat poissa kuormatilasta ja suojaa perävaunua ja takana olevia ajoneuvoja.
 · Tehostaa ajoneuvon upeaa ulkonäköä.
 · Valmistettu EPDM-kumista.
 · Asennus edellyttää takapuskurin.
 · Myydään pareittain.

Sport-lisälokasuojat, 5 cm Traxter (paitsi 6x6 ja PRO), Traxter MAX 715003898

 · Tyylikkäät lokasuojat ovat juuri oikean kokoiset vähentämään mudan ja roskien sinkoamista renkaista.
 · Kestävä ruiskuvalettu polypropeenirakenne.
 · Sisältää etu- ja takalevennykset ja kaikki kiinnitystarvikkeet.
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S3 for Can-Am
S3†-etuvinssin puskuri Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715003779 · Musta

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, 
jossa on kestävä jauhemaalaus.

 · Suunniteltu erityisesti mutaisissa olosuhteissa ajaville.
 · Integroidut kaikille vinsseille sopivat asennuslevyt.
 · Mahdollistaa korkeamman vinssin paikan mutaan 
uppoamisen välttämiseksi.

 · Lisäsuojaa rungolle.
 · Ei sovi yhteen LinQ-etutelineen, irrotettavan vinssin 
asennussarjan, Super-Duty-puskulevyn työntörungon 
jatkeen ja puskulevyn väkipyörän kanssa.

 · S3 for Can-Am -logolla.
 · Vinssi ei sisälly.
 · Ei sovi T-kategorian ajoneuvoihin

Takavinssin johtosarja
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715004233

 · Tarvitaan vinssin asentamiseen S3-takavinssin puskuriin.
 · Yhteensopiva koko Traxterin vinssivalikoiman kanssa.

S3-sivupuskurit Traxter, Traxter 6x6
715005094 · Sunburst 
Yellow

 · Valmistettu halkaisijaltaan 3,8 cm paksusta teräsputkesta, 
jossa on kestävä jauhemaalaus.

 · Suunniteltu erityisesti mutaisissa olosuhteissa ajaville.
 · Suojaa ajoneuvon alareunoja vaikuttamatta maavaraan.

 · Integroitu askelma helpottaa sisäänpääsyä.
 · Ei yhteensopiva rungon etusivusuojien, Rancher-rungon 
etusivusuojien eikä Apache 360 LT -telamattojärjestelmän 
kanssa.

 · S3 for Can-Am -logolla.
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TRAXTERIN LinQ-LISÄVARUSTEET Asennuspaikka ja -vaatimukset
 ·  Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin
 ·  Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä
 ·  Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa

Kuormalava (pitkälavainen 
LinQ)

LinQ-tavarateline
715006140

Adventure-kattoteline
715003870 / 715004391

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

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

LinQ Base -alustan 
asennussarja
715008125

LinQ Base -alustan 
asennussarja
715008125

Ei yhteensopiva

LinQ-työkalusarja 
715006829

Ei muita edellytyksiä

Ei muita edellytyksiä

LinQ-työkalulaatikko
715008111

LinQ SR -laukku, 21 l
860202449

LinQ-urheilulaukku, 17 l
860202447

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

LinQ-rullattava laukku
715008110

Ei yhteensopiva

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

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l
715003879

Ei yhteensopiva Ei muita edellytyksiä

Ei muita edellytyksiäLinQ-tavarasäiliö, 86 l
715008749

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l
715003018

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

Ei yhteensopiva

LinQ Premium -kuljetuslaukku OGIOLTA†

715002923 • Musta

Ei muita edellytyksiäLinQ Heavy Duty -kori
715001215

Matalaprofiilinen LinQ-kori
715004282

LinQ-telineet
LinQ-varustepidikkeet
715005340

Ei muita edellytyksiä Ei muita edellytyksiä
Asennus sivuseinään 

LinQ-sovitimmilla
715003058LinQ-työkaluteline

715007358

LinQ: HELPPOA KULJETUSTA
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LinQ-lisävarusteet 41 cm:n alustalle

LinQ SR -laukku, 21 l Traxter, Traxter MAX 860202449

 · Puolijäykkä laajeneva laukku.
 · Tilavuus 21 l.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku,16 l Traxter, Traxter MAX
219400964 · Musta 
295100698 · Harmaa

 · Kaikki LinQ:n 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-työkalulaatikko Traxter, Traxter 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:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Modular -laatikko Traxter, Traxter MAX

715005494 · (10 l)
715007112 · (20 l)
715006830 · (30 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.

LinQ-työkalusarja Traxter, Traxter 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.

Lämpöeristetty sisälaukku LinQ Modular 
-kuljetuslaatikolle (10 l) Traxter, Traxter MAX 219401110

 · Eristevuoraus.
 · Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l).
 · Siihen mahtuu viisi 473 ml:n tölkkiä tai kuusi 355 ml:n tölkkiä.
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LinQ-lisävarusteet 91 cm:n alustalle

LinQ-urheilulaukku, 17 l Traxter, Traxter MAX 860202447

 · Tilavuus 17 l. 
 · Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l Traxter, Traxter MAX 715008749

 · Lukittava ja säänkestävä.
 · Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l Traxter, Traxter MAX 715003879

 · Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-rullattava laukku Traxter, Traxter 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.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l Traxter, Traxter 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. 
 · Bluetooth-vastaanotin ja 6,5-tuumaiset (16,5 cm) kaiuttimet ja integroitu kanteen.
 · Automaattinen sammutustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
 · Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun. 
 · Vesitiiviit kaiuttimet.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku, 30 l Traxter, Traxter MAX
715004698 · Harmaa
715004778 · Musta

 · Asennetaan ajoneuvoa muuntamatta.
 · Rotaatiovalettu muotoilu rakenne takaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyyden. 
 · 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.

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta Traxter, Traxter MAX 715002923 · Musta

 · 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.
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Matalaprofiilinen LinQ-kori Traxter, Traxter MAX 715004282

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

LinQ-takalavan jatke
Traxter, Traxter MAX (paitsi 6x6 ja PRO-mallit) 
Traxter 6x6 ja PRO

715002464
715005412

 · Lisää takaosan kuormatilavuutta, kun takaluukku on auki.
 · Teräsputkijärjestelmätyylinen este asennetaan lavan laitojen päälle kätevällä, ilman työkaluja kiinnitettävällä LinQ-
järjestelmällä.

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

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

 · Ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Ei yhteensopiva ennen tammikuuta 2021 valmistetun Traxter MAXin kovien takaikkunoiden kanssa.

LinQ-vararengasteline Traxter (paitsi 6x6 ja PRO-mallit), Traxter MAX 715003448

 · Kuormalavan vararengasteline.
 · Järeä teräsrakenne.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Asennetaan lavan laitojen päälle kätevällä, ilman työkaluja kiinnitettävällä LinQ-järjestelmällä.
 · Yhteensopiva lavan reunakorokkeen kanssa.
 · Renkaan kiinnitykseen käytetään BRP:n vakiomallista vanteen pyöräpulttikuviota. (mutterit sisältyvät toimitukseen).
 · Sopii BRP-renkaille, joiden halkaisija on enintään 28 tuumaa (rengas ei sisälly).
 · LinQ-järjestelmän ansiosta se voidaan asentaa nopeasti useisiin eri asentoihin.

LinQ-tavarateline Traxter, Traxter MAX 715006140

 · Vahva, kestävä terästeline.
 · Helppo asennus ilman työkaluja kiitos LinQ-järjestelmän.
 · Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen.
 · Kaksi telinettä voidaan asentaa samanaikaisesti.
 · Mahdollistaa monitasoisen säilytyksen kuormalavalla, siihen mahtuu 19 l. ämpäri.
 · Auttaa pitämään kuorman turvallisesti paikallaan.
 · Useita kiristysnaruja ja kiinnityspisteitä.
 · Sarja sisältää LinQ-alustan.
 · Tarjoaa enemmän käyttökelpoista tilaa kuormalavalla.
 · Laajentaa ajoneuvon kuormausmahdollisuuksia.

LinQ-etutavarateline Traxter, Traxter MAX 715006064

 · Jämerä etuteline kiinnitetään ajoneuvon konepellin päälle. Se tarjoaa lisäsuojaa ja kuljetuskapasiteettia.
 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Käännettävä rakenne mahdollistaa helpon pääsyn huoltoalueelle.
 · Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen (erityisesti käytettäväksi matalaprofiilisen LinQ-korin [715004282] 
kanssa).

 · Sarja sisältää LinQ-alustan.
 · Useita kiinnityspisteitä.
 · Asennus edellyttää Rancher-puskuria (715005410) tai etupuskuria (715002418 tai 715005754).
 · Loistava paikka säilyttää työkaluja kentällä työskenneltäessä.
 · Mahdollistaa matalaprofiilisen LinQ-korin asentamisen.

LinQ Heavy-Duty -kori Traxter, Traxter MAX 715001215

 · Valmistettu lujatekoisesta, teräksestä.
 · Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.
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LinQ-telineet

LinQ-kiinnitys
LinQ-sovitin Traxter, Traxter MAX 715003058

 · Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen asentamisen lavan reunakorokkeeseen tai Deluxe Headache -telineeseen.
 · Myydään 4 kpl:n pakkauksissa.

LinQ-työkalupidike Traxter, Traxter MAX 715007358

  

 · Erittäin monipuolinen työkalupidike.
 · Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa.
 · Soveltuu asennettavaksi kuormalavan seiniin, Deluxe Headache -telineeseen, lavan reunakorokkeeseen, Adventure-
kattotelineeseen ja LinQ-lastaustelineeseen.

 · Asennettaessa Deluxe Headache -telineeseen tai lavan reunakorokkeeseen tarvitaan LinQ-sovitin.
 · Myydään pareittain.

LinQ Base -alustan asennussarja Traxter, Traxter MAX 715008125

 · Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen.
 · Sisältyy: 2 LinQ Base -alustaa ja kiinnitystarvikkeet.

LinQ-vaihto-osa Traxter, Traxter MAX 715001707

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

LinQ-lukko Traxter, Traxter MAX 860201968

 · Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet turvallisesti. 
 · Lukon suojus suojaa lukkoa säältä. 
 · Korroosionkestävä. 
 · Pakkauksessa 1 kpl, mukana 2 avainta. 
 · Ei yhteensopiva LinQ-kylmälaukun (16 l), LinQ-työkalulaatikon, LinQ-työkalutelineen tai LinQ-varustepidikkeiden kanssa.

LinQ-varustepidikkeet Traxter, Traxter 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 varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä.
 · Sijoitussuunta 360°.
 · Myydään pareittain.
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KULJETUS JA SÄILYTYS
Lastausteline Traxter, Traxter MAX 715005447

 · LinQ-asenteinen monipuolinen teline, joka luo toisen kerroksen tallennustilaa.
 · Säädettävä korkeus, joka ulottuu ohjaamon keskikorkeudesta kattolinjaan.
 · Modulaarinen kori on mukautettavissa erilaisiin kuormiin taittuvan etuosan ja takapaneelien avulla.
 · Useita koukunreikiä, joiden avulla esineitä voi ripustaa sekä telineen sisä- että ulkopuolelle
 · Kori mukautuu useisiin Linq-asentoihin.
 · Kuormaverkon avulla voit tehdä riippuvan säilytyspaikan korin alapuolelle ja kuljettaa tavaroita verkossa.
 · Traxter PROhon ja Traxter 6x6:een voidaan asentaa kaksi telinettä.

Riippuva kuljetuslaatikkosarja Traxter, Traxter MAX 715005449

 · Monipuolinen teline, joka on suunniteltu vakiokuljetuslaatikolle.
 · Täysin säädettävä teline voidaan räätälöidä pitämään laatikoita kolmessa eri asennossa: headache-telineen asennossa, 
laatikon sisällä laitaa vasten ja laatikon ulkopuolella laitaa vasten.

 · Sisältää Can-Am kuljetuslaatikon.
 · Erillinen tavaratilan vahvistuspaneeli on suositeltava, kun sitä käytetään lavan seinän ulkopuolella.

Can-Am-kuljetuslaatikko
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX 708303237

 · Perinteinen 33 cm x 133 cm muovinen säilytyslaatikko, jossa on Can-Am-tuotemerkki.
 · Rei'itetty pohja päästää veden ja roskat pois.

Erillinen tavaratilan vahvistuspaneeli 
(Ei kuvassa) 715006198

 · Levy, joka kiinnitetään lavan reunaan antamaan lisätukea ja suojaamaan lavan reunaa ulospäin suunnattuna.
 · Suositeltava asennettaessa riippuva kuljetuslaatikko ja/tai ase- ja työkaluteline lavan reunan ulkopuolelle (paitsi Traxter 
6x6 ja PRO).

Deluxe Headache -teline Traxter, Traxter MAX 715002423

 · Suojaa ohjaamon komponentteja kuormalta.
 · Lisää lavan kapasiteettia, kun sitä käytetään yhdessä lavan reunakorokkeen (715002421) kanssa.
 · Tarvitaan lavan reunakorokkeen (715002421) asentamiseen.
 · Yhteensopiva varustetangon kanssa.

Headache-teline Traxter, Traxter MAX 715003873

 · Suojaa täysin takakehikkoa jämerän teräsputkirakenteen ansiosta. Suojaa päätäsi ja ohjaamon komponentteja lavalla 
olevan kuorman sinkoutumisen varalta.

 · Yhteensopiva varustetangon kanssa.
 · Telineen avoin rakenne takaa hyvän näkyvyyden taakse.
 · Ei yhteensopiva lavan reunakorokkeen kanssa.

