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ANPASSNING  PÅ DET 
LÄTTA 
SÄTTET

BYGG DIN NU

Anpassa färgen, motorn och 
tillbehör (eller tillbehörspaket) 
för ditt fordon.

3
Klicka på 
”Spara” eller 
”Skicka”. 

4
Välj 
modellen.

1
Välj 
paketet.

2

Om du kan drömma om den så kan även du bygga och 
köra den. Att skapa ett Can-Am-fordon skräddarsytt för 
våra förares behov har aldrig varit enklare.  
Besök https://can-am.brp.com/off-road/se/sv/  
och följ stegen ovan.
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kontakta en auktoriserad Can-Am Off-Road-återförsäljare. Tillämplig endast på BRP-produkter som köpts av auktoriserade BRP-återförsäljare eller -distributörer. Denna begränsade garanti avser eventuellt 
inte fabriksinstallerade reservdelar och tillbehör. Kontrollera alltid den produktspecifika begränsade garantin. Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte vissa ansvarsbegränsningar, begränsningar eller 
undantag och på grund av detta kan du åtnjuta andra rättigheter.
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TAK

Bakre takfoder
Traxter†

Traxter MAX‡ (Illustration saknas) 
715006334
715006391

 · Snabb och enkel fordonsförbättring.
 · Ger bättre integrering av andra takmonterade tillbehör.
 · Tätningssats krävs vid installation med Sporttak.
 · Inte kompatibelt med: 715002920, 715006680, 715003249, 715002852.

†Behöver installeras med Sporttak (715002430).
‡Behöver installeras med Sporttak (715003038).

Främre takfoder Traxter, Traxter MAX 715008226

 · Fordonsförbättring.
 · Integreras smidigt med takmonterad ljusströmbrytare.
 · Behövs för installation av takmonterad belysning och ljudsystem.
 · Ger bättre integrering av Torkar- och spolarsats för vindruta.
 · Tätningssats krävs vid installation med Sporttak.

Sporttak
Traxter
Traxter MAX

715002430
715003038

 · Robust, formsprutad konstruktion i polypropen.
 · Ger extra skydd för förare och passagerare mot väder och vind.

Deluxe sporttak
(Illustration saknas)

Traxter
Traxter MAX

715002511
715003039

 · Komplett taksats ger extra skydd för förare och passagerare, och minskar ljudet i hytten.
 · Perfekt passform och finish tack vare tätningssatsen och innerfodren som ingår.
 · Bakre takfoder är inte kompatibelt med Mjuk bakre panel.

Innehåll
 - Sporttak
 - Tätningssats för sporttak
 - Främre takfoder
 - Bakre takfoder

Tätningssats för sporttak
(Illustration saknas)

Traxter
Traxter MAX

715003126
715003583

 · Krävs vid installation av individuella hyttkomponenter med Sporttak eller vid installation av främre och bakre takfoder.

Bimini-tak med solskydd

Traxter (inte kompatibelt för användning med hela mjuka eller 
hårda dörrar)
Traxter MAX

715003418 · Svart 
715003030 · Svart 

 · Slitstark canvas i UV-beständig polyester.
 · En mjuk topp med ett hårt skydd för förvaring av den upprullade mjuka toppen och för montering av belysningsräcke. 
 · Snabb och enkel montering.
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HYTTER
Hårda hytter

Hård premium-hyttpåbyggnad Traxter MAX (utom X mr-modeller)

715008608
715006332 Bakruta av glas 
med skjutbar panel

 · Skyddar förare och 
passagerare optimalt mot 
väder och vind och 
innehåller de mest 
avancerade tillbehören i 
vårt produktsortiment. 

 · Innehåll: 
 - Deluxe sporttakssats 
 - Fällbar vindruta av glas 
med torkar- och 
spolarsats 

 - Dörrar i fullstorlek med 
elektriska fönsterhissar 

 - Bakruta av glas 
 - Bakre dörrar i fullstorlek 

 - Kabel för vindrutetorkare 
och fönsterhissar 

 - Elkabel för tak 
 - Tätningssats för hård 
hyttpåbyggnad

Hyttpåbyggnad Traxter XT 715006333

 · Hård hyttpåbyggnad idealisk för Traxter XT-fordon som 
har ett tak som standard, men passar även på Base- och 
DPS-modeller med tillägg av ett tak.

 · Erbjuder förare och passagerare gott skydd mot väder 
och vind.

 · Installationstätningssats för bakre vindskydd 
(715006705) krävs för installation på 2020 Traxter-
modeller.

Inkluderar: 
 - Fällbar vindruta av glas
 - Dörrar i fullstorlek med 
elektriska fönsterhissar

 - Bakruta

 - Akustisk isoleringssats
 - Fönsterkablage
 - Elkabelsats för tak
 - Taktätningssats för hård 
påbyggnad

Hård premium-hyttpåbyggnad Traxter (utom X mr-modeller)

715008607
715006330 Bakruta av glas 
med skjutbar panel

 · Skyddar förare och 
passagerare optimalt mot 
väder och vind och 
innehåller de mest 
avancerade tillbehören i 
vårt produktsortiment. 

 · Innehåll: 
 - Deluxe sporttakssats 
 - Fällbar vindruta av glas 
med torkar- och 
spolarsats 

 - Dörrar i fullstorlek med 
elektriska fönsterhissar 

 - Bakruta av glas 
 - Sats för termisk isolering 

 - Kabel för vindrutetorkare 
och fönsterhissar 

 - Elkabel för tak 
 - Tätningssats för hård 
hyttpåbyggnad

Hård genomskinlig hytt
Traxter (alla modellår)
Traxter MAX 2022 och senare (utom X mr-modeller)

715007269
715007270

 · Innehåll: 
 - Hårda genomskinliga framdörrar
 - Sporttak 
 - Fällbar vindruta av glas
 - Bakruta av polykarbonat
 - Tätningssats för sporttak

Deluxe hyttpåbyggnad
Traxter 2022 och senare (utom X mr-modeller)
Traxter MAX 2022 och senare (utom X mr-modeller)

715007417
715007425

 · Skyddar förare och 
passagerare optimalt mot 
väder och vind och 
innehåller de mest 
avancerade tillbehören i 
vårt produktsortiment. 

 · Inget låssystem för 
dörrarna

 · Innehåll: 
 - Deluxe sporttakssats
 - Fällbar vindruta av glas 
med torkar- och 
spolarsats

 - Främre hela dörrar 
deluxe och färgpaneler 
krävs (säljs separat)

 - Bakruta av glas med 
skjutbar panel

 - Kabel för vindrutetorkare 
och fönsterhissar

 - Elkabel för tak
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Vindrutor

VINDRUTOR OCH BACKSPEGLAR

Fällbar vindruta av glas Traxter, Traxter MAX 715002942

 · Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram.
 · Ger utmärkt optisk klarhet.
 · Sluter tätt om störtburen och skyddar förare och 
passagerare mot väder och vind samtidigt som det 
möjliggör kontrollerat luftflöde.