Lavan reunakoroke
Traxter, Traxter MAX (paitsi Traxter 6x6 ja Traxter PRO)
Traxter 6x6 ja PRO-mallit

715002421
715005411

 · Lisää kuormalavan kapasiteettia.
 · Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja.
 · Helposti irrotettava takaovi voidaan lukita auki.
 · Mahdollisuus muuntaa täysin korkeaksi tai puolikorkeasi.
 · Taitettavat yläpaneelit irtoavat sekunneissa.
 · Edellyttää Deluxe Headache -telinettä (715002423).
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Tavarasäiliön kansi
Traxter 2018 j uudemmat (paitsi Mossy Oak Break-Up 
Country Camo -malli), Traxter MAX 715008306

 · Mitoitettu peittämään kaikki tavarasäiliössä olevat tavarat kokonaan.
 · Estää roiskeiden pääsyn kuljetuslaatikkoon.
 · Eteen rullattava. 
 · Helposti irrotettava nopeaa käyttöä varten.
 · Ei yhteensopiva lisävarusteiden kanssa, jotka ylittävät laatikon korkeuden.

Irrotettava säilytyslokero Traxter, Traxter MAX 715004344

 · Kätevä, irrotettava työkalulaatikko varmistaa, että tärkeät varusteesi ovat siellä, missä niitä tarvitset.
 · Säilytystilaa on 6,3 l ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa hetkessä.
 · Vedenkestävä, jotta sisältö pysyy turvassa ja kuivana.
 · Vakiona kaikissa malleissa, paitsi Base-mallissa.

Irrotettava säilytyslokeron säilytyslaukku – 
Matkustajalle Traxter, Traxter MAX 715003314

 · Kätevä säilytystila matkustajan puolella istuimen alla. 
 · Polypropeenivalettu 14 l:n säilytystila.
 · Laukun voi asentaa ja irrottaa hetkessä, ja siinä on integroitu kahva.
 · Vesitiivis.

Säilytyslaukku keski-istuinosan alla Traxter, Traxter MAX 715003446

 · Polypropeenivalettu 8 l:n säilytyslaukku. 
 · Vesitiivis rakenne pitää jään ja juomat kylminä.
 · Helppo tyhjentää ja pestä irrottamalla se integroidulla kahvalla. 
 · Siihen pääsee käsiksi nostamalla keskimmäistä istuinosaa.

Säilytyslaukku kuljettajan istuimen alla Traxter, Traxter MAX 715003399

 · Polypropeenivalettu 15 l:n säilytyslaukku sopii turvallisesti kuljettajan istuimen alle.
 · Etuaukko nopeaa ja helppoa käyttöä varten.
 · Ihanteellinen säänkestävien tavaroiden, kuten köysien, hinausliinojen ja vinssin lisävarusteiden säilytykseen, joita usein 
tarvitaan pikaisesti.

Kuormalavan kiskot Traxter (paitsi 6x6 ja PRO), Traxter MAX 715003444

 · Lisää integroitua kiinnitysaluetta kuormalaatikkoon ja parantaa samalla ulkonäköä.
 · Suojaa kuormalaatikkoa paremmin.
 · Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Vahva teräsputkirakenne, jonka halkaisija on 2,5 cm.
 · Lisää lavan reunan korkeutta ja toimii kiinnitysankkurina köysiä, hihnoja tai naruja varten.
 · Ei yhteensopiva lavan reunakorokkeen ja headache-telineen (715003873) kanssa.
 · Myydään pareittain.

Kuormalavan verkko Traxter (paitsi 6x6 ja PRO), Traxter MAX 715003445

 · Tukeva verkko on suunniteltu kiinnitettäväksi tavarasäiliön pohjaan. Se pitää tavarat varmasti paikoillaan.
 · Pitää tavarat tiiviisti lavan pohjaa vasten.
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Kojelaudan säilytyslokeron verkot Traxter, Traxter MAX (paitsi Limited-mallit) 715003129

 · Täydellinen tavaroiden kiinnittämiseen kojelaudan säilytystilaan.
 · Ei yhteensopiva jäänesto-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän (715003678) kanssa.
 · Myydään pareittain.

Lavan työkalulaatikko Traxter, Traxter MAX 715003028

 · Suuri 150 l:n monitoiminen säänkestävä työkalulaatikko, joka on suunniteltu kuormalavalle.
 · Rotaatiovalettu rakenne takaa poikkeuksellisen jäykkyyden ja kestävyyden.
 · Mukinpidikkeet ja ura putkelle tai 2 x 4 tuuman lankulle.
 · Lavalle mahtuu kaksi työkalulaatikkoa (nopea kiinnitys pulteilla).
 · Voidaan avata kummaltakin puolelta lukittavilla kansilla, lisäksi kumihihnat.

Pehmeä kuljetuslaukku Traxter, Traxter MAX 715003759

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

Selkänojan säilytystasku Traxter MAX 715003019

 · Helposti asennettava verkko.
 · Valmistettu värinpitävästä polyesteristä.
 · Myydään pareittain.

Säilytyslaukku, 10 l Traxter, Traxter MAX 269502121

 · Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä.

Kojelaudan alaosa lämmitysjärjetelmää varten Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715003441

 · Korvaa ajoneuvon vakiokojelaudan. Siinä on alusta, jonka avulla kuljettaja ja matkustaja voivat kätevästi säilyttää pieniä 
esineitä kojelaudassa.

 · Asennetaan, kun jäänesto-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä on asennettuna.
 · Käytä yhdessä lämmitysjärjestelmää varten olevan kojelaudan säilytyslokeron verkon (715003544) kanssa, jotta 
kojelaudan säilytyslokeroon sijoitetut tavarat eivät pääse putoamaan.

Kojelaudan säilytyslokeron verkko 
lämmitysjärjestelmää varten Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715003544

 · Täydellinen tavaroiden kiinnittämiseen kojelaudan säilytystilaan.
 · Asennetaan, kun kojelaudan alalämmitysjärjestelmä on asennettuna.
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TELINEET JA PIDIKKEET
Varustetanko taakse Traxter, Traxter MAX 715005450

 · Vahva lisävarustetanko, jonka avulla voit asentaa tai ripustaa tavaroita takaosaan.
 · Reiät karabiinereitä, linnustusatrappeja tai muita esineitä varten.
 · LinQ-ankkurikiinnikkeet mahdollistavat monien LinQ-lisävarusteiden asentamisen.

Adventure-kattoteline 
Traxter Kuormakapasiteetti enintään 18 kg
Traxter MAX Kuormakapasiteetti enintään 34 kg

715003870
715004391

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

 · Tehty teräsputkesta, jonka halkaisija on 3,2 cm.
 · LinQ -tukilevymodulaarien ansiosta voit asentaa lähes kaikki LinQ -kuormauslisävarusteet.
 · Sisäänrakennetut asennuspisteet valoille mahdollistavat peräti kahdeksan LED-spottivalon kiinnityksen (6 edessä ja 2 
takana) tai 99 cm:n LED-valotangon kiinnityksen (edessä) – katso taulukosta yhteensopivuus.

 · Kiinnityspisteet vararenkaan kiinnitystä varten.
 · Vararenkaan kiinnitysliinat myydään erikseen.
 · Lisävarmuutta kuorman kiinnitykseen tavaratelineeseen saat joko kuormaverkolla tai joustavalla kuormaverkolla.
 · Ei yhteensopiva Bimini-katon tai audiokaton kanssa.

Vararenkaan räikkäkiinnityshihnat Traxter, Traxter 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-työkalu- ja aseteline Traxter, Traxter MAX (paitsi 6x6 ja PRO-mallit) 715005466

 · Kaksitelinettä yhdessä, voit käyttää sekä työssä että metsällä.
 · Viisi paikkaa, joissa työkaluja ja aseita voidaan kuljettaa yläosassa turvallisesti kumikahvojen ja kiinnityshihnojen avulla. 
Lisäksi kumimatto, jossa on aseenkannan muotoinen muotoilu alaosassa.

 · Helppo irrottaa, asentaa tai sijoittaa uudelleen yksinkertaisen ja varman LinQ-järjestelmämme avulla.
 · Voidaan kiinnittää useisiin eri kohtiin kuormalavan seiniin, kohti lavan sisä- tai ulkopuolta.
 · Suositellaan käytettäväksi yhdessä erillisen tavaratilan vahvistuspaneelin (715006198) kanssa, kun se asennetaan lavan 
reunan ulkopuolelle.

LinQ-asekotelon asennussarja Traxter, Traxter MAX 715006443

 · Tarvitaan LinQ-asekotelon asentamiseen Traxter ja Traxter MAXiin. 
 · Mahdollistaa jopa kahden LinQ-asekotelon asentamisen.

LinQ-asekotelo Traxter, Traxter MAX 715004968

 · Käytännöllisen muotoilun ansiosta voit säilyttää jopa 132 cm:n pituisia haulikoita ja kivääreitä jopa useimpien 
kiikareiden kanssa.

 · Sopeudu erilaisiin aseiden muotoihin ja ominaisuuksiin vaahtomuovityynyjen avulla, jotka voidaan sijoittaa uudelleen.
 · LinQ-asenteinen, tehokkaaseen ja turvalliseen säilytykseen. Lttuu paikalleen vain neljänneskierroksella.
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Asesäiliön lisäkiinnike
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX 715001586

Kahden aseen pidike Traxter, Traxter MAX 715005265

 · Sopii haulikoille, kivääreille tai pienoiskiväärille.
 · Asennetaan ohjaamoon, kuljettajan ja matkustajan väliseen lattiatilaan.
 · Kumityynyt suojaavat asetta.
 · Voidaan irrottaa, jos keskelle tulee istumaan matkustaja.
 · Ruosteenestosuoja kestävällä jauhemaalipinnoitteella.
 · Mukana kaikki tarvikkeet helppoa asennusta varten.
 · Pitää aseet käden ulottuvilla ja suojassa ohjaamon alueella.
 · Tutustu ampuma-aseiden kuljetusta koskeviin paikallisiin määräyksiin ennen ostamista.

Kolpin asesäiliön kiinnike Traxter, Traxter MAX 715001420

 · Yhdelle Kolpin Gun Boot 6.0 Impact -asekotelolle.
 · Kevyt ja erittäin kestävä.
 · Helposti säädettävissä ilman työkaluja.
 · Tarjoaa tarkan asekulman säädettävyyden.
 · Asennus edellyttää varustetangon.

Kolpin† Stronghold Impact† -asekotelo Traxter, Traxter MAX 705011442

 · Kompakti ja matala profiili. Kolpin Stronghold -muotoilu kuljettaa turvallisesti jopa 132 cm:n pituiset kiväärit ja haulikot 
kiikareineen.

 · Sisältää irrotettavan, iskuja vaimentavan vaahtomuovivuorauksen.
 · Avattavissa yhdellä kädellä. Kiinnitettävä kansi nopeaa käyttöä varten sekä integroitu kannen kiinnityshihna.
 · Käytettäväksi yhdessä Kolpin Strongholdin automaattisesti lukkiutuvan kiinnikkeen kanssa.

Kolpin automaattisesti lukittuva Stronghold-
kiinnike Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715003899

 · Automaattisesti lukkiutuva muotoilu takaa nopean ja turvallisen asekotelon kiinnityksen ajoneuvoosi.
 · Kiinnike on valmistettu kestävästä, iskunkestävästä, vahvistetusta nylonista ja pinnoitetusta teräksestä.
 · Käytettäväksi Stronghold-asekotelon kanssa.
 · Asennus edellyttää Stronghold-varustetankoa (715004089).

Stronghold-varustetanko Traxter, Traxter MAX 715004089

 · Suunniteltu automaattisesti lukittuva Stronghold-kiinnikeelle. 
 · Siihen mahtuu enintään kaksi Stronghold-asekoteloa (tarvitaan kaksi salpakiinnikettä). 
 · Tarvitaan headache -teline (715002423) tai varustetangon sovitin (715003392) 

Kolpin Gun Boot -asekotelo 6.0 Impact Traxter, Traxter MAX 715001419

 · Lisätilaa pistoolikahvatyyppisille aseille ja pienille jalustoille.
 · Sopii helposti ampuma-aseille, joiden kokonaispituus on enintään 1,3 m.
 · Reilusti tilaa myös 60 mm:n tähtäimille.
 · Helppokäyttöinen viistoperäisen muotoilunsa ansiosta.
 · Napsauttamalla suljettava kansi, jossa on lukitusmahdollisuus.
 · Ergonomisesti muotoiltu kahva ja valetut kiinnityspisteet hihnaa varten.
 · Suunniteltu vasen- ja oikeakätisille pulttilukkokivääreille ja haulikoille.
 · Asennus edellyttää varustetangon ja Kolpinin asesäiliön kiinnikkeen.
 · Sisältää irrotettavan, iskuja vaimentavan vaahtomuovin ja nailonista valmistetun iskuvuorauksen, joka suojaa sisäosaa 
erinomaisesti.

 · Yhteensopiva kaksoiskiinnitykseen ylimääräisen asesäiliön kiinnikkeen kanssa.
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Varustetanko Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715003392

 · Mahdollistaa varustetankojen asentamisen suoraan kuormalaatikkoon ilman Headache-telinettä.

Kolpin varustetangon kiinnike Traxter, Traxter MAX 715001422

 · Lisävarustekiinnike lisävarusteiden kiinnittämiseen varustetankoon.
 · Sisältää C-kiinnikkeen ja metalliset kiinnityskannattimet.

Kahden aseen laukku
Traxter (paitsi XT Cab-, X mr -mallit), Traxter MAX (paitsi XT 
Cab ja Limited-paketti)

715003133 · Musta
715003134 · Mossy Oak 
Break-Up Country Camo

 · kuori on valmistettu raskaasta, säänkestävästä polyesteristä, joka suojaa aseita pölyltä, lialta ja säältä. Paksu 
sisäpehmuste suojaa aseita iskuilta.

 · Sopii täydellisesti takakehikkoon, ja aseet ovat helposti saatavilla ajoneuvon molemmilta puolilta.
 · Muotoiluun kuuluu irrotettava keskitasku, joka voidaan kiinnittää laukun molemmille puolille, sekä ylimääräiset etutaskut 
metsästysvälineitä varten.

 · Tukeva, nopea asennus.
 · Ei yhteensopiva takatuulenohjauksen, Headache-telineen ja varustetankojen kanssa.
 · Saattaa häiritä Traxter 6x6- tai Traxter PRO -mallien lavan kallistustoimintoa.

Kolpinin sahateline, yleismalli Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr -mallit) 715001423

 · Suunniteltu erityisesti moottorisahan kuljettamiseen tukevasti ja turvallisesti rinnanistuttavassa ajoneuvossa.
 · Jämerä, musta jauhemaalattu metallikannatin on suunniteltu kuljettamaan mikä tahansa moottorisahamalli, jossa on 
enintään 51 cm laippa.

 · Kumityynyt pehmentävät ja tukevat tiukasti.
 · Saranoitu rakenne nopeaa irrottamista varten.
 · Pitää sahan pystyasennossa tai 45˚ kulmassa kumpaankin suuntaan.
 · Vaatii varustetangon.
 · Mukana suojakotelo.

LinQ-varustepidikkeet Traxter, Traxter MAX 715001421

 · Kestävät, joustavat kahvat pehmentävät ja suojaavat. Ne säätyvät 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.
 · Helppo asennus putkitelineisiin, tavaratelineen jatkeisiin, kiinnikkeisiin tai puskuriin.
 · Myydään pareittain. 

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

 · Erityisesti rinnanistuttavia ajoneuvoja varten suunniteltu kiinteä tankojärjestelmä.
 · Monenlaiset kiinnitysmahdollisuudet monille Kolpinin lisävarusteille, kuten varustepidikkeille ja sahatelineelle.
 · Tanko on valmistettu kestävästä 7-luokan suulakepuristetusta anodisoidusta mustasta alumiinista.
 · Asennetaan turvakehikkoon.
 · Mukana yksi monipuolinen Kolpinin varustetanko.
 · Edellyttää Deluxe Headache -telinettä (715002423),  Headache-telinettä (715003873) tai varustetangon sovitinta 
(715003392).
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VALOT
1   Valitse 

kiinnityspiste
2   Löydä oma 

alustasi
3  Valitse valosi

LED-
kaksoisvalotanko, 

25 cm

LED-
kaksoisvalotanko, 

38 cm

LED-
kaksoisvalotanko, 

99 cm

10 cm:n pyöreät LED-
VALOT (myydään 

pareittain)
9 cm:n LED-valot 

(myydään pareittain) 

Etupuskuri
Rancher-puskuri
XT-etupuskuri 
X mr -etupuskuri
(ilman vinssiä)

X-TP-etupuskuri

Traxter 
Traxter MAX 2019 ja 
aiemmat

715002933
PLUS 

715002454 (Valojen 
virtajohto) 

715002934
PLUS 

715002454 (Valojen 
virtajohto)

EI SAAT.

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

715003666 (9 cm:n spotti) 
PLUS 

715002454 (Valojen virtajohto)

Traxter 
Traxter MAX 2020 ja 
uudemmat

715002933
PLUS 

715006034 (Valojen 
virtajohto)

715002934
PLUS 

715006034 (Valojen 
virtajohto)

EI SAAT.

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

715003666 (9 cm:n spotti) 
PLUS 

715006034 (Valojen virtajohto)

Valoteline tai 
valotanko
*Katon virtajohtoa ja katon etuosan 
vuorausta ei välttämättä tarvita, 
jos ne on jo asennettu muiden 
lisävarusteiden kanssa.

Traxter ja Traxter MAX (paitsi 
XT Cab)

715002933
PLUS 

715003094 
(Katon virtajohto) 

& 
715008226 (Katon 
etuosan vuoraus)

715002934
PLUS 

715003094 (Katon 
virtajohto) 

& 
715008226 (Katon 
etuosan vuoraus)

715006226 
(Valotangon tuki)

PLUS
715004007 (99 cm:n 

valotanko)
PLUS

715005822 
(Virtajohto) 

&
715008226 (Katon 
etuosan vuoraus)

715002935 (10 cm:n pyöreä) 
 715003665 (9 cm:n valonheitin) 

tai 
715003666 (9 cm:n spotti)

PLUS 
715003094 (Katon virtajohto) 

& 
715008226 (Katon etuosan vuoraus)

Traxter
Traxter MAX
XT Cab Limited

715002933 715002934

715006226 
(Valotangon tuki)

PLUS
715004007 (99 cm:n 

valotanko)
PLUS

715005822 
(Virtajohto) 

715002935 (10 cm:n pyöreä), 
715003665 (9 cm:n valonheitin) 

tai 
715003666 (9 cm:n spotti)

Adventure-kattoteline
* Katon virtajohtoa ei välttämättä 
tarvita, jos se on jo asennettu 
muiden lisävarusteiden kanssa.

Traxter & Traxter MAX (paitsi 
XT Cab Limited) EI SAAT.

Vain etu:
715002934

PLUS 
715003417 
(Virtajohto)

& 
715003094 (Katon 

virtajohto) 
& 

715008226 (Katon 
etuosan vuoraus)

Vain etu:
715004007

PLUS 
715005822 
(Virtajohto)

& 
715003094 (Katon 

virtajohto)
& 

715008226 (Katon 
etuosan vuoraus)

Etu ja taka:
715002935 (10 cm:n pyöreä), 

715003665 (9 cm:n valonheitin) 
tai 

715003666 (9 cm:n spotti)
PLUS 

715003417 (Virtajohto) 
& 

715003094 (Katon virtajohto) 
& 

715008226 (Katon etuosan vuoraus)

Traxter, Traxter MAX XT Cab 
LImited EI SAAT.

Vain etu:
715002934

PLUS 
715003417 
(Virtajohto)

Vain etu:
715004007

PLUS 
715005822 
(Virtajohto)

Etu ja taka:
715002935 (10 cm:n pyöreä), 

715003665 (9 cm:n valonheitin) 
tai 

715003666 (9 cm:n spotti)
PLUS 

715003417 (Virtajohto)

4  Tilaa Tilaa kaikki osanumerot risteävässä laatikossa
*Huomio: Asennettaessa useampi kuin yksi valosarja, tarvitaan ylimääräinen valojen virtajohto tai asennussarja.

Katon virtajohto
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX 715003094

 · Tarvitaan joidenkin sähköisten lisävarusteiden asennusta varten.
 · Antaa virtaa akusta.

Valosarjan virtajohto 
(Ei kuvassa)

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)

715002454
715006034

 · Virtajohto yhteensopivien Can-Am-valosarjojen asentamiseen etupuskureihin.
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LED-kaksoisvalotanko, 99 cm (270 W) Traxter, Traxter MAX 715004007
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24 300 
lumenia

 · 54 kpl 5 W:n Cree LEDiä. 
 · 24 300 lumenia. 
 · Valaisee yli 900 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 35 metrin 
leveydelle kummallakin puolella. 

 · Yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa. 
 · Yhteensopiva kääntyvän tuulilasin, korkean tuulilasin ja Can-Am takasuojatangon 
kanssa, jos valotangon tuki (715006226) ja/tai asennussarja 99 cm:n LED-valotangolle 
(715005822) on asennettu.

 · Ei EU-hyväksytty

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

15 m

0

-15
0 15 30 45 60 75 90 105 m

1 260 
lumenia 

 · 14 W:n 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) Traxter, Traxter MAX 715002934

20 m
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8 400 
lumenia

 · 18 kpl 5 W:n 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:n pyöreät LED-valot  (2 x 25 W) Traxter, Traxter MAX 715002935

20 m

0
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1 800 
lumenia

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

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

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

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

20 m

0

-20

5 400 
lumenia

 · 12 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
 · 5 400 lumenia.
 · Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.
 · Kestävä ja vedenpitävä.
 · Voidaan asentaa etupuskureihin, urheilukattoon ja Bimini-kattoon, 
jossa on aurinkovisiiri.

 · 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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9 cm:n LED-valonheittimet  (2 x 14 W) Traxter, Traxter MAX 715003665
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 · 14 W:n 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.

Valoteline Traxter, Traxter MAX 715002456

 · Kestävä teräsrakenne toimii sekä kiinnikkeenä että suojana lisävalojärjestelmille.
 · Valot eivät sisälly.
 · Katolle asennettaessa tarvitaan katon etuosan vuoraus (paitsi Cab-malleissa tai Deluxe -urheilukatolla varustetuissa 
malleissa).

 · Asennukseen tarvitaan virtajohto, urheilukatto, Deluxe-urheilukatto tai MAXin urheilukatto.
 · Integroituu tyylikkäästi ja saumattomasti kattotuotteisiimme.

Takatavaratilan valo Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat) 715007077

 · Tehokas 55W H3-valaistus valaisee takana olevaa kuormatilaa.
 · Kätevä kytkin kojelaudassa.
 · Johdotus mukana.
 · Asennukseen tarvitaan urheilukatto (715002430), Deluxe-urheilukatto (715002511) tai MAXin urheilukatto (715003038).
 · Ei EU-hyväksytty.
 · Ei yhteensopiva Headache-telineen kanssa Traxter Pro:ssa ja Traxter 6x6:ssa.

RAM† LED-kohdevalot Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 710005423

 · Kestävä 540 lumenin LED-valonheitin (9 wattia), jossa on halkaisijaltaan 2,5 cm:n kumipäällysteinen kaksinkertainen 
kuula- ja pistokejärjestelmä.

 · Ei EU-hyväksytty

Sisävalo Traxter, Traxter MAX 715002455

 · LED-sarja integroituu täydellisesti ajoneuvoon.
 · Johdotus mukana.
 · Voidaan asentaa kehikkoon tai katolle, katon vuokrauksen kanssa tai ilman.

LED-merkkivalot Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat) 715006896

 · Tyylikäs LED-sarja tuo viimeisen silauksen ja korostaa ajoneuvon aggressiivista asennetta.
 · Sisältyy Limited- ja Lone Star -malleihin.
 · Ei EU-hyväksytty

Valotangon tuki Traxter, Traxter MAX 715006226

 · Asennuskiinnike, joka mahdollistaa Can-Amin 99 cm:n valotangon (715004007) asennuksen.
 · Matala ja eteenpäin suuntautuva asennusasento takaa tyylikkään ulkonäön. 
 · Yhteensopiva kaikkien tuulilasien kanssa. 
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AUDIO- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition -sound 
bar Traxter, Traxter MAX 715008282

 · Sisäänrakennettu Bluetooth-yhteys lähdeohjauksella.
 · Sisäänrakennettu lähetystila
 · Taustavalaistu ohjauspaneeli, jossa on integroidut LED 
RGB -ohjaamovalot.

 · Sisäänrakennettu LED-kupu.
 · IP67-luokiteltu langaton RF-kaukosäädin.
 · 3,5 Aux-tulo / lähtö.
 · Sisäänrakennettu 300 W:n D-luokan vahvistin.

 · 4 merikelpoista 3” täyden kantaman vahvistinta.
 · 2 merikelpoista 1” diskanttikaiutinta.
 · Toimintajännite: 12 V.
 · IP-luokitus: IP67.
 · Pituus: 54,13 cm
 · Leveys: 10,26 cm
 · Korkeus: 9,78 cm
 · Asentaminen edellyttää kaiutintangon asennussarjaa.

Sound bar:n asennussarja Traxter, Traxter MAX 715007840

 · Tarvitaan Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition -kaiutintangon asentamiseen Traxteriin ja Traxter MAXiin.

Kattokonsolin audiojärjestelmä
 · Kestävä vedenpitävä Jensen† Bluetooth Stereo 
-audiojärjestelmä tarjoaa usean lähteen tulon: AM/FM/
WB ja USB (iPod®- ja iPhone® -valmius).

 · Kätevä valkoinen LED-taustavalaistu LCD-näyttö ja 
painikkeet.

 · Suoratoistaa mistä tahansa Bluetooth-yhteensopivasta 
laitteesta (älypuhelin, MP3-soitin).

 · Tehokas 4x40 W vahvistin, jossa on kaukosäätö 
käynnistykselle.

 · AVRCP-aktiivisen laitteen ääniohjaus.

 · 30 ohjelmoitavaa AM/FM-asemaa, joissa on 
automaattinen tallennus/esiasetettu haku.

 · Erillinen RCA-audiolähtö ja -tulo.
 · UV-kestävä pinta / korroosionkestävät komponentit.
 · Edellyttää urheilukaton (715002430), katon etuosan 
vuorauksen (715008226) tai Deluxe-urheilukaton 
(715002511) ja virtajohdon (715003094).

Täydellinen kattokonsolin audiojärjestelmä Traxter, Traxter MAX 715002019

 · Täydellinen paketti sisältää neljä erittäin jykevää ulkokaiutinta (kaksi edessä ja kaksi takana) sekä neljä mustaa 
kaiutinkoteloa

Kattokonsolin audiojärjestelmä eteen Traxter, Traxter MAX 715003095

 · Täydellinen paketti sisältää kaksi erittäin jykevää ulkokaiutinta ja mustan kaiutinkotelon.