 · 3 lägen för helt stängd, ¼ öppen eller helt öppen.

 · Gaschock-assisterad rörelse och svängningar på 2 
gångjärn som är placerade högst upp på vindrutan.

 · Perfekt för leriga förhållanden.
 · Kan användas med Torkar- och spolarsats för vindruta 
(715001638).

 · Inte EU-godkänd.

Fällbar vindruta av glas med torkar- och spolarsats Traxter, Traxter MAX 715002441

 · Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram. 
 · Ger utmärkt optisk klarhet. 
 · Sluter tätt om störtburen och skyddar förare och 
passagerare mot väder och vind samtidigt som det 
möjliggör kontrollerat luftflöde. 

 · Fällbar vindruta kan ställas in helt stängd eller helt öppen 
enligt dina önskemål. 

 · Perfekt för leriga förhållanden. 
 · Gaschock-assisterad rörelse och svängningar på 2 
gångjärn som är placerade högst upp på vindrutan. 

 · Enväxlad torkare med spolarvätskebehållare.
 · Kräver torkar- och strömkablar: Om de är utrustade med 
sporttaket krävs strömkablar 710004462 och 715003094. 
Om de är utrustade med ljudtaket krävs strömkablar 
715008781 och 715003094. 

 · Inte EU-godkänd.

Eldriven fällbar vindruta Traxter, Traxter MAX 715003885

 · Den eldrivna fällbara vindrutan har elcylindrar som gör att 
föraren kan justera vindrutans öppning med en 
knapptryckning.

 · Vindrutan är tillverkad av reptålig polykarbonat med en 
gummitätningslist och tonad toppsektion.

 · Gör att du snabbt kan anpassa dig till skiftande 
väderförhållanden genom att justera vindrutan medan du 
kör.

 · Kan öppnas helt för bästa möjliga sikt och ventilation, 
stängas helt för maximalt skydd mot väder och vind, och 
är däremellan steglöst reglerbar beroende på preferenser 
för skydd, sikt och luftflöde.

 · Kompatibel med Can-Am-tak och torkar- och spolarsats 
för vindruta.

 · Inte EU-godkänd.

Hyttpaket – referenstabell 
Hyttpå-
byggnad XT

Hård genom-
skinlig hytt

Hård genom-
skinlig hytt 
MAX

Hård 
premium-
hyttpå-
byggnad

Hård 
premium-
hyttpå-
byggnad
(Bakruta av 
glas med 
skjutbar 
panel)

Hård 
premium-
hyttpå-
byggnad 
MAX

Hård 
premium-
hyttpå-
byggnad 
MAX
(Bakruta av 
glas med 
skjutbar 
panel)

Mjuk hyttpå-
byggnad

Mjuk hyttpå-
byggnad 
MAX

Sats 715006333 715007269 715007270 715008607 715006330 715008608 715006332 715008063 715008064

Vindruta 715002942 715002942 715002942 715002441 715002441 715002441 715002441 715002432 715002432

Bakruta 715007081 715007081 715007081 715007079 715007080 715007079 715007080 715007081 715007081

Tak Ordinarie 715002430 715003038 715002430 715002430 715003038 715003038 715002430 715003038

Främre dörrar 715006331 715006261 715006261 715006331 715006331 715006331 715006331 715008059 715008059

Bakre dörrar - - 715006262 - - 715006329 715006329 - 715006318

Övrigt 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

- -

Mjuka hytter

Mjuk hyttpåbyggnad
(Illustration saknas)

Traxter
Traxter MAX 2018 och tidigare, Traxter MAX 2021 och 
senare (modeller tillverkade efter 18 januari)

715008063
 715008064

Inkluderar: 
 - Sporttak
 - Hel vindruta 
 - Reptålig

 - Mjuka dörrar
 - Bakruta av polykarbonat
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Torkar- och spolarsats för vindruta Traxter, Traxter MAX 715001638

 · Ett idealiskt sätt att hålla sikten klar genom vindrutan vid 
regn eller när du kör genom lera och vatten.

 · Innehåller enväxlad torkare, spolarvätskebehållare och 
vindrutans ramfäste. 

 · Måste användas med glasvindrutan (715001303) eller 
med fällbar vindruta (715002942) eller Powerflip-
vindrutan (715003885). 

 · Kräver torkar- och strömkablar: Om de är utrustade med 
sporttaket krävs strömkablar 710004462 och 715003094. 
Om de är utrustade med ljudtaket krävs strömkablar 
715008781 och 715003094. Inte EU-godkänd.

Kabel för torkare och fönsterhissar
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 710004462

 · Behövs för installation av dörrar i fullstorlek med elektriska fönsterhissar (715006331) och/eller Torkar- och spolarsats 
för vindruta (715001638). 

 · Behövs om du vill skapa en egen hyttpåbyggnad av modulära komponenter.

Fällbar vindruta – reptålig Traxter, Traxter MAX 715002442

 · Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Makrolon†-laminerad 
polykarbonat i metallkarm.

 · Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
 · Sluter tätt om störtburen och skyddar förare och 
passagerare mot väder och vind samtidigt som det 
möjliggör kontrollerat luftflöde.

 · 3 lägen för helt stängd, ¼ öppen eller helt öppen.
 · Gasassisterad öppning.
 · Perfekt för leriga förhållanden.

Vindruta av glas Traxter, Traxter MAX 715001303

 · Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram.
 · Sluter tätt om störtburen och skyddar förare och 
passagerare mot väder och vind samtidigt som den ger 
utmärkt optisk klarhet.

 · Ska användas tillsammans med torkar- och spolarsats för 
vindruta (715001638) för god sikt under tuffare 
körförhållanden.

 · Inte EU-godkänd.

Hel vindruta Traxter, Traxter MAX 715002431

 · Hel vindruta av kraftigt stöttålig, repbeständig 
polykarbonat.

 · Formulerad för att motstå gulfärgning, krackelering och 
sprickbildning, med utmärkt UV-beständighet och optisk 
klarhet.

 · Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
 · Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.

Hel vindruta – reptålig Traxter, Traxter MAX 715002432

 · Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Makrolon†-laminerad polykarbonat.
 · Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
 · Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
 · Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.

Halv vindruta Traxter, Traxter MAX 715002433

 · Halv vindruta av kraftigt stöttålig, repbeständig 
polykarbonat.