Can-Am-audiokatto Traxter 715005206

 · Koko katto, jossa on tyylikäs sisäänrakennettu 
audiojärjestelmä.

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

 · Neljä 8-tuumaista kaiutinta, yksi 280 watin vahvistin ja yksi 
JL Audio†:n toimittama säänkestävä lähdeyksikkö.

 · Kaiuttimissa on säleikköön integroitu LED-valaistus, joka 
on suunniteltu valaisemaan tasaisesti RGB-valaistuksella.

 · 3-tuumainen täysvärinen LCD-näyttö, jossa on erilliset 
päivä- ja yövalaistusaiheet näkyvyyden varmistamiseksi 
myös kirkkaassa auringonpaisteessa.

 · AM/FM-viritin.
 · Audiokaton asentamiseksi seuraavien lisävarusteiden 
kanssa tarvitaan johtosarjat 715003094 ja 715008781: 
Säädettävä Flip Glass-tuulilasi sekä pyyhin- ja pesinsarja 
(715002441), tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja (715001638), 
koko-ovet eteen sähköikkunoilla (715006331), koko-ovet 
taakse (715006329), Deluxe koko-ovet eteen 
(715005214), Deluxe koko-ovet taakse (715005215).

 · Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa.

Can-Am-audiokatto MAX Traxter MAX 715006879

 · Kokokatto ensiluokkaisella JL Audio -järjestelmällä Traxter 
MAX:iin.

 · Täysin tiivistetyt ja vedenkestävät komponentit ja rakenne.
 · Yksinkertainen asentaa: yksi liitin kytkee katon ajoneuvon 
sähköjärjestelmään.

 · Säänkestävät komponentit: Kuusi 7,7" koaksiaalikaiutinta, 
280 watin vahvistin ja 70 watin Mediamaster®-
lähdeyksikkö.

 · AM/FM-viritin.
 · Asiantuntevasti viritetty poikkeuksellista äänentoistoa 
varten Traxter MAX-malliisi.

 · Kaiuttimissa on säädettävä RGB-LED-kartiovalaistus, jota 
ohjataan älypuhelimen sovelluksella.

 · Mediamaster®-lähdeyksikkö, jossa on 3” täysvärinen 
LCD-näyttö, jossa on päivä-/yövalaistustilat.

 · Suunniteltu niin, ettei se tyhjennä akkua.
 · Erityisesti ajotyylin mukainen.
 · Audiokaton asentamiseksi seuraavien lisävarusteiden 
kanssa tarvitaan johtosarjat 715003094 ja 715008781: 
Säädettävä Flip Glass-tuulilasi sekä pyyhin- ja pesinsarja 
(715002441), tuulilasin pyyhin- ja pesinsarja (715001638), 
koko-ovet eteen sähköikkunoilla (715006331), koko-ovet 
taakse (715006329), Deluxe koko-ovet eteen 
(715005214), Deluxe koko-ovet taakse (715005215)

 · Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen kanssa.
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Rugged Radios -puhelinjärjestelmä ajoneuvosta 
toiseen Traxter, Traxter MAX 715003440  · VAIN USA 

 · Täydellistä yhteydenpitoa 
ystävien ja 
perheenjäsenten kanssa 
ryhmämatkoilla.

 · Puheyhteyspainike on 
asennettu kätevästi 
ohjauspyörään.

 · Voidaan liittää Rugged 
Radios -kypärä puhelin-
järjestel mään (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, 4,8 km:n 
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 plug & play -sarja (kytke ja käytä).

Rugged Radio -kypäräpuhelinjärjestelmä Traxter, Traxter 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).

Peruutuskamerasarja Traxter, Traxter MAX 715003834

 · Täysin vedenpitävä peruutuskamera- ja valvontasarja.
 · Kamera on yksi markkinoiden selkeimmistä ja terävimmistä, sillä siinä on 250 000 pikselin kuvaresoluutio ja 2,1 mm:n 
objektiivi, jonka näyttökulma on 130°.

 · Sisältää 18 infrapunavaloa, jotka mahdollistavat jopa 15 m:n näkyvyyden täydellisessä pimeydessä, automaattinen 
iirissensori, joka mukautuu valon voimakkuuden muutoksiin, ja säädettävä aurinkosuoja.

 · 7-tuumainen (17,78 cm) digitaalinen TFT LCD-värinäyttö, jossa on virtajohto ja joka tukee jopa kahta kameratuloa.
 · Kamera voidaan asentaa katolle, jotta voit valvoa kuormaa tai nähdä kauemmas taakse, ja se voidaan asentaa 
kuormalaatikon alle kiinnitystä varten.

 · Ei yhteensopiva jäänesto- lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän tai HVAC:n kanssa.

Sähköinen kippilava
Traxter (paitsi 6x6), Traxter MAX (2020 ja uudemmat)
Traxter 6x6

715007096
715007204

 · Tehokas kuormalaatikon kippi, jossa on kojelautaan integroitu kytkin.
 · Sähkökäyttöinen hydrauliikka takaa vahvan ja nopean kallistusjärjestelmän.

Peruutuskamera taustapeiliin Traxter, Traxter 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.

SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET
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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:n sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset 
rengasliittimet, käyttöopas.

 · Ei EU-hyväksytty.
 · USA:n pistoke (110V).
 · Ei saatavana Euroopassa.

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.
 · Ei saatavana Euroopassa.

Akkukaapelit pikaliitännällä 715005408

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

Pikaliitäntäkaapeli akun merkkivalolla 715006055

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

Kolmitoimikatkaisin Traxter, Traxter MAX 715004445

 · Vaihtaa nopeasti ja kätevästi normaalin, työ ja eco-tilan välillä.
 · Työtila: Vähäisempi kaasuherkkyys tasaisemman kiihtyvyyden ja pienemmän kuormitusvaikutuksen saavuttamiseksi.
 · ECO-tila: Parempi polttoainetalous.
 · Kytke ja käytä -kiinnitys kojelautaan.
 · Vakiona 2020-malleissa. 

RAM GPS -teline 715003325

 · Mahdollistaa GPS:n kiinnittämisen ajoneuvoon.
 · AMPS-vakioreikäkuvio Garminin koteloa varten.

Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (DESSTM) 
avaimet Traxter, Traxter MAX 715002458

 · 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:iin, 
mutta ei rajoita moottorin vääntömomenttia.

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

 - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.

Ctek BRP 5.0 -akkulaturi 860200997

 · CTEK, maailman älykkäimpien akkulatureiden 
valmistaja, on valmistanut BRP:lle omakohtaisen 
laturin kaikille BRP-tuotteille. Laturi on rakennettu 
vaativiin arktisiin olosuhteisiin. Pyydä lisätietoja 
jälleenmyyjältäsi.
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Lämmitettävä ohjauspyörä Traxter, Traxter MAX 715003837

 · Vankkarakenteinen ohjauspyörä, joka on suunniteltu 
kestämään kylmiä olosuhteita ja kanavoimaan lämpöä 
suoraan käsiin.

 · Täydellinen varsinkin silloin, kun käsiä on voitava liikuttaa 
nopeasti esim. metsästys, käsin tehtävät maanviljelytyöt.

 · Korvaa vakio-ohjauspyörän.

 · Tämä sarja sisältää lämmitettävän ohjauspyörän ja 
katkaisijan kojelaudassa.

 · Kuluttaa enintään 45 W ja 3,2 A 13,5 W:n teholla.
 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) 
tarvitaan kaikkiin malleihin paitsi XT-ohjaamoon 2020 ja 
uudemmissa ja PRO-malleissa, joihin vaaditaan 
lämmitettävien lisävarusteiden johtosarjan (715006036).

 · Ei sovi T-kategorian malleihin.

Jäähdyttimen suoja talvikäyttöön Traxter and Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 715005108

 · Jäähdyttimen ansiosta lämpötila on korkeampi 
huurteenpoisto- lämmitys- ja tuuletusjärjestelmässä 
erittäin kylmissä olosuhteissa.

Lämmitettävä tartuntakahvan suojus Traxter, Traxter MAX 715003835

 · Tämä lämmitettävä suojus on tehty kestäväksi kestämään 
kovaa ajoa. Se pitää matkustajasi kädet lämpiminä ja 
tukevasti otteessa pitkillä, kylmillä retkillä.

 · Helppo asentaa ja irrottaa.
 · Tämä sarja sisältää lämmitettävän käsikahvan suojuksen 
ja katkaisijan kojelaudassa.

 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (710005757) 
tarvitaan kaikkiin malleihin paitsi XT-ohjaamoon 2020 ja 
PRO-malleissa, joihin vaaditaan lämmitettävien 
lisävarusteiden johtosarjan (715006036).

USB-virtapistokesarja Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat) 219400510

 · Lataa sähkölaitteesi ajon aikana* 
(älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.)

 · Kaksiporttiset USB-liittimet.

Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.

Lisäakun asennussarja
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)

715003758
715006035

 · Mahdollistaa toisen 30 Ah akun lisäämisen 
kaksoisakkuasennukseen. Antaa ajoneuvollesi lisävirtaa, 
jota tarvitset sähköisten lisäkomponenttien, kuten 
äänentoistojärjestelmän tai vinssin, käyttämiseen.

 · Lisäakku (515176151) on saatavana erikseen.

 · Varustettu integroidulla älykkäällä akkueristimellä joka 
estää sähköisiä lisäkomponentteja tyhjentämästä 
käynnistysakkua.

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

Jäänesto-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä 
Traxter, Traxter MAX 2019 ja aiemmat (ei yhteensopiva HD5:n 
moottoreiden kanssa) 715004917

 · Markkinoiden parhaiten integroitu järjestelmä, jossa 
kolme tuuletusnopeutta ja kojelaudasta säädettävä 
lämpötila. 

 · Säädettävät/suunnattavat tuuletusaukot.
 · Kymmenen tuuletusaukkoa, jotka on sijoitettu erityisesti 
tuulilasin ja sivuikkunoiden sulatuksen/jäätymisen sekä 
jalka- ja kädenlämmityksen parantamiseksi.

 · Helppohuoltoinen ilmansuodatin.
 · Asennettuasi järjestelmän voit lisätä säilytystilaa 
kojelaudan alalämmitysjärjestelmän ja kojelaudan 
säilytyslokeron verkon avulla.

Traxter, Traxter MAX 2020 (paitsi Traxter PRO- ja HD5-mallit)
Traxter, Traxter MAX (2022 ja uudemmat, paitsi XU-mallit)
Traxter, Traxter MAX (2022 ja uudemmat, vain XU-mallit)
Traxter, Traxter MAX (2021, paitsi ABS- ja HD5 models)

715005904
715008093
715008055
715007353

 · Markkinoiden paras integroitu kojelaudan sisäinen 
järjestelmä, jossa on kolme tuulettimen nopeutta ja 
säädettävä lämpötila.

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

 · Yhteensä kahdeksan tuuletusaukkoa, jotka on erityisesti 
sijoitettu tuulilasin ja matkustajan lämmitystä varten.

 · Helppohuoltoinen ilmansuodatin.
 · Sisältää korvaavan kojelaudan alalokeron 
lämmitysjärjestelmää varten..

 · Kojelaudan säilytyslokeron verkon käyttö on 
suositeltavaa.
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Istuimen lämmityssarja Traxter, Traxter MAX 715006112

 · 25 W:n 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 (715006036) 
tarvitaan asennusta varten Traxterin XT-ohjaamoon ja 
PRO- ja Limited-malleissa.

 · Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja (715006004) 
tarvitaan MAX-mallien takaistuinten asennusta varten.

Lämmitettävän istuimen johtosarja MAX-malleille
(Ei kuvassa) Traxter MAX 715006004

 · Sähköinen johtosarja tarvitaan lämmitettävien takaistuinten kytkemistä ja käyttöä varten.

Lämmitettävän visiirin pistoke Traxter, Traxter MAX 715001246

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

Lämmitettävien lisävarusteiden johtosarja
(Ei kuvassa)

Traxter, Traxter MAX (mallit jäänesto-, lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmällä), kaikki Traxter PRO -mallit
Traxter, Traxter MAX (mallit ilman jäänesto-, lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmää)

715006036
 
710005757

 · Lämmitettävien lisävarusteiden kytkemiseen ja käyttämiseen tarvitaan johtosarja.
 · Virtaa jopa neljälle lisävarusteelle: kaksi käsikäyttöistä lisävarustetta (tartuntakahva/ohjauspyörä) ja kaksi istuinsuojusta.

Can-Am HD -vinssit

VINSSIT JA VETOLAITTEET

Can-Am HD 4500 -vinssit Traxter, Traxter 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.
 · Vinssin sähköjohtosarja (715007078) tarvitaan 
asennukseen Traxteriin 2021 ja aikaisempiin malleihin. 
Vinssin sähköjohtosarja (715008152) tarvitaan 
asennukseen Traxterin Base- malliin ja DPS-mallin 2022 
ja uudempiin malleihin.

Can-Am HD 4500-S -vinssi Traxter, Traxter 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. 

 · Vetovoima 2 041 kg. 
 · 15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahvuinen synteettinen vaijeri.
 · Korroosionkestävä alumiininen Hawse-ohjain. 
 · Vinssin sähköjohtosarja (715007078) tarvitaan 
asennukseen Traxteriin 2021 ja aikaisempiin malleihin. 
Vinssin sähköjohtosarja (715008152) tarvitaan 
asennukseen Traxterin Base- malliin ja DPS-mallin 2022 
ja uudempiin malleihin. 
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WARN† VRX -vinssit

WARN VRX 45 -vinssi
Traxter, Traxter MAX (paitsi Xt-ohjaamo 2018-2019, Lone Star 
Edition, X mr, Limited, DPS-ohjaamo ja Hunting Edition 2020 
ja uudemmat) 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.
 · Vinssin sähköjohtosarja (715007078) tarvitaan 
asennukseen Traxteriin 2021 ja aikaisempiin malleihin. 
Vinssin sähköjohtosarja (715008152) tarvitaan 
asennukseen Traxterin 2022 ja uudempiin malleihin.

WARN VRX 45-S -vinssi 
Traxter, Traxter MAX (paitsi Xt-ohjaamo 2018-2019, Lone Star 
Edition, X mr, Limited, DPS-ohjaamo ja Hunting Edition 2020 
ja uudemmat) 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.
 · Vinssin sähköjohtosarja (715007078) tarvitaan 
asennukseen Traxteriin 2021 ja aikaisempiin malleihin. 
Vinssin sähköjohtosarja (715008152) tarvitaan 
asennukseen Traxterin 2022 ja uudempiin malleihin.

Kuormalavan vinssi Traxter, Traxter MAX 715006355

 · Mahdollistaa raskaiden kuormien vetämisen 
kuormalaatikkoon helposti.

 · Täydellinen metsästyskäyttöön, esim. riistan 
lastaamiseen.

 · Sisältää tukijalustan, joka on valmistettu järeästä 5 cm:n 
teräsputkesta, vinssin ja säänkestävän langallisen 
kaukosäätimen.

 · Vetokapasiteetti enintään 340 kg.

 · Elektroninen turvamoduuli estää ajoneuvon 
vaurioitumisen.

 · Sovitinsarja (715004709) tarvitaan asennettaessa 
varustetangon sovittimen kanssa.

 · Vaatii sähköisen kippilavan Traxter 6x6 ja PRO -malleihin.
 · Ei EU-hyväksytty.
 · Ei saatavana Euroopassa.

Synteettinen vinssin naru* WARN-vinssin kanssa 715007783

 · 15,2 m pitkä ja 6,35 mm vahva synteettinen naru WARN-vinssiin.
 · WARN Hawse -ohjain (705208797) tarvitaan, kun vaihdetaan synteettiseen naruun, jotta vältetään narun ennenaikainen 
vaurioituminen ja kuluminen.

*Hintatiedot saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta canamoffroad.com.

Synteettinen vinssin naru* Can-Am HD -vinsseihin 715006430

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

*Hintatiedot saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta canamoffroad.com.

Synteettisen narun jatkonaru 715001120

 · Kevyt naru, jonka halkaisija on 6,35 mm. Helppo käsitellä eikä kolise kuormalaatikossa.
 · Helppo kiinnittää vinssin naruun, jolloin lisäpituutta on 15,2 m. 
 · Yksilinjainen kapasiteetti 2 041 kg.
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Varavaijeri* WARN-vinssin kanssa 715006699

 · 16,8 m pitkä ja 6,35 mm vahvuinen vaijeri WARN-vinssisarjaan.
 · Vetovoima 2 041 kg.

*Hintatiedot saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta canamoffroad.com.

Varavaijeri* Can-Am HD -vinsseihin 705014978

 · 13,1 m pitkä ja 6,3 mm vahva vaijeri.
 · Vetovoima 2 041 kg.

*Hintatiedot saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta canamoffroad.com.

WARN Hawse -ohjain* WARN-vinssin kanssa 715007785

 · Kaksinkertaisesti jauhemaalipinnoitettu rakenne.
 · Tarvitaan synteettisen vinssin narun (715007783) käyttöön WARN-vinsseissä.
 · Käytettävä vain synteettisten vinssin narujen kanssa.

Can-Am HD Hawse -ohjain Can-Am HD -vinsseihin 715006426

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

 · Käytettävä vain synteettisten vaijereiden kanssa.

Rullaohjain Can-Am HD -vinsseihin 710007082

 · Suositellaan vaijeria vaihdettaessa.
 · Jämerä vaihto-ohjain vinsseille.

Monipuolinen vinssin johtosarja
(Ei kuvassa) Traxter MAX, Traxter 6x6 710005082

 · Muuttaa irrotettavan vinssin kiinnityssarjan käytännölliseksi monikiinnitteiseksi vinssisarjaksi.

Vinssin johdollinen kaukosäädin Can-Am HD -vinsseihin 715006504

 · Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi.
 · Toimii myös yhdessä minikeinukytkimen kanssa.
 · Kaukosäädin ja liitäntäpistoke sisältyvät Can-Am HD -vinssiin.
 · EU-hyväksytty.

Vinssin johdoton kaukosäädin WARN-vinssin kanssa (Traxter 2019 ja aiemmat) 715002542

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

 ·  Voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi.
 ·  Kaikki osat ovat säänkestäviä.

Muotoiltu vetotanko Traxter, Traxter MAX 715002521

 · Jykevä 5 cm:n kuulaton vetotanko.
 · Asettuu kätevästi normaalille hinauskorkeudelle.
 · Vaatii ylemmän etuvetokoukun (715003109).
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Alempi etuvetokoukku Traxter, Traxter MAX 715002519

 · Jämerä 5 cm:n vetokoukku, jonka vetokyky on 680 kg.
 · Laajenna ja paranna toiminnallisuutta yhdistämällä se ylempään etuvetokoukkuun (715003109) ja irrotettavan vinssin 
asennussarjaan (715001652) (vinssi siirrettävä normaalista asennuspaikastaan).

Irrotettavat vinssin kiinnitysvarusteet Traxter, Traxter MAX (paitsi Limited-mallit) 715001652

 · Mahdollistaa vinssin irrottamisen tarvittaessa.
 · Käytetään yhdessä monipuolisen vinssin johtosarjan kanssa, jotta eteen asennettu vinssi voidaan siirtää nopeasti ja 
kätevästi ajoneuvon takaosaan.

 · Ei yhteensopiva alemman etuvetokoukun kanssa.
 · Vaatii ylemmän etuvetokoukun (715003109).

Ylempi etuvetokoukku Traxter, Traxter MAX (paitsi Limited-mallit) 715003109

 · Jämerä 5 cm:n vetokoukku, jonka vetokyky on 680 kg.
 · Vinssiä ei tarvitse siirtää vakioasennuspaikastaan.

Vinssin johtosarja
(Ei kuvassa)

Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX (2020 & 2021)
Traxter, Traxter MAX

715003093
715007078
715008152

 · Tarvitaan vinssin asentamiseksi Traxteriin, jossa ei ole tehdasasenteista vinssiä. 

Vetokoukun kumitulppa 705204503

 · Kumitulppa 5 cm:n vetokoukun rungolle.

Vetokoukun vetotanko eteen ja taakse Traxter, Traxter MAX 715008350

 · Vakiona 5 cm:n vetokoukun kiinnitysrungossa.
 · Tarjoaa peräti 750 kg vetokapasiteettia.
 · Ei sisällä vetokuulaa.
 · Taottua terästä.

ISTUIMET
Keskimmäinen niskatuki Traxter, Traxter MAX 715005163

 · Niskatuki keski-istuimelle eteen 3-paikkaisissa malleissa ja keski-istuimelle taakse MAX-malleissa.
 · MAX-malleihin on saatavana erikseen etumatkustajien niskatuet.
 · Kaikille matkustajille vaaditaan niskatuet joillakin säädellyillä reiteillä.
 · Ei EU-hyväksytty.

Kaikille matkustajille vaaditaan niskatuet joillakin säädellyillä reiteillä.

Etuniskatuet Traxter MAX 715005164

 · Lisäniskatuki kaikkiin kolmeen etuistuimeen MAX-malleissa.
 · MAX-mallien takakeski-istuimelle on saatavana niskatuki on saatavana erikseen.
 · Kaikille matkustajille vaaditaan niskatuet joillakin säädellyillä reiteillä.
 · Ei EU-hyväksytty.

Kaikille matkustajille vaaditaan niskatuet joillakin säädellyillä reiteillä.
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PERFORMANCE

S3-A-takatukivarsi korkealla maavaralla
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai käy 
verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com

715003785 · Musta
715005118 · Sunburst 
Yellow

 · Estää A-tukivarren vaurioitumisen rankassa maastossa.
 · Säilyttää tehtaalla määritellyt ajo-ominaisuudet ja kääntösäteen heikentämättä suorituskykyä.
 · Ei yhteensopiva Apache 360 LT -telamattojärjestelmän eikä A-takatukivarsien suojien kanssa. 
 · S3 for Can-Am -logolla.

S3-A-etutukivarsi korkealla maavaralla
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai käy 
verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com 715003784 · Musta

 · Estää A-tukivarren vaurioitumisen rankassa maastossa.
 · Säilyttää tehtaalla määritellyt ajo-ominaisuudet ja kääntösäteen heikentämättä suorituskykyä.
 · Ei yhteensopiva Apache 360 LT -telamattojärjestelmän eikä A-etutukivarsien suojien kanssa. 
 · S3 for Can-Am -logolla.

Jarrujen pitomekanismi Traxter, Traxter MAX 715004733

 · Pitää jarrupolkimen paineen tasaisena, jotta ajoneuvo ei liiku kaltevassa maastossa ilman, että vaihteistoa tarvitsee 
laittaa P-asentoon (pysäköinti).

 · Vakiona T-kategorian malleissa

Jämerä jousisarja
Traxter (2019 ja aiemmat), Traxter HD8 (2020 ja uudemmat), 
Traxter (tietyt 2022-mallit) 715005084

 · Tämä jämäkkä jousisarja jäykistää ajoneuvosi jousitusta.
 · Täydellinen ajoneuvon kokonaispainuman vähentämiseen, kun iskunvaimentimet ovat kovassa käytössä: raskaassa 
kuormauksessa ja kuljetuksessa tai lumen raivauksessa.

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

850 W -magneettosarja Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat paitsi HD5 & HD7) 715007122

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

Hätäpakkaus Traxter, Traxter MAX 715006102 

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

 · Sisältä: apukaapelit, ilmakompressori, renkaan korjaussarja, ensiapupakkaus, räikkäsidontaliina, ilmastointiteippi, 1 500 
kg:n hinausköysi, nippusiteitä, kangasriepuja.
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Smart-Lok-teknologia
Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmä Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat) 705402936

 · 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 Modes", joka tarjoaa esiasetetut, älykkäät kalibroinnit ajotyypillesi.

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

 · Smart-Lok-sarjassa on vakiona Trail-tila.
 · Asennukseen tarvitaan Performance-puoliakselit (2x) ja etutasauspyörästösarja.
 · Ei voida asentaa T-kategorian ajoneuvoihin.

Performance-puoliakseli

Traxter ja Traxter MAX (2019 ja aiemmat – paitsi X mr, XT-P ja 
XT CAB 2018 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition 
2019 ja aiemmat

705402353
 
705402575

 · Huippusuorituskykyinen muotoilu on ihanteellinen maastokäyttöön, ja siinä on ylivoimainen pyörän voima ja kiihtyvyys, 
sopii esimerkiksi kilpa-ajoon, dyyneille ja aavikkoajeluun.

 · Sisältää CVt, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mud Smart Mode -mutatilan moduuli
(Ei kuvassa) Mallit Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä 715005282

 · Näiden moduulien avulla voit lisätä Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin Mud- (muta), 
Rock- (kivi) tai Trail Activ (reitti) Smart -ajotilan.

 · Suunniteltu 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) Mallit Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä 715005283

 · Näiden moduulien avulla voit lisätä Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin Mud- (muta), 
Rock- (kivi) tai Trail Activ (reitti) Smart -ajotilan.

 · Suunniteltu 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) Mallit Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä 715005284

 · Näiden moduulien avulla voit lisätä Smart-Lok-tasauspyörästöjärjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin Mud- (muta), 
Rock- (kivi) tai Trail Activ (reitti) Smart -ajotilan.

 · Suunniteltu aggressiiviseen ajamiseen ja tarjoaa äärimmäistä kaarreajotarkkuutta.
 · 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 vähäisemmän ja tasaisemman ohjausvoiman.
 · Vain yksi Smart Mode -moduuli voidaan asentaa kerrallaan.
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Ilmanotto ja äänenvaimennin
Snorkkelisarja Traxter, Traxter MAX (paitsi Traxter HD5, HD7 ja Traxter PRO) 715003727

 · Nostaa moottorin ja CVTn ilmanottoja, jotta ajoneuvo voidaan upottaa puoliksi veteen tai mutaan ilman, että moottoriin 
pääsee vettä.

 · Ei yhteensopiva Headache-telineen, varustetangon varustuksen, DragonFiren, Kuormalavan Turvakehikon eikä pyyhin- ja 
pesinsarjan kanssa.

 · Snorkkelin jatkesarja on saatavana kattotason ilmanottoa ja CVT-pakoputkea varten.
 · Snorkkelisarjan sovitin (715004414) ja tiivistetty ilmakotelo (707801033) tarvitaan asennettaessa vuoden 2017 ja sitä 
aikaisempiin malleihin.

 · Vakiona Traxter X mr -malleissa.

Snorkkelin jatkeet Traxter, Traxter MAX 715004415

 · Jatka snorkkelisarjaa katolle moottorin ja CVT:n ilmanottoa varten.
 · Lisää aggressiivista ilmettä ajoneuvoosi ja auttaa pitämään ilmanottoaukot puhtaina mudasta, lumesta, pölystä jne. 
vaikeissa ajo-olosuhteissa.

 · Ei yhteensopiva minkään takapaneelien ja -ikkunoiden, takakuormavalon eikä katolle asennetun peruutuskameran 
kanssa.