 · Formulerad för att motstå gulfärgning, krackelering och 
sprickbildning, med utmärkt UV-beständighet och optisk 
klarhet.

 · Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
 · Med omvänd vinkelkant för att rikta luftflödet.
 · Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.
 · Inte kompatibel med mjuka dörrar.

ProVent vindruta Traxter, Traxter MAX 715005276

 · Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Quantum-belagd 
polykarbonat.

 · Optimala prestanda med hel hyttpåbyggnad.
 · Reglerbara ventiler för hantering av luftflödet.
 · Leder in luft i hytten, avimmar vindrutan och kan stängas 
helt för att utestänga luftflödet.

 · 2 nedre ventiler och en övre ventil (förfilter installerat).
 · Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
 · Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
 · Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.
 · Inte kompatibel med torkarsatser.

Kabel till torkare och fönsterhissar
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 715008781

 · Krävs för att montera ljudtak (715005206 eller 715006879) med följande tillbehör: Fällbar vindruta av glas med 
torkar- och spolarsats (715002441), Torkar- och spolarsats till vindruta (715001638), Framdörrar i fullstorlek med 
elektriska fönsterhissar (715006331), Bakre hela dörrar (715006329).



2023 CAN-AM TRAXTER TILLBEHÖR 9

Sidovindskydd Traxter, Traxter MAX 715005081

 · Vindskydd i genomskinlig polykarbonat som monteras på 
båda sidor av buren.

 · Inte kompatibelt med hela dörrar.
 · Säljs parvis.
 · Kompatibelt med alla vindrutor.

 · Kan justeras i tre olika lägen för reglering av hyttens 
luftflöde när en hel vindruta är monterad:
1.  Utvändig avvisning för att minska luftflöde och 

turbulens i hytten.
2. Invändig avvisning för att öka luftflödet i hytten.
3. Ventilation av vindrutan för minskad imbildning.

Ytterspeglar Traxter, Traxter MAX 715008100 · Svart

 · Robust svart nylon 6/6-konstruktion med fäste i lackerad 
gjuten aluminium.

 · Dubbel (horisontell och vertikal) justering för att passa 
alla förare.

 · Konvex optik för optimalt synfält.
 · Fjäderbelastade så att de kan fällas in helt.

 · Passar med och utan dörrar och halvdörrar.
 · Säljs parvis.

Ytterspegel
Traxter, Traxter MAX 2020 och senare
Traxter, Traxter MAX 2019 och tidigare

715008101
715002459

 · Formgjuten robust aluminiumspegel. 
 · Stannar på plats även vid körning på ojämna underlag. 
 · Kulledsdesign för stabil justering i flera vinklar och 
utmärkt sikt. 

 · Kan användas med eller utan tak, vindruta eller dörrar. 
 · Inte för användning på väg. 
 · Passar på endera sidan. 
 · Säljs per styck.

Central panoramaspegel Traxter, Traxter MAX 715003638

 · Konvex vidvinkelspegel.
 · För förbättrad sikt.
 · Kan användas med eller utan tak eller vindruta och med hyttpåbyggnader.
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Panel till framdörr Traxter, Traxter MAX 2022 och senare

 · Anpassa din Traxter genom att lägga till färgmatchade dörrpaneler.

Panel till vänster framdörr Panel till höger framdörr

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

Panel till bakdörr Traxter MAX 2022 och senare

 · Anpassa din Traxter genom att lägga till färgmatchade dörrpaneler.

Panel till vänster bakdörr Panel till höger bakdörr

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

DÖRRAR
Främre hela dörrar deluxe Traxter, Traxter MAX 2022 och senare (utom X mr-modeller) 715005214

 · Dörrar i toppsegmentet tillverkade i robust polyeten.
 · Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind. 
 · Lätta att ta bort på varma och soliga dagar. 
 · Lättanvända inbyggda förvaringsfack.
 · Dörrarnas svängda design ger ännu mer rymlighet. 
 · Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur 
sittbrunnen. 

 · Elfönster ger extra ventilation. 

 · Kompatibla med alla BRP-vindrutor. 
 · Kräver Kabel för torkare och fönsterhissar (710004462) 
Elkabel för tak (715003094) och Tätningssats 
(715003126).

 · Dörrpaneler i färg krävs (säljs separat).
 · Hårdvara för att montera dörrpaneler medföljer.
 · Inget låssystem

Bakre hela dörrar deluxe Traxter MAX 2022 och senare (utom X mr-modeller) 715005215

 · Dörrar i toppsegmentet tillverkade i robust polyeten.
 · Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind.
 · Lätta att ta bort på varma och soliga dagar.
 · Lättanvända inbyggda förvaringsfack.
 · Svängd design ger ännu mer rymlighet.
 · Gångjärnen öppnas brett vilket gör det lätt att stiga i och 
ur sittbrunnen.

 · Veva ned fönstret för extra luftväxling.
 · Kräver framdörrar (715005214), kabel för torkare och 
fönsterhissar (710004462), elkabel (715003094) och 
tätningssats för sporttak (715003583).

 · Dörrpaneler i färg krävs (säljs separat).
 · Hårdvara för att montera dörrpaneler medföljer.
 · Inget låssystem

Främre halva dörrar deluxe Traxter, Traxter MAX 2022 och senare 715007201

 · Färgmatchade dörrar i toppsegmentet tillverkade i robust 
polyeten.

 · Passform och finish i toppklass.
 · Smarta, med invändiga fack.
 · Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur 
sittbrunnen.

 · In- och utvändiga handtag.
 · Färgmatchande paneler krävs (säljs separat).
 · Hårdvara för att montera dörrpaneler medföljer.

Bakre halva dörrar deluxe Traxter MAX 2022 och senare 715007202

 · Färgmatchade dörrar i toppsegmentet tillverkade i robust 
polyeten.

 · Passform och finish i toppklass.
 · Smarta, med invändiga fack.
 · Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur hytten.

 · In- och utvändiga handtag.
 · Färgmatchande paneler krävs (säljs separat).
 · Hårdvara för att montera dörrpaneler medföljer.
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Halvdörrar
Traxter (2 dörrar)
Traxter MAX (4 dörrar)

715006314
715006316

 · Halvdörrar av plast.
 · Metallram för ännu bättre passform, finish och styvhet.
 · Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen.
 · Fickor och foder på insidan för ökat skydd.

Mjuka dörrar

Traxter (2 dörrar)
Traxter MAX 2018 och tidigare, Traxter MAX 2021 och 
senare (modeller tillverkade efter 18 januari)

715008059
 
715006318

 · Mjuka dörrar designade av Bestop för Can-Am Traxter.
 · Väderbeständiga mjuka dörrar förstärkta med stålram 
skyddar mot väder och vind.