 · Snorkkelisarja (715003727) tarvitaan, paitsi X mr-malleissa.

Snorkkelisarjan sovitin
(Ei kuvassa) Traxter and Traxter MAX 2017 ja aiemmat 715004414

 · Tarvitaan snorkkelisarjan (715003727) asentamiseen Traxter 2017 ja aikaisempiin malleihin. 
 · Sisältää palopellin taakse snorkkelisarjaa varten ja tarvikkeet. 
 · Vakiona Traxter 2018 ja uudemmissa malleissa.

Tiivistetty ilmakotelo
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX (2017 ja aiemmat) 707801033

 · Tarvitaan asennettaessa snorkkelisarja (715003727) Traxter- ja Traxter MAX-malleihin, 2017 ja aikaisemmat mallit.
 · Vakiona Traxter 2018 ja uudemmissa malleissa.

Snorkkelin esisuodatin Traxter, Traxter MAX (paitsi Traxter PRO) 715005597

 · 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.
 · Traxter MV20 ja sitä uudemmat: Käytä vain yhtä kahdesta esisuodattimesta moottorin imusarjaan ja yhdistä sarjaan 
715008651 CVT:n imusarjaan.

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

 · Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
 · Auttaa pitämään ilmansuodattimen puhtaampana.
 · Suodatin estää yli 0,19 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
 · Helppo asennus ilman työkaluja.
 · Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.
 · Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telajärjestelmien asentamiseen.
 · Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.

Twin AIR† -vaahtoilmansuodatin Traxter, Traxter MAX 715003630

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

CVT:n ilmanottoaukon siirtosarja
Traxter, Traxter MAX (paitsi X mr HD5 ja PRO-mallit)
Traxter, Traxter MAX 2020 ja uudemmat (paitsi HD5)

715004183
715008651

 · Siirtää CVT-ilmanottoaukon sijainnin sujojattuna ohjaamon alueelle.
 · Estää pyöristä tai telamatoista roiskuvalta lumen pääsyn CVT-ilmanottoaukkoon.
 · Pakollinen telamatoilla varustettuihin 2020 ja sitä uudempiin Traxter HD10 -malleihin ja erittäin suositeltava muihin 
malleihin.

 · Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.
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Talvitelamatot

APACHE-TELASARJAT

Apache Backcountry LT -telasarjojen soveltuvuusohje

Mallivuosi / Malli Pituus Telasarja
Telasarjan 
asennus DPS-moduuli

Esisuodatin 
ilman 
snorkkelia

Esisuodatin 
snorkkelilla

2019 ja 
aiemmat

Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 
ja Hunting Edition, XT-P 157 cm

715005891

715005888

715007338
715003483 & 

715004183 
(paitsi X mr)

715005597

2019 ja 
aiemmat

Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition ja X mr 170 cm 715006196

2020 & 
uudemmat

Traxter Base, DPS (HD5 & HD8), DPS 
(HD10 T-kat. 2020), XT (HD8), PRO T-kat. 
2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-kat.)

157 cm 715005888

715005597 & 
715008651

2020 & 
uudemmat

Traxter PRO DPS, PRO XU, DPS (HD10 
paitsi T-kat. 2020), XT (HD10), XT-P, XU 
(HD10 T-kat.) 2021 & uudemmat, XU 
(HD9 T-kat.)

163 cm 715005493

2020  - 2022
Traxter XT-ohjaamo, XT-ohjaamo Limited, 
Hunting Edition, Lone Star Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO Lone Star

170 cm 715006196

2023
Traxter XT-ohjaamo, Xt-ohjaamo Limited, 
Hunting Edition, Lone Star Edition, X mr, 
PRO Limited, PRO Lone Star

170 cm 715005493

Apache Backcountry LT -telasarja Traxter, Traxter MAX (paitsi 6x6) 715005891

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

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

 · Vaikuttavan 16 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:n esisuodatin tarvitaan 
asennusta varten.

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

 · Ainoastaan talvikäyttöön.

Apache Backcountry LT -asennussarja
(Ei kuvassa) Katso taulukosta sopivuus, yhteensopivuus ja vaatimukset.

715005888
715005493
715006196

 · Tarvitaan Apache Backcountry LT -telamattojärjestelmän 
asennusta varten.

 · Tarvitaan DPS-moduuli ja moottorin esisuodatin, jotka 
myydään erikseen.

 · CVT-ilmanottoaukon siirtosarja on PAKOLLINEN vuoden 
2020 ja sitä uudemmille Traxter-malleille HD10 ja erittäin 
suositeltava muille malleille. Sarja myydään erikseen.

Kiskon jääraaputin Apache Backcountry- ja Apache Backcountry LT -telasarjat 860201728

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

Lisätukipyöräsarja Apache Backcountry LT -tukipyöräsarja 715006293

 · Lisätukipyöräsarja Backcountry LT:n 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.
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Ympärivuotiset telasarjat

Apache 360 LT -telasarjojen sopivuudet

Mallivuosi / Malli Pituus Telasarja
Telasarjan 
asennus DPS-moduuli

Esisuodatin 
ilman 
snorkkelia

Esisuodatin 
snorkkelilla

2019 ja 
aiemmat

Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 ja 
Hunting Edition, XT-P 157 cm

715005103

715004831

715007338
715003483 & 

715004183 
(paitsi X mr)

715005597

2019 ja 
aiemmat

Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition ja X mr 163 cm 715004832

2020 & 
uudemmat

Traxter Base, DPS (HD5 & HD8), DPS 
(HD10 T-kat. 2020), XT (HD8), PRO 
T-kat. 2020 (HD8, HD10), XU (HD7 
T-kat.)

157 cm 715004831

715005597 & 
715008651

2020 & 
uudemmat

Traxter PRO DPS, PRO XU, DPS (HD10 
paitsi T-kat. 2020), XT (HD10), XT-P, XU 
(HD10 T-kat.) 2021 & uudemmat, XU 
(HD9 T-kat.)

163 cm 715005492

2020  - 2022
Traxter XT-ohjaamo, XT-ohjaamo 
Limited, Hunting Edition, Lone Star 
Edition, X mr, PRO Limited, PRO Lone 
Star

170 cm 715004832

2023
Traxter XT-ohjaamo, XT-ohjaamo 
Limited, Hunting Edition, Lone Star 
Edition, X mr, PRO Limited, PRO Lone 
Star

170 cm 715005492

DPS-moduuli
(Ei kuvassa) 715007338

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

 · Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telasarjojen asentamiseen.

Apache 360 LT -telasarja Traxter, Traxter MAX (paitsi 6x6) 715005103

 · Monikäyttöiset telasarjat on suunniteltu tukemaan 
raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road 
-ajoneuvoihin.

 · Lisäkosketuspinta parantaa suorituskykyä epätasaisessa 
maastossa.

 · Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssä. 

 · Keskimääräinen maavara 11,44 cm. Profiilin korkeus 
2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.

 · Edellyttää Apache 360 LT -asennussarjaa.
 · EU-hyväksytty.

Apache 360 LT -asennussarja 
(Ei kuvassa) Katso taulukosta sopivuus, yhteensopivuus ja vaatimukset.

715004832
715004831
715005492

 · Tarvitaan Apache 360 LT -telasarjan asentamiseen.
 · Tarvitaan DPS-moduuli ja moottorin esisuodatin, jotka 
myydään erikseen.

 · CVT-ilmanottoaukon siirtosarja on PAKOLLINEN vuoden 
2020 ja sitä uudemmille Traxter-malleille HD10 ja erittäin 
suositeltava muille malleille. Sarja myydään erikseen.
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PROMOUNT-PUSKULEVYT

Can-Am ProMount Flex2  -teräspuskulevysarja 
183 cm Traxter, Traxter MAX

715008172 · Musta 
715008171 · Keltainen 

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

Can-Am ProMount Flex2  -puskulevysarja 183 cm Traxter, Traxter MAX 715008170

 · Nämä sarjat sisältävät: 
 - Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 168 cm Sopii ProMount-työntörunkoon 715006265

 · 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 152 cm puskulevyn ollessa täydessä 
kulmassa

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

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 -terästerä, 168 cm Sopii ProMount-työntörunkoon
715006337 · Musta
715006338 · 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 152 cm puskulevyn ollessa täydessä 
kulmassa

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

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

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 A-tukivarsien kanssa, joissa on 
korkea maavara.

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja 

Can-Am ProMount Flex2 -terä

Can-Am ProMount -terästerät

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat
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Can-Am ProMount-sivulleheittävät puskulevyt

Can-Am ProMount -puskulevyjen lisävarusteet

ProMount-puskulevysarjat - Viitetaulukko
168 cm Musta, 

teräs
168 cm 

Keltainen, teräs
158 cm Flex2 183 cm Musta, 

teräs
183 cm 

Keltainen, teräs
183 cm Flex2

Puskulevysarja – – – 715008172 715008171 715008170

Terä 715006337 715006338 715006265 715004474 715006021 715004485

Työntörunko 715008116 715008116 715008116 715008116 715008116 715008116

Asennuslevy 715007745 715007745 715007745 715007745 715007745 715007745

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.

 · Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), 
joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta 
(myydään erikseen).

 · Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -yksisuuntainen terästerä, 
168 cm Sopii ProMount-työntörunkoon 715007263

 · 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.

 · Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), 
joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta 
(myydään erikseen).

 · Can-Am-logo.

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

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

 · Auttaa ehkäisemään naarmujen syntymistä sileille tai 
herkemmille pinnoille.

Can-Am Promount -reunamerkit Traxter, Traxter 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 -terän Jatkeet Traxter, Traxter MAX
715004205 · Musta
715005319 · Keltainen

 · Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi 
Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

 · Pidempi kulutusterä voidaan asentaa pidentämään 
pidennysten jo tarjoamaa lisäpituutta entisestään.

 · Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi 
Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kinosleikkurit Traxter, Traxter 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).
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Can-Am ProMount -työntörunko 
pikakiinnitysjärjestelmällä Traxter, Traxter 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.

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

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

Puskulevyn kääntöjärjestelmä* Traxter, Traxter 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.
 · Työntörungon jatke 715006257 tarvitaan asentamiseen Rancher-etupuskuriin.
 · Ei yhteensopiva Apache Backcountry -telamattojärjestelmän kanssa.

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

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

Can-Am ProMount -asennuslevy Traxter, Traxter MAX (2021 ja aiemmat) 715007743

 · Edellyttää Can-Am ProMount -työntörungon ja pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
 · Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
 · Mukana auran vinssin rullaohjain.
 · Ei yhteensopiva S3-A-etutukivarren (715003784) (korkealla maavaralla) kanssa.

Can-Am ProMount -asennuslevy Traxter, Traxter MAX (2022 ja uudemmat) 715007745

 · Edellyttää Can-Am ProMount -työntörungon ja pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
 · Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
 · Mukana auran vinssin rullaohjain.
 · Ei yhteensopiva S3-A-etutukivarren (715003784) (korkealla maavaralla) kanssa.

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:n, 168 cm:n ja 
183 cm:n terien kanssa.

 · Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).

Puskulevyn rullaohjain Traxter, Traxter MAX 715001223 

 · Sylinterirullaohjain 
 · Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista aurauksessa.
 · Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.
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Super-Duty-puskulevyjärjestelmä
Super-Duty-puskulevysarjat, 183 cm Traxter, Traxter MAX 715003416

 · Kattava aurajärjestelmä, jossa on manuaalinen nosto ja 
kallistus.

 · Erittäin kestävä 183 cm:n terä on valmistettu 
12-prosenttisesta teräksestä, jossa on integroitu 
vahvistus ja jämäkät työntöputket vaativimpiinkin töihin.

 · Vaatii vinssin nostamista ja laskemista varten.
 · Kätevä irrotusjärjestelmä nopeaa ja helppoa asennusta 
tai irrotusta varten.

 · Etukiinnitys tarjoaa vähintään 28 cm:n nostoetäisyyden.

Tämä sarja sisältää: 
 - 183 cm:n Super-Duty-puskulevyn.
 - Super-Duty-puskulevyn rungon.
 - Super-Duty-puskulevyn asennussarjan.

Super-Duty-puskulevyn hydraulinen kääntösarja
Traxter, Traxter MAX (2019 ja aiemmat)
Traxter, Traxter MAX (2020 ja uudemmat)

715002840
715006038

 · Voit ohjata puskulevyä täysin ylös/alas ja vasemmalle/oikealle vain sormen kosketuksella.
 · Se on valmiiksi koottu, ja siinä on kaikki, mitä tarvitset Super-Duty-puskulevysi muuttamiseksi nopeaksi ja helposti 
kuljettajan istuimelta ohjattavaksi yksiköksi.

 · Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä mukana tulevalla ohjaussauvalla  ja keskittyä helposti auraustehtävien 
hoitamiseen.

 · Tämän sarjan avulla työnnät lunta juuri sinne, minne haluat, luotettavasti koko talven ajan.
 · Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

Super-Duty-puskulevyn rungon jatke
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715001221

 · Jatke Super-Duty-puskulevyn käyttämiseksi Apache 360 LT -telamattojärjestelmän kanssa.
 · Mukana puskulevvyn magneettikytkin ja levyn hihnapyörä.
 · Asennus edellyttää etupuskuria tai etuvarustetankoa.

Puskulevyn reunamerkit
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715001216

 · Saat tarkemman kuvan puskulevysi leveydestä.
 · Mahdollistaa työskentelyn tiiviisti eri kohteiden ympärillä.

Puskulevyn terän jatkeet Super-Duty-puskulevy 715001217

 · Sivujatkeet, joilla levyn terää voidaan leventää 15 cm:llä kummaltakin puolelta.
 · Sisältää kumiset läpät jatko-osia varten.
 · Myydään pareittain.

Kinosleikkuri
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715001218 

 · Auttaa pitämään lumen puskulevyssä.
 · Mahdollistaa puhtaamman leikkauksen.
 · Myydään yksittäin.

Puskulevyn kumiläppä
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715001219

 · Kumiläppä on suunniteltu pitämään lumen pois kuljettajan päältä ja se auttaa lunta vierimään levyn edessä.

Puskulevyn väkipyörä
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715002042

 · Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn kanssa.
 · Lisää vinssin tehoa.
 · Vaatii XT-etupuskurin.

Puskulevyn magneettikytkin
(Ei kuvassa) Super-Duty-puskulevy 715001995

 · Magneettikytkin pysäyttää vinssin ja estää vaijerin, vinssin ja kehyksen vaurioitumisen.
 · Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn kanssa.
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PEITTEET JA OHEISVARUSTEET

RENKAAT JA VANTEET
Renkaat

Kuljetuspeite
Traxter, Traxter 6x6, Traxter PRO
Traxter MAX

715004453
715004454

 · 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 polttoainekorkkia varten.
 · Helppo ja nopea asentaa.
 · Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi 
Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

 · Ei yhteensopiva Adventure-kattotelineen (715003870) 
kanssa.

Kelautuvat Bolt-On†-kuormaliinat räikkämekanismilla 295101072

 · Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai 
kuormien kiinnittämiseen.

 · Helppo kiinnitys: Kiinnittyy pultilla mihin tahansa 
tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).

 · Lujatekoisen kuormaliinan 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.

Kuormaliinat 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 räikkä-kuormaliina 715008308

 · Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg.
 · 38 mm x 1,8 m liina BRP:n brändilogoilla.
 · Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
 · Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut. 
 · Mukana 300 mm:n verkko.
 · Kahden kappaleen pakkaus.

XPS Swamp Force -renkaat Traxter X mr, Traxter MAX X mr
705403201 · Etu
705503387 · Taka

 · Edessä: 30" x 9" x 14"
 · Takana: 30" x 11" x 14"

XPS Trac Force Traxter (Limited- & Lone Star -mallit)
705403080 · Etu
705503354 · Taka

 · Edessä: 30" x 9" x 14".
 · Takana: 30" x 10" x 14".

 · Maastokäyttöön soveltuva kevyen kuorma-autorenkaan 
tyylinen radiaalirengas

 · Kahdeksankertainen radiaalirakenne tarjolla koossa 
30X9R14.

 · Keskiosan kulutuspinta takaa hyvän pidon ja 
mukavuuden tiiviissä maastossa.

 · Kuvion syvyys: + 18 mm 
 · Maks. bar: etu 2,89 bar, taka 3,03 bar
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Vanteet

ITP Cryptid Traxter X mr
705402504 · Etu
705502913 · Taka

 · Edessä: 30" x 9" x 14".
 · Takana: 30" x 11" x 14".

 · Porrastettu profiilin korkeus ja lapamainen olakkeen 
muotoilu antavat maksimaalisen sivupidon mutaan 
ajettaessa ja mudasta pois ajettaessa, silti 
ajomukavuudesta poluilla ja kovilla pinnoilla tinkimättä.

 · 6-kerroksinen kudosvahviste.

XPS Trail Force -renkaat
Traxter MAX HD8, Traxter DPS HD8, Traxter MAX DPS HD8, Traxter XT HD8, Traxter MAX XT 
HD8, Traxter DPS CAB HD8, Traxter LTD HD10, Traxter MAX LTD HD10 (vain etu)

705402754 · Etu
705503103 · Taka

 · Maastokäyttöön soveltuva radiaalirengas.
 · Kahdeksankerroksinen rakenne, koko 27X9R14.
 · Monipuolinen ja sopii monenlaiseen maastoon.
 · Aggressiivinen kulutuspintakuvio parantaa pitoa, mudassa ja kivikkoisessa maastossa.
 · Kuvion syvyys: 20 mm
 · Maks. kPa: 303 (42 PSI).

Maxxis Bighorn 2.0 -renkaat

 · Edessä: 27" x 9" x 14".
 · Takana: 27" x 11" x 14". Traxter (XT, XT Cab)

705402168 · Etu
705400961 · 
705502665 · Taka
705501295 · 

 · Edessä: 27" x 9" x 12".
 · Takana: 27" x 11" x 12". Traxter 

705402560 · Etu
705401386 · 
705502938 · Taka
705501818 · 

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

705402080 · Etu
705502603 · Taka

Maxxis M923J/M924J Traxter (vain mallit Base ja DPS)
705402107 · Etu
705502626 · Taka

 · Edessä: 25" x 8" x 12".
 · Takana: 25" x 10" x 12".

Ketjut takarenkaisiin
715003839 · 27" x 9"x 14"
715000225 · 29" x 9"x 14"

 · Parantaa pitoa mudassa ja lumessa.
 · Myydään pareittain.

14" vanne
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX

705401594 · Etu
705503191 · Taka

 · Edessä: 14" x 6,5" Korotus 
= 41 mm.

 · Takana: 14" x 8" Korotus = 
51 mm.

 · Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä.
 · Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly).
 · Beadlock-kehän asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia 
(250000787).

14" Beadlock-kehät Traxter, Traxter MAX
705401586 · Manta Green
705401702 · Octane Blue

705401837 · Can-Am Red
705401840 · Musta

 · Alumiinivalettu Beadlock-kehä.
 · Asennettava etuvanteeseen (705401594) ja takavanteeseen (705503191).

Sopivat mutterit - 250100184 
Sopiva keskiö - 705400928



52 CAN-AM TRAXTER LISÄVARUSTEET 2023

Outlander X mr- ja Traxter-vanne Traxter, Traxter MAX (eturenkaat)

705401848 · Musta ja koneistettu · Etu
705401849 · Musta · Etu
705502397 · Musta ja koneistettu · Etu
705502398 · Musta · Taka

 · Valettu alumiinivanne, jossa on hyvin trendikäs, räjähtävä muotoilu, jotta voit ajaa kuin voittaja – ja näyttää myös siltä.
 · Edessä: 14" x 6,5" Korotus = 10 mm.
 · Takana: 14" x 8,5" Korotus = 23 mm.

Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi
Sopiva keskiö - 705401541

Traxterin alumiinivalettu 14” vanne Traxter, Traxter MAX
705402338 · Musta · Etu
705502778 · Musta · Taka

 · Edessä: 14" x 7" Korotus = 41 mm.
 · Takana: 14" x 8,5" Korotus = 51 mm.

Sopivat mutterit - 250100184
Sopiva keskiö - 705401541

Lone Star -alumiinivalettu 14” vanne
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX

705402334 · Etu
705502775 · Taka

 · Edessä: 14" x 7" Korotus = 41 mm.
 · Takana: 14" x 8,5" Korotus = 51 mm.

Sopivat mutterit - 250100184
Sopiva keskiö - 705401541

Traxter-vanne
(Ei kuvassa)

705402120 · Musta · Etu
705402118 · Hopea ja koneistettu · Etu
705402121 · Musta ja koneistettu · Etu

705502637 · Musta · Taka
705502634 · Hopea ja koneistettu · Taka
705502635 · Musta ja koneistettu · Taka

 · Edessä: 14" x 7" Korotus = 41 mm.
 · Takana: 14" x 8,5" Korotus = 51 mm.

Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi
Sopiva keskiö - 705401541

12" Beadlock-kehät Traxter, Traxter MAX

705401816 · Can-Am Red
705401815 · Orange Crush
705401814 · Keltainen
705401695 · Octane Blue

 · Alumiinivalettu Beadlock-kehä.
 · Asennettava etuvanteeseen (705401678) ja takavanteeseen (705502244).

Sopivat mutterit - 250100184 
Sopiva keskiö - 705400928

12" vanne
(Ei kuvassa) Traxter, Traxter MAX

705401678 · Musta · Etu
705502244 · Musta · Taka

 · Edessä: 12" x 6"  
Korotus = 41 mm.

 · Takana: 12" x 7,5"  
Korotus = 51 mm.

 · Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä. 
 · Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly).
 · Beadlock-kehän asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia 
(250000787).



LUOTA AITOIHIN 
CAN-AM-OSIIN
Jotta ajoneuvosi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Täsmällisesti suunniteltu. 
Perusteellisesti testattu. 
Tehtaan hyväksymä.

BRP:N 2 VUODEN 
RAJOITETTU TAKUU*

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu 
tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. 
Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske 
tehtaalla asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät 
salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisoikeuksia.



Varmistaaksesi, että Traxterisi toimii odotetulla tavalla, 
pidä silmällä näitä osia:**

ÖLJYNSUODATIN  420256188

MOOTTORIÖLJY*

Katso Euroopassa myytävien tuotteiden 
osanumerot sivulta 60.

ÖLJYNVAIHTOSARJA**

Katso Euroopassa myytävien tuotteiden 
osanumerot sivulta 60.

POLTTOAINESUODATIN  

Ei-EVAP mallit 709001120
EVAP-mallit 513034047

ILMANSUODATIN  715900394

CVT:N ILMANSUODATIN

HD9, HD10 420450400

VARIAATTORIHIHNA

HD10 Premium (vakio) 422280652
HD9 Premium (vakio) 422280656
HD7 Premium (vakio) 422280225
Performance (päivitys): Katso 
viitetaulukko päivitystä varten

METALLISET JARRUPALAT

Traxter, Traxter MAX 
Etu, vasen 715900379 
Etu, oikea 715900380
Traxter HD8, HD10 
Taka, vasen 715900381 
Taka, oikea 715900382
Traxter HD5 
Taka, oikea 715900387
Traxter MAX HD8, HD10 
Taka, vasen 715900386 
Taka, oikea 715900387

VAKIONOPEUSNIVELTEN 
SUOJAKUMISARJAT

Eturenkaan puoli 705401345
Etutasauspyörästön puoli  705401355
Taka 705501864
PYÖRIEN LAAKERIT

2020-mallit ja aiemmat 293350118
2021-mallit 293501126

A-ETUTUKIVARREN  
HOLKKISARJA  703500875

PALLONIVELET

Ylempi 706202044
Alempi 706202045

SYTYTYSTULPPA

HD10 715900244
HD9 715900642
HD7 715900785
HD5 715900352

AKKU

18 A Märkä (YTX20L-BS) 296000444

CAN-AM TRAXTER

* Euroopan osalta tarkista vastaavat osanumerot sivulta 60.
** Katso asianmukaiset huoltovälit määräaikaishuoltotaulukosta.
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ALKUPERÄISOSAT
Öljynsuodattimet

Ilmansuodattimet

Öljynsuodattimet Mallit Öljynsuodatin

Tiivisterengas 
(Öljynsuodattimen 

kansi)
Tiivisterengas 

(Tyhjennystulppa)

Maverick 420956123 420230923 420552280 

Maverick Trail ja Sport 420256188 420230923 420552280

G2S, G2 & G2L 420256188 420230923 420552280

Saatavana myös täydellinen moottoriöljyn vaihtosarja – katso sivu 60

CVT:n (portaaton 
voimansiirto) ilmansuodatin
(Ei kuvassa) Mallit

Traxter/Traxter MAX (paitsi X mr) 706600419

Maverick 706600416

Reitti & Sport (paitsi X mr) 706600417

Maverick Reitti & Sport X mr 706600418

G2, G2L 715003483

G2S 707001786

Premium-ilmansuodatin

 · Huippulaatuinen Premium-ilmansuodatin.
 · Estää ilman epäpuhtauksien pääsyn moottoriin.
 · Suojaa sisäisiä komponentteja ennenaikaiselta kulumiselta.

Mallit

Traxter/Traxter MAX 715900394

Maverick 715900422

Maverick Trail & Sport (700- & 1000-moottorit) 715900394

Maverick Trail & Sport (1000R-moottori) 715900422

G2S, G2 & G2L 707800371

Performance-ilmansuodatin 
Twin Air†:lta

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

Mallit

Maverick 715002895

Maverick Trail ja Sport 715002895

G2S, G2 & G2L 715001333
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Sytytystulppa Mallit

Traxter HD10 715900244

Traxter HD9 715900642

Traxter HD7 715900785

Maverick ja Maverick Turbo RR 415130363

Maverick Trail & Sport 1000R 715900244

Maverick Trail & Sport 1000 715900642

Maverick Trail 700 715900785

ATV 450/850/1000R 715900352

ATV 570/650/1000 715900642

Yuasa†-akut  · Huippumalleja Pohjois-Amerikan johtavalta ensisijaiselta alkuperäisakkujen toimittajalta.

Mallit
3 A Märkä 

(YTX4L-BS)
10 A Märkä 
(YTX12-BS)

18 A Märkä 
(YTX20L-BS)

30 A, 
edellyttää 

akkutelineen 
(715004431)

Traxter/Traxter MAX — — 296000444
515176151  

Paitsi mallit Base 
ja DPS.

Maverick — — 296000444 —

Maverick Trail ja Sport — — 296000444 —

G2S, G2 & G2L — — 296000444 —

DS 50, 70 & 90 V31500MAA020 — — —

Renegade 70 110 V31500MAA020

DS 250 — 715900031

Sytytystulppa

Akut
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Akselit

Jarrut

Metallinen jarrupalasarja

 · Rakennettu vahvaksi ja kestämään pitkään - jämäkkä rakenne kestää kovaa jarrutusta.
 · Suunniteltu vaativiin ajo-olosuhteisiin ja haastaviin jarrutusympäristöihin, kuten mutaan ja dyyneille.
 · Kehitetty erityisesti käytettäväksi Can-Am-ajoneuvoissa.