 · Tillverkade av slitstarkt, motståndskraftigt och 
UV-beständigt canvastyg. 

 · Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur 
sittbrunnen.

 · Nerfällbara rutor tillverkade av laminerad och polerad 
vinyl för extra ventilation.

 · Lätt att ta bort på varma soliga dagar.
 · Kompatibla med tak och speglar.
 · Mjuk dörrinstallationssats (715006238/2X för MAX) krävs för 
installation av 2019 och tidigare dörrar, på 2020 
Traxter-modeller.

Hårda genomskinliga framdörrar
Traxter (alla modellår), Traxter MAX 2022 och senare (utom X 
mr-modeller) 715006261

 · Kraftiga och kompakta dörrar med stålkarm för hållbarhet 
kombinerat med en vid sikt.

 · Nedre genomskinlig panel i laminerad polykarbonat 
maximerar sikten runtom fordonet. 

 · Övre delen består av två skjutfönster av härdat glas för 
oöverträffad luftcirkulation och mångsidighet.

 · EU- och ROHVA-kompatibla för optimal säkerhet, vilket 
gör att du kan ta bort standardstången för sidoskydd för 
att få ökat hyttutrymme.

 · Tätad kontur ger bättre åkkomfort i alla väder. 
 · Låsbara dörrar för extra trygghet.

Hårda genomskinliga bakdörrar Traxter MAX 2022 och senare (utom X mr-modeller) 715006262

 · Kraftiga och kompakta dörrar med stålkarm för hållbarhet 
kombinerat med en vid sikt.

 · Nedre genomskinlig panel i laminerad polykarbonat 
maximerar sikten runtom fordonet. 

 · Övre delen består av två skjutfönster av härdat glas för 
oöverträffad luftcirkulation och mångsidighet.

 · EU- och ROHVA-kompatibla för optimal säkerhet, vilket 
gör att du kan ta bort standardstången för sidoskydd för 
att få ökat hyttutrymme.

 · Tätad kontur ger bättre åkkomfort i alla väder. 
 · Låsbara dörrar för extra trygghet.

Bakre dörrar i fullstorlek Traxter MAX tillverkade före 18 januari 2021 715006329

 · Tillverkade av robust polyeten med hög densitet.
 · Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind. 
 · Lätta att ta bort på varma och soliga dagar. 
 · Låsbara dörrar med praktiska integrerade 
förvaringsutrymmen. 

 · Krökt design ger ännu mer rymlighet. Gångjärnen öppnas 
brett vilket gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen. 

 · Pop-out-fönster ger extra ventilation. 

 · Kräver torkar- och strömkablar och tätningssats: Om de är 
utrustade med sporttaket krävs strömkablar 710004462 
och 715003094 och tätningssats 715003126. Om de är 
utrustade med ljudtaket krävs strömkablar 715008781 
och 715003094 och tätningssats 715003126.

Framdörrar i fullstorlek med elektriska 
fönsterhissar Traxter och Traxter MAX tillverkade före 18 januari 2021 715006331

 · Tillverkade av robust polyeten med hög densitet. 
 · Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind. 
 · Lätta att ta bort på varma och soliga dagar. 
 · Låsbara dörrar med praktiska integrerade 
förvaringsutrymmen. 

 · Dörrarnas krökta design ger ännu mer rymlighet. 
Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur 
sittbrunnen. 

 · Elfönster ger extra ventilation. 
 · Kompatibla med alla BRP-vindrutor. 
 · Kräver torkar- och strömkablar och tätningssats: Om de är 
utrustade med sporttaket krävs strömkablar 710004462 
och 715003094 och tätningssats 715003126. Om de är 
utrustade med ljudtaket krävs strömkablar 715008781 
och 715003094 och tätningssats 715003126.
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BAKRE VINDSKYDD
Bakruta av glas med skjutbar panel Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715007080

 · Tillverkad av höghållfast härdat glas.
 · Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn 
bakifrån i tuffa miljöer.

 · Skjutbar panel för extra ventilation.
 · Snabb och enkel montering.

 · Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för 
installation.

 · Inte kompatibel med snorkelsats.

Bakruta av glas Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715007079

 · Tillverkad av höghållfast härdat glas.
 · Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn 
bakifrån i tuffa miljöer.

 · Snabb och enkel montering.

 · Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för 
installation.

 · Inte kompatibel med snorkelsats.

Bakruta av polykarbonat Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715007081

 · Fönster av stöttålig polykarbonat.
 · Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn 
bakifrån i tuffa miljöer.

 · Snabb och enkel montering.

 · Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för 
installation.

 · Inte kompatibel med snorkelsats.

Bakruta Traxter, Traxter MAX 715002851

 · Hel nätbakruta som minskar drag bakifrån från vindrutan 
för extra hyttkomfort.

 · Monteras snabbt och enkelt på störtburen.
 · Vit Can-Am-logo placerad högst upp för att bibehålla god 
sikt.

Mjuk bakruta Traxter, Traxter MAX 715003249

 · Ofärgad, flexibel ruta tillverkad i genomskinlig vinyl.
 · Motstår köldsprickbildning ned till -20°C.
 · Stoppar drag bakifrån via vindrutan, damm och regn från 
att tränga in för extra hyttkomfort.

 · Monteras snabbt och enkelt på störtburen.
 · Vit Can-Am-logo placerad högst upp för att bibehålla god 
sikt. 
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BUKSKYDD I ALUMINIUM

För största hållbarhet och styrka är alla våra 
aluminiumbukskydd tillverkade av aluminiumlegeringen 
5052 H32 med hög hållfasthet och 4,5 mm tjocklek.
 · Överlägsen varaktighet
 · Hög hållfasthet TRAXTER, TRAXTER MAX

2019 och tidigare 2020 och senare

Skaffa en sats med fullt skydd eller individuella delar
Base, DPS, XT, 

XT-P, XT Cab 2017 
och tidigare och 
Hunting Edition

XT Cab 2018-2019, 
Lone Star Edition 

och X mr

62"
Base, DPS (HD5 & 
HD8), DPS (HD10 

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

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

64"
PRO DPS, PRO XU, 
DPS (HD10 utom 

T-kat 2020), XT 
(HD10), XT-P, XU 

(HD10 T-kat) 2021 
och senare, XU 

(HD9 T-kat)

67"
XT Cab, Hunting 

Edition, Lone Star 
Edition, Limited och 

X mr

Heltäckande skyddssats

Bukskyddssats av aluminium

715003711 
(utom MAX)

715006977 
(3-sits)

715006694 
(utom MAX)

715006696 
(3-sits & 6x6)

715006979 
(endast 3-sits 

2020- till 2021)

715003712 
(endast MAX)

715006978 
(MAX)

715006695 
(endast MAX)

715006697
(MAX & PRO)

715006980 
(endast MAX 2020 

till 2021)

Enstaka bukskydd i aluminium
1 Skydd för främre A-arm

 · Extra skydd för fordonets styrmekanism och upphängning 
(A-arm).

 · Säljs parvis.
 · Inte kompatibla med Apache drivbandssystem.

715008274 715006975 715008274 715008275

715008275
(2022 och senare)

715006975
(endast 2020 till 

2021)

2 Främre bukskydd
 · Skyddar fordonets främre undersida vid körning i tuffa 
terrängförhållanden.

 · Ger fordonets front extra stil.

715002447 715002447 715002447 715002447 715002447

3 Centralt bukskydd
Central bukskyddssats inkluderar central- och sidobukskydd.
 · Höghållfast skydd för fordonets underrede.
 · Underlättar vid körning i svår terräng.
 · Måste användas med Bukskyddssats.

715003467
(endast MAX)

715003467
(endast MAX)

715003467
(endast MAX)

715003467
(endast MAX)

715003467
(endast MAX)

4 Bukskyddssats
 · Höghållfast skydd för fordonets underrede.
 · Underlättar vid körning i svår terräng.
 · Satsen inkluderar centrala, sidomonterade och bakre 
bukskydd.

715002446 715002446 715007982 715007982 715007982

5 Skydd för bakre A-arm
 · Extra skydd för fordonets upphängning (A-arm).
 · Säljs parvis.
 · Inte kompatibla med Apache drivbandssystem.

715002445 715006976 715002445 715004388

715004388
(2022 och senare)

715006976
(endast 2020- till 
2021-modeller)
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STÖTFÅNGARE OCH SKYDD
Stötfångare

Främre stötfångare
Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)

715002418
715005754

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
 · Ger utökat skydd.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Integrerade monteringsfästen för belysning.
 · Krävs för installation av plåtar för främre Xtreme-
stötfångare, främre räcke och främre hörnskydd.

Plåtar för främre Xtreme-stötfångare
Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)†

Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)‡

715003005
715005777

 · Tillverkade av höghållfast stål med gummidynor för ökat skydd.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Ger extra skydd för fordonets front.
 · Inte kompatibla med fordon i T-kategorin

†Främre stötfångare (715002418) krävs för installation.
‡Främre stötfångare (715005754) krävs för installation.

Främre hörnskydd
Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)†

Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)‡

715002833
715005774

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
 · Ger ökat skydd för de främre hörnen.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Säljs parvis.

†Främre stötfångare (715002418) krävs för installation
‡Främre stötfångare (715005754) krävs för installation.

Rancher främre stötfångare Traxter, Traxter MAX 715005410

 · Tack vare det nedsänkta frontskyddet och skyddsplåtarna 
kan fordonet användas bland boskap utan risk för skador 
på djur eller fordon.

 · Det platta frampartiet kan användas för att fösa boskap 
eller skjuta på lättare föremål, t.ex. för att stänga en grind.

 · Heltäckande frontskydd ger extra skyddslager för 
strålkastarna och kylaren.

 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)
 · Förbättrad angreppsvinkel.
 · Kompatibel med främre räcke, snöplogar, däck och 
däcksatser, vinschar.

 · Inte kompatibla med fordon i T-kategorin

XT främre stötfångare Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715004407

 · Stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
 · Erbjuder ett lättare skydd.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Kompatibel med belysningssats.

 · Standard på XT- och XT Cab-modeller 2018 och 2019.
 · Inte kompatibel med plåtar för främre Xtreme-stötfångare, 
främre hörnskydd eller främre LinQ-räcke.

Främre X mr-stötfångare Traxter, Traxter MAX 715006143 · Svart 

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning med slitstark yta.
 · Ger extra skydd för fordonets front.
 · Inbyggd fästplatta för vinsch för att flytta vinschen högre 
för att komma åt lättare under leriga förhållanden eller för 
extraljus.

 · Inkluderar en främre dragkrok.
 · Standard på X mr-modeller.
 · Vinsch säljs separat.
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Karossidoskydd

Flakskydd och dragskenor Traxter 6x6- och PRO-modeller 715005415

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
 · Pålitligt skydd för lastflaket och fastkopplingspunkt för att 
säkra stora laster.

 · Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering.
 · Utformade för att hålla sig på plats när lastflakets 
sidoväggar tas bort.

Bakre stötfångare Traxter, Traxter MAX 715008109

 · Robust stålkonstruktion med 3,8 cm (1,5") diameter och 
inbyggd rördesign.

 · Ökat skydd av bakre och nedre lastboxhörnet utan att 
störa baklämmens normala funktion.

 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Behövs för installation av bakre karossidoskydd 
(715003055).

Bakre stötfångaradapter
(Illustration saknas) Traxter 6x6- och PRO-modeller 715006060

 · Behövs för installation av bakre stötfångare på Traxter-modeller med långt flak.

Bakre karossidoskydd Traxter, Traxter MAX (utom 6x6 och PRO) 715003055

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
 · Pålitligt skydd för lastboxen.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Kompatibla med stänkskärmsbreddare.
 · Inbyggt skydd mot snår och lågt hängande grenar.
 · Bakre stötfångare krävs för installation.
 · Säljs parvis.

Främre karossidoskydd Traxter, Traxter MAX 715003450

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
 · Främre sidoskydd för användning inom jordbruk, 
boskapsskötsel och skogsbruk.

 · Ger komplett skydd för fordonets front.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Säljs parvis.
 · Främre stötfångare (715002418 eller 715005754) med 
främre hörnskydd (715002833 eller 715005774) och 
sten- och stubbskydd (715002569 eller 715003040 för 
MAX-modeller) behövs för installation.

Främre Rancher-karossidoskydd Traxter, Traxter MAX 715003617

 · Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
 · Främre sidoskydd för användning inom jordbruk, 
boskapsskötsel och skogsbruk.

 · Ger komplett skydd för fordonets front.

 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

 · Säljs parvis.
 · Rancher-stötfångare och sten- och stubbskydd krävs för 
installation.
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Stänkskärmsbreddare

Sten- och stubbskydd

Stänkskydd

Stänkskärmsbreddare

Traxter (utom 6x6 och PRO), Traxter MAX
Traxter 6x6
Traxter PRO

715006821
715005409 
715006001

 · Robust, formsprutad konstruktion i polypropen.
 · Perfekt för att hålla gyttja och smuts utanför fordonet.
 · Inkluderar breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt som behövs för monteringen.
 · Perfekt för bandutrustade fordon.

Sten- och stubbskydd

Traxter
 
 
 
Traxter
Traxter MAX, Traxter PRO

715006671 · Svart 
715006675 · Manta Green 
715006672 · Röd 
715006673 · Gul 
715006721 · Svart

 · Robusta sten- och stubbskydd tillverkade i lackerad 5 mm (3/16") tjock aluminium med inbyggt steg för tillträde till en hög 
lastbox.

 · Skyddar fordonets sidor och underrede mot större hinder.
 · Placeras nära fordonets chassi för bättre frigång över hinder.
 · Inte kompatibla med andra sten- och stubbskydd.
 · Säljs parvis.
 · Standard på Traxter X mr-, Traxter MAX X mr- och Traxter XT-P-modeller.

Sten- och stubbskydd
Traxter, Traxter 6x6
Traxter MAX, Traxter PRO

715002569
715003040

 · Skyddar fordonets sidor och underrede mot större hinder.
 · Konstruerat med robusta stålrör 3,8 cm i diameter.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Inbyggt fotsteg för att underlätta åtkomst till lastboxen.
 · Säljs parvis.

Stänkskydd Traxter, Traxter MAX 715003041

 · Skyddar lastutrymmet mot lera och skräp, och skyddar släp eller bakomvarande fordon.
 · Förhöjer fordonets utseende.
 · Tillverkat av EPDM-gummi.
 · Bakre stötfångare krävs för installation.
 · Säljs parvis.

Sportskärmbreddare Traxter (utom 6x6 och PRO), Traxter MAX 715003898

 · Smidiga skärmbreddare i exakt rätt storlek för att skydda mot stänk av gyttja och smuts från däcken.
 · Robust, formsprutad konstruktion i polypropen.
 · Inkluderar breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt som behövs för monteringen.
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S3 för Can-Am
S3 främre stötfångare för vinsch Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715003779 · Svart

 · Tillverkad av stålrör med 3,8 cm diameter och tålig 
pulverlackering.

 · Specifikt utformad för alla som älskar gyttjekörning.
 · Inbyggda monteringsplattor för alla vinschar.
 · Möjliggör högre installation av vinschen för att undvika att 
den hamnar i lera vid gyttjekörning.

 · Extra karosskydd.
 · Inte kompatibel med främre LinQ-räcke, monteringssats 
för borttagbar vinsch, Super-Duty plogramsförlängare 
och plogremskiva.

 · Märkt ”S3 for Can-Am”.
 · Vinsch ingår ej.
 · Inte kompatibel med fordon i T-kategorin

Elkablage för bakre vinsch
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715004233

 · Krävs för installation av en vinsch på S3 stötfångare för bakre vinsch.
 · Kompatibelt med hela Traxter-vinschlinjen.

S3 instegsskenor Traxter, Traxter 6x6
715005094 · Sunburst 
Yellow

 · Tillverkad av stålrör med 3,8 cm diameter och tålig 
pulverlackering.

 · Specifikt utformad för alla som älskar gyttjekörning.
 · Skyddar fordonets nedre sidor utan att försämra 
markfrigången.

 · Integrerat insteg underlättar instigning.
 · Inte kompatibla med främre karossidoskydd, främre 
Rancher-karossidoskydd och Apache 360 LT-bandsystem.

 · Märkt ”S3 for Can-Am”.
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TRAXTERS LinQ-TILLBEHÖR Monteringsplats och krav
 ·  Inga verktyg behövs: Installera och ta bort tillbehör snabbt för hand
 ·  Utrusta din Can-Am för specialiserade uppgifter på nolltid
 ·  Robust fästsystem för de tuffaste terrängförhållandena

Lastflak (långt LinQ-lastflak) LinQ-lasträcke
715006140

Adventure takräcke
715003870/715004391

LinQ-tillbehör med 40,6 cm (16 tum) 
fäste

 · LinQ-fästen monterade med 40,6 cm (16 tums) mellanrum, från mitt till mitt.
 · Lägre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 91,4 cm (36 tums) bas.
 · Kan användas på Can-Am ATV- och SSV-fordon, Can-Am Spyder- och Ryker-fordon, 
Sea-Doo vattenskotrar och Ski-Doo snöskotrar.

LinQ 16 L kylbox
295100698 • Grå  
219400964 • Svart

LinQ basmonteringssats
715008125

LinQ basmonteringssats
715008125 Ingen kompatibilitet

LinQ verktygssats 
715006829

Inga ytterligare krav

Inga ytterligare krav

LinQ verktygslåda
715008111

LinQ SR 21 L väska
860202449

LinQ 17 L sportväska
860202447

LinQ modulbox
715005494 • (10 L) 
715007112 • (20 L) 
715006830 • (30 L)

LinQ väska med rulltoppstängning
715008110

Ingen kompatibilitet

LinQ-tillbehör med 91,4 cm (36 tum) 
fäste

 · Monteras på LinQ-räcken som ofta används på Can-Am ORV-fordon.
 · Högre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 40,6 cm (16 tum) bas.
 · Användning begränsad till Can-Am ORV-fordon.

LinQ 45 L lastbox
715003879

Ingen kompatibilitet Inga ytterligare krav

Inga ytterligare kravLinQ 86 L förvaringsbox
715008749

LinQ 43 L audio-lastbox
715003018

LinQ 30 L kylbox
715004778 • Svart 
715004698 • Grå

Ingen kompatibilitet

LinQ premiumförvaringsväska från OGIO†

715002923 • Svart

Inga ytterligare kravLinQ robust korg
715001215

LinQ korg med låg profil
715004282

LinQ-hållare
LinQ redskapshållare
715005340

Inga ytterligare krav Inga ytterligare krav
För installation på sidovägg 

LinQ-adaptrar
715003058LinQ verktygshållare

715007358

LinQ: FÄST OCH LOSSA LASTEN LÄTT



2023 CAN-AM TRAXTER TILLBEHÖR 19

LinQ-tillbehör med 40,6 cm (16 tum) bas

LinQ SR 21 L väska Traxter, Traxter MAX 860202449

 · Halvhård expanderbar väska.
 · 21 liters volym.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 16 L kylbox Traxter, Traxter MAX
219400964 · Svart 
295100698 · Grå

 · Alla fördelar med LinQ – enkelt, snabbt och säkert.
 · Formsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet.
 · Skumisolering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
 · Använder LinQ fästsystem (patent US 8777531 och US 8875830).
 · Enkelt verktygsfritt system för montering/borttagning.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ verktygslåda Traxter, Traxter MAX 715008111

 · Formsprutad HDPE-konstruktion med hög precision för styvhet och hållbarhet.
 · 19 L maximal volym.
 · Väderbeständigt, tätt och låsbart lock.
 · Enkelt verktygsfritt system för montering/borttagning.
 · Alla fördelar med LinQ – enkelt, snabbt och säkert.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ modulbox Traxter, Traxter MAX

715005494 · (10 L)
715007112 · (20 L)
715006830 · (30 L)

 · Andra modulboxar kan staplas ovanpå så att du alltid har rätt utrustning till hands.
 · Alltid rätt boxstorlek för att få med dig allt.
 · Kan monteras på valfritt LinQ-fäste med 40,6 cm (16 tum) bredd.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ verktygssats Traxter, Traxter MAX 715006829

 · Innehåll: 
 - Avbitartång
 - Nåltång
 - Låstång
 - Spärrnyckel 3/8" fyrkant
 - 6" spärrskaft
 - Inbyggd förvaringsplats 
för CVT-rem (rem ingår 
ej)

 - Lång hylsnyckel 19 mm 
3/8" fyrkant - 6 delar

 - Hylsnyckel 18 mm 3/8" 
fyrkant

 - Lång hylsnyckel 17 mm 
3/8" fyrkant - 6 delar

 - Hylsnyckel 15 mm 3/8" 
fyrkant 

 - Hylsnyckel 13 mm 3/8" 
fyrkant 

 - Hylsnyckel 10 mm 3/8" 
fyrkant

 - Hylsnyckel 8 mm 3/8" 
fyrkant

 - Kombinyckel 19 mm
 - Kombinyckel 18 mm
 - Kombinyckel 15 mm
 - Kombinyckel 13 mm
 - Kombinyckel 10 mm
 - Kombinyckel 8 mm

 - Torx†nyckel T40 3/8" 
fyrkant

 - Torxnyckel T30 3/8" 
fyrkant

 - Torxnyckel T20 3/8" 
fyrkant

 - Hylshandtag 3/8" fyrkant
 · Se tabell för 
installationsplats och krav.

Termoinsats för LinQ modulbox (10 L) Traxter, Traxter MAX 219401110

 · Isolerande foder.
 · Passar utmärkt i LinQ modulbox (10 L).
 · Rymmer fem 473 ml-burkar eller sex 355 ml-burkar.
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LinQ-tillbehör med 91,4 cm (36 tum) bas

LinQ 17 L sportväska Traxter, Traxter MAX 860202447

 · 17 liters volym. 
 · Hård botten, halvhård topp.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 86 L förvaringsbox Traxter, Traxter MAX 715008749

 · Låsbar och väderbeständig.
 · Håller lasten säkert fastspänd när du kör.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 45 L lastbox Traxter, Traxter MAX 715003879

 · Håller lasten säkert fastspänd när du kör.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ väska med rulltoppstängning Traxter, Traxter MAX 715008110

 · Fullt vattentät torr väska med rulltoppstängning för säker förvaring av utrustning.
 · LinQ-monterad med kraftig, förstärkt plastbotten.
 · Förvaringslösning med hög kapacitet (40 L).
 · Skumvadderad botten för extra skydd av utrustningen.
 · Ett integrerat handtag gör den smidig att ta med sig.
 · Sea-Doo: marinbeständig LinQ för användning i saltvatten.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 43 L audio-lastbox Traxter, Traxter MAX 715003018

 · En prisvärd och snabb lösning för att lägga till musik och förvaring på nästa tur. Tack vare den bakre installationen tar 
den inte upp något utrymme i hytten; lätt att lyssna i medelhög hastighet.

 · Monteras/tas av lätt och håller fast/rymmer lasten tryggt och säkert. 
 · Den Bluetooth-aktiverade mottagaren och de 16,5 cm högtalarna är smart dolda och inbyggda i locket.
 · En automatisk avstängningsfunktion skyddar batteriet genom att stänga av systemet efter 10 minuters inaktivitet.
 · Bakgrundsbelyst kontrollpanel perfekt för mörkerkörning. 
 · Vattenresistenta högtalare.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 30 L kylbox Traxter, Traxter MAX
715004698 · Grå
715004778 · Svart

 · Kan installeras utan modifiering av fordonet.
 · Rotationsformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet. 
 · Skumisolering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
 · Integrerat, fullt uttagbart fack för skydd av mat.
 · Robusta gummispärrar som håller locket väl tillslutet.
 · Väderbeständig.
 · Praktisk dräneringsplugg.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ premium förvaringsväska från OGIO Traxter, Traxter MAX 715002923 · Svart

 · Halvhård cargoväska med 65 liters kapacitet, idealisk för att ta med allt du behöver på fordonet.
 · Stängning med spänne och resårband med gummilist som hindrar damm från att tränga in i väskan.
 · Lock i 3 delar för delvis eller full öppning av väskan.
 · Avskiljare på insidan för optimal organisation.
 · Se tabell för installationsplats och krav.
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LinQ korg med låg profil Traxter, Traxter MAX 715004282

 · Öppen korg med låg profil som ökar förvaringsutrymmet.
 · Perfekt för att lätt komma åt verktyg, rep, vinsch och plogtillbehör.
 · Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
 · Tillverkad i stöttålig formsprutad polypropen.
 · Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ-förlängning för baklucka
Traxter, Traxter MAX (utom 6x6- och PRO-modeller) 
Traxter 6x6 & PRO

715002464
715005412

 · För extra lastvolym när bakluckan är öppen.
 · Stålrörskonstruktion som tack vare LinQ-systemet monteras enkelt och utan några verktyg på flakväggarna.
 · Kan monteras som lastavdelare längs med väggarna och förhindrar att större föremål faller av flaket.
 · Lätt att fälla undan; kan användas som extra hyttskydd om det monteras upp och ned på flakets främre del.
 · Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering.
 · Inte kompatibel med hårda bakrutor på Traxter MAX som tillverkats före januari 2021.

LinQ-däckhållare Traxter (utom 6x6- och PRO-modeller), Traxter MAX 715003448

 · Lastbox reservdäckshållare.
 · Kraftig stålkonstruktion.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Monteras tack vare LinQ enkelt och utan några verktyg på flakväggarna.
 · Kompatibel med utökad flakvägg.
 · Använder BRP-standardhjulbultmönster för att montera däcket (muttrar ingår).
 · Håller upp till 28-tums BRP-däck (däck ingår inte).
 · Kan installeras i flera positioner tack vare LinQ-systemet.

LinQ-lasträcke Traxter, Traxter MAX 715006140

 · Kraftigt, slitstarkt stålräcke.
 · Lätt att installera utan verktyg tack vare LinQ-systemet.
 · Möjliggör installation av LinQ-tillbehör.
 · 2 räcken kan installeras samtidigt.
 · Möjliggör förvaring i flera nivåer på lastflaket, rymmer en 19 liters hink.
 · Hjälper till att hålla lasten säkert på plats.
 · Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
 · LinQ-bas ingår i satsen.
 · Ger ytterligare användbart utrymme i lastboxen.
 · Utökar fordonets lastmöjligheter.

Främre LinQ-räcke Traxter, Traxter MAX 715006064

 · Robust främre räcke som monteras ovanpå huven för extra förvaringsutrymme.
 · Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Uppfällbart för smidig åtkomst av lastytan.
 · Möjliggör montering av LinQ-tillbehör (speciellt för användning med LinQ-korg med låg profil [715004282]).
 · LinQ-bas ingår i satsen.
 · Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
 · För montering krävs Rancher-stötfångare (715005410) eller främre stötfångare (715002418 eller 715005754).
 · Praktiskt för förvaring av verktyg.
 · Möjliggör montering av LinQ-korg med låg profil.

LinQ robust korg Traxter, Traxter MAX 715001215

 · Tillverkad i höghållfast, låglegerat stål.
 · Se tabell för installationsplats och krav.
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LinQ-hållare

LinQ-montering
LinQ-adapter Traxter, Traxter MAX 715003058

 · Möjliggör installation av LinQ-verktygshållare på utökad flakvägg eller Deluxe-hyttskydd.
 · Säljs i 4-pack.

LinQ verktygshållare Traxter, Traxter MAX 715007358

  

 · Extra mångsidig verktygshållare.
 · Praktisk vridbar spärr för att förvara verktygen i valfri riktning.
 · Kan monteras på lastboxväggar, Deluxe-hyttskydd, utökad flakvägg, Adventure takräcke och LinQ lasthållare.
 · LinQ-adapter behövs för montering på Deluxe-hyttskydd eller utökad flakvägg.
 · Säljs parvis.

LinQ basmonteringssats Traxter, Traxter MAX 715008125

 · Unik fästanordning som kan användas för valfritt LinQ-systemtillbehör.
 · Inkluderar: 2 LinQ-fästkonsoler och monteringsdetaljer.

LinQ reservdel Traxter, Traxter MAX 715001707

 · Unik fästanordning som kan användas för valfritt LinQ-systemtillbehör.
 · Installeras och tas bort utan verktyg.
 · Säljs parvis.

LinQ lås Traxter, Traxter MAX 860201968

 · Enkelt sätt att säkert låsa fast de flesta LinQ-tillbehören. 
 · Låsskyddet skyddar låset mot väder och vind. 
 · Korrosionsbeständigt. 
 · Förpackning med 1, 2 nycklar ingår. 
 · Inte kompatibelt med LinQ 16 L-kylbox, LinQ-verktygslåda, LinQ-verktygshållare eller LinQ-redskapshållare.

LinQ redskapshållare Traxter, Traxter MAX 715005340

 · Robusta och flexibla hållare som passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 10 cm i diameter.
 · Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
 · Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
 · Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
 · Gör det enkelt att transportera redskap genom att kombinera redskapshållarna med LinQ-systemet.
 · Vridbar 360°.
 · Säljs parvis.
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LAST OCH FÖRVARING
Lasthållare Traxter, Traxter MAX 715005447

 · LinQ-monterad mångsidig lasthållare som ger ytterligare en nivå för lastning.
 · Justerbar höjd som sträcker sig från mitten av hytten till takhöjden.
 · Modulär korg anpassas till olika laster med fällbara främre och bakre paneler.
 · Flera krokar och hål för upphängning av föremål både in- och utvändigt på räcket.
 · Korgen medger flera olika LinQ-positioner.
 · Kombinera med lastnät för hängande förvaring under korgen för ännu mer utrymme.
 · 2 lasthållare kan monteras på Traxter Pro och Traxter 6x6.

Sats för hängande förvaringsbox Traxter, Traxter MAX 715005449

 · Mångsidigt lastrack avsett för en standardförvaringsbox.
 · Lastracket är helt justerbart och kan anpassas för att hålla boxarna i olika lägen: hyttskyddsposition, i boxen längs 
sidoväggen och utanpå boxen längs sidoväggen.

 · Inkluderar Can-Am-märkt förvaringslåda.
 · Ytter lastförstärkningspanel rekommenderas vid användning utanpå lastflakets läm.

Can-Am-förvaringsbox
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 708303237

 · Konventionell förvaringsbox i plast 33 x 33 cm (13" x 13") med Can-Am-märkning.
 · Perforerad botten gör att vatten och skräp kan rinna av.

Yttre lastförstärkningspanel 
(Illustration saknas) 715006198

 · Panel som fästs mot lastflakssidan för ökat stöd och skydd av flakväggen vid utvändig lastning.
 · Rekommenderas vid användning av hängande förvaringsbox och/eller verktygs- och gevärshållare vid montering 
utanpå lämmen (utom för Traxter 6x6 & PRO).

Deluxe-hyttskydd Traxter, Traxter MAX 715002423

 · Skyddar hyttkomponenterna mot lasten på flaket.
 · Ökar lastboxens förvaringsutrymme vid användning tillsammans med utökad flakvägg (715002421).
 · Behövs för installation av utökad flakvägg (715002421).
 · Kompatibelt med utrustningsskena.

Hyttskydd Traxter, Traxter MAX 715003873

 · Komplett bakre täckning av störtburen som ger en skyddande barriär i kraftigt stål mellan ditt huvud eller hyttens 
komponenter och lasten på lastflaket.

 · Kompatibelt med utrustningsskena.
 · Skyddets öppna konstruktion ger obehindrad sikt bakåt.
 · Inte kompatibelt med utökad flakvägg.

Utökad flakvägg
Traxter, Traxter MAX (utom Traxter 6x6 och Traxter PRO)
Traxter 6x6- och PRO-modeller

715002421
715005411

 · Ökar lastboxens kapacitet.
 · Snabb och enkel modulmontering utan verktyg.
 · Bakluckan är demonterbar och kan spärras i öppet läge.
 · Variabel halv eller full höjdinställning.
 · Vikbara övre paneler som kan tas bort på några sekunder.
 · Kräver Deluxe-hyttskydd (715002423).
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Flakpresenning
Traxter 2018 och senare (utom Mossy Oak Break-Up Country 
Camo-modell), Traxter MAX 715008306

 · Utformad för att täcka allt innehåll på lastflaket.
 · Skyddar lastflaket från stänk.
 · Rullas upp framåt. 
 · Enkel att ta bort