Mallit
Edessä 

vasemmalla
Edessä 
oikealla

Takana 
vasemmalla Takana oikealla

Traxter MAX HD9/HD10 715900379 715900380 715900386 715900387

Traxter HD10 715900379 715900380 715900381 715900382

Traxter HD9 715900379 715900380 715900381 715900382

Traxter HD7 715900379 715900380 — 715900387

Maverick 715900379 715900380 715900386 715900387

Maverick Trail ja Sport 715900379 715900380 715900386 715900387

G2S, G2 & G2L 715900248 715900249 715900248 715900249

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa Can‑Amoffroad.com saadaksesi 
soveltuvuusmahdollisuuksia.

Ensiluokkainen CV-akseli

 · Ensiluokkainen muotoilu, joka on ihanteellinen maastoajoon, raskaaseen käyttöön ja matalan nopeuden 
vääntömomentin käyttöön.

 · Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit Edessä vasemmalla Edessä oikealla Takana

Traxter MAX 705401937 705401936 705502451

Traxter XT-P 705402353 705402353 705502451

Traxter HD10 705401937 705401936 705502451

Traxter HD9 705401937 705401936 705502451

Traxter HD7 705401937 705401936 705502478 (V) 
705502479 (O)

Maverick Sport (ABS) 705402443 705402443 705502756

Maverick Sport Base, DPS 705402031 705402030 705502552

Maverick Trail (ilman ABSää) 705402008 705402007 705502541

Maverick Trail (ABS) 705402442 705402442 705502755

Kaikki ATV:t: Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa can‑amoffroad.com saadaksesi 
soveltuvuusmahdollisuuksia.

Ensiluokkainen CV-akseli
(Ei kuvassa)

 · Suorituskykyinen muotoilu, joka on ihanteellinen maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen pyörän voiman ja kiihtyvyyden 
kilpa-ajoon, dyyneille, reiteille ja aavikkoajoon.

 · Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi. 

Mallit Edessä vasemmalla Edessä oikealla Takana

Traxter X mr 705402420 705402420 —

Maverick Sport X mr/X rc 705402282 705402282 705502757
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Varaosat

Pallonivelet

Ylempi
Ylempi (Maverick, Trail & Sport)
Alempi

706202044 
 706203084 
706202045

 · Jämäkkä rakenne maastokäyttöön, tiivistys varmistaa pitkäaikaisen kestävyyden.

Pyörien laakerit
(Ei kuvassa)

2020-mallit ja aiemmat
2021 ja uudemmat
Maverick

293350118 
293350126 
293350141

 · Tiivistetyt laakerit antavat lisäsuojaa vettä ja likaa vastaan.

A-tukivarren holkkisarja 703500875

 · Tämä holkkisarja sisältää 2 holkkia, holkin ja kulutuslevyn, kuten kuvassa.
 · Kaikki mitä tarvitset jousituksen A-tukivarsien uusimiseen.

Vakionopeusnivelten 
suojakumisarja

 · Mukana kiristimet ja rasva.
 · BRP:n alkuperäiset vakionopeusnivelten suojakumisarjat takaavat täydellisen yhteensopivuuden ja istuvuuden.

Mallit Eturenkaan puoli
Etutasauspyörästön 

puoli
Takarengas ja 

tasauspyörästön puoli

Traxter 705401345 705401355 705501864

Maverick 705401354 705401354 715900450

Maverick Sport (ABS, X xc, X 
mr, X rc) 705401354 705401355 705501864

Maverick Sport (ilman 
ABSää), Maverick Trail 705401345 705401355 705501864

G2, G2L, G2S (paitsi X mr) 705401345 705401346 705501864

X mr 705401354 705401355 705501864
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Hihnat

pDrive-kytkimen huoltosarjat

BRP Premium-
variaattorihihna

 · Suorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön.
 · BRP-kalibrointi, joka on säädetty sopimaan parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit Premium-hihna
CVT :n tiivisteen 

kansi Päivitykset

Traxter HD10 422280652 420450400 —

Traxter HD9 422280656 420450400 422280652

Traxter HD7 422280225 — —

Maverick 422280652 420450405 —

Maverick Trail & Maverick Sport 1000 422280656 420450400 422280652

Maverick Trail 700 422280225 — —

G2, G2S 450 cc ja pienemmät 422280283 420430126 —

G2, G2S 500 cc ja suuremmat 422280366 420430126 —

G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 422280283 420630292 —

II-variaattorin avaustyökalu
(Ei kuvassa)  · Levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ulosvetäjä/lukitustyökalu
(Ei kuvassa)  · Voit levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Mallit II-variaattorin sovitin
Ulosvetäjä/

lukitustyökalu

Traxter HD10-HD9 708200720 529000088

Traxter HD7 — 529036098

Maverick Trail ja Sport 708200720 529000088

Maverick 708200720 529000088

G2, G2S — 529036098

G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 — 529036098

Rampin liukukenkien huoltosarja
SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629231
Tulossa talvella 2023

pDrive:n rampin liukukenkien rullasarja

Momenttirullien huoltosarja
SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629224
Tulossa talvella 2023

pDrive:n momenttiirullien sarja
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Voiteluaine

Öljynvaihtosarja

Synteettinen öljy XPS 4T 0W-40
9779139 · 1 qt / 946 ml US
9779286 · EU

9779140 · 1 US gal / 3,785 l US
9779287 · EU

+40˚ C
+104˚ F

-45˚ C
-49˚ F

 · Moottoriurheiluun suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita. 
 · Paras valinta suorituskykyisiin moottorikelkkoihin-, ATV-moottoreihin ja SXS-nelitahtimoottoreihin, joita käytetään 
kylmällä säällä. 

 · Suojaa moottoria ja voimansiirtoa erinomaisesti kuumuudelta, ruosteelta ja korroosiolta. 
 · Tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

Osasynteettinen öljy XPS 4T 5W-40
9779133 · 1 qt / 946 ml US
9779290 · EU

9779134 · 1 US gal / 3,785 l US
9779291 · EU

+40˚ C
+104˚ F

-35˚ C
-31˚ F

 · Maastokäyttöön suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita. 
 · Suunniteltu korkealuokkaisiin, 4-tahtisiin off-road-, maantie- ja vesijettimoottoreihin. Mukaan lukien turbomoottorit ja 
turboahdetut moottoriurheilumoottorit. 

 · Tarjoaa ylivoimaisen suojan moottorille ja vaihteistolle ruostetta ja korroosiota vastaan äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Synteettinen öljy XPS 4T 10W-50
9779234 · 1 qt / 946 ml US
9779240 · EU 9779235 · 1 US gal / 3,785 l

+50˚ C
+122˚ F

-25˚ C
-13˚ F

 ·  Suunniteltu jämeriin ja suorituskykyisiin 4-tahtimoottoreihin, mukaan lukien turboahdetut, ahdetut ja kilpamoottorit.
 · Koostettu huolellisesti valituista ja tiukasti testatuista perusaineista ja räätälöidyistä lisäaineista.
 · Muodostaa paksun ja lujan kalvon laakereiden suojaamiseksi. Todistetusti korkean lämpötilakestävyys, joka minimoi 
saostumat, estää leikkautumista, tarjoaa lämpöstabiilisuutta ja torjuu polttoaineen laimenemista, jotta moottorin 
suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Moottorin öljynvaihtosarja Mallit

 · Huippumukava sarja, jossa kaikki mukana. 
Moottorin öljynvaihtosarjalla säästät aikaa ja 
rahaa.

 · Sisältää synteettisen tai osasynteettisen 
XPS-öljyn, öljynsuodattimen, o-renkaat ja 
aluslevyn.

5W-40 Osasynteettinen öljy  / 
450 cc tai pienemmät

9779256 · US
9779408 · EU

0W-40 Synthetic Oil / 450 cc tai 
pienemmät

9779257 · US
9779409 · EU

Osasynteettinen öljy 5W-40 / 
500 cc tai sitä suuremmat 
V-twin-moottorit

9779258 · US
9779405 · EU

Synteettinen öljy 0W-40 / 500 cc 
tai sitä suuremmat V-twin-
moottorit

9779259 · US
9779406 · EU

Synteettinen öljy 10W-50 / 500 cc 
tai sitä suuremmat V-twin-
moottorit

9779252 · US
9779401 · EU

Osasynteettinen 5W-40 / 900 ACE 9779260 · US
9779410 · EU

Synteettinen 10W-50 / 900 ACE 9779261 · US
9779411 · EU
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DOT 4 -jarruneste
9779151 · 12 fl oz / 355 ml US
9779207 · EU

 · Täyttää tai ylittää kaikki DOT3- ja DOT4 -jarrunestevaatimukset.
 · Korkean lämpötilan koostumus ylläpitää jarrutustehokkuutta ja hoitaa myös jarrujärjestelmän tiivisteet ja O-renkaat.

Synteettinen vaihteistoöljy 

75W-90 

 
75W-140 

9779158 · 1 qt / 946 ml US
9779212 · EU
9779160 · 1 qt / 946 ml US
9779215 · EU

 · Käyttää räätälöityjä lisäaineita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Visco-LokTM- ja Smart-LokTM- tasauspyörästöissä. 
 · Mahdollistaa suuremmat kuormitukset, estää vakaasti leikkautumista ja vähentää hapettumista.
 · Poikkeuksellinen kulumissuoja ja erinomainen suorituskyky kaikissa käyttölämpötiloissa.

Esisekoitettu pitkäkäyttöinen jäähdytysneste
9779150 · 1 qt / 946 ml

619590204 (Skandinavia)

 · Valmiiksi sekoitettu pakkasneste/jäähdytysneste sisältää oikean sekoitussuhteen ja tarvittavat lisäaineet korroosion ja 
kavitaation estämiseen BRP-jäähdytysjärjestelmissä. 

 · Pitkä viiden vuoden käyttöikä, suunniteltu erityisesti BRP:n ajoneuvoille. 
 · Ylivoimainen lämmönsiirto. 
 · Ihanteellinen lisättäväksi ajoneuvoon, jossa yleensä käytetään 2-vuotista pakkasnestettä/jäähdytysnestettä (vihreä). 
 · 5 vuotta (oranssi).

Korroosiolta suojaava voiteluaine
9779167 · 12 oz / 340 g
619590722 (Skandinavia)

 · Monikäyttöinen voiteluaine, joka suojaa ruosteelta, korroosiolta ja kosteudelta.
 · Sisältää korkeapainelisäaineita, joiden voitelu- ja kulumisenesto-ominaisuudet ovat kaikenlaisessa yleiskäytössä 
erinomaiset.
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Puhdistus- ja rasvanpoistoaine, yleiskäyttöinen 9779328 · 22 fl oz / 650 ml 9779329 · 2 qt / 1,89  l

 · Käyttövalmis koostumus. 
 · Puhdistaa kovimmankin lian ja epäpuhtaudet. 
 · Fosfaatiton ympäristöystävällinen koostumus. 
 · Vähän vaahtoava, helposti huuhteltava koostumus.

Mattapinnan vedetön puhdistusaine 9779330 · 22 fl oz / 650 ml

 · Helppo käyttö ilman vettä. 
 · Täydellinen mattapinnoille, tasaisille pinnoille ja denim-pinnoille. 
 · Ei sisällä vahaa tai silikonia. 
 · Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Yleispuhdistusaine 9779331 · 22 fl oz / 650 ml

 · Helppo vedetön suihkutus ja pyyhkiminen. 
 · Polymeerikoostumus puhdistaa ja suojaa. 
 · Ei sisällä vahaa tai silikonia. 
 · Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Mudan ja lian off-road-pesuaine 9779340 · 33 fl oz / 946 ml 9779341 · 2 qt / 1,89 l

 · Erityisesti maastoajoneuvoille kehitetty tuote irrottaa lian ja epäpuhtaudet ajoneuvosi pinnasta.
 · Koostumus on biohajoava, ympäristöystävällinen, ei sisällä fosfaatteja eikä syövyttäviä kemikaaleja, ja se vaahtoaa 
vähän, joten se on helppo ja nopea huuhdella.

 · Tehokas öljyyn, rasvaan ja muuhun sitkeään likaan.
 · Turvallinen käyttää kaikilla pinnoilla.

Musta muovin ja kumin kunnostusaine 9779335 · 7,6 fl oz / 225 ml

 · Kunnostaa muovia, kumia ja vinyyliä. 
 · Pitkäkestoinen koostumus. 
 · Suojaa UV-säteiltä.

Vaahtoava pesuaine 9779337 · 16 fl oz / 473 ml 9779338 · 2 qt / 1,89  l

 · Tiivistetty koostumus maastoajoneuvoille. Tuottaa paksua vaahtoa, joka poistaa lian ja estää naarmuuntumisen.
 · pH-arvoltaan neutraali koostumus on turvallinen vahalle ja maalin tiivistysaineille.
 · Toimii painepesureissa tai käsin pestessä.

Pikakiillotusaine yksistyiskohdille 9779332 · 4 fl oz / 118 ml 9779333 · 16 fl oz / 473 ml

   

 · Nopea yksityiskohtien suihkuvaha. 
 · Jättää kiiltävän pinnan jokaisella pyyhkäisyllä. 
 · Nanoteknologinen polymeerivalmiste. 
 · Hylkii likaa. 
 · Vettä ei tarvita.
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMKOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. BRP.COM
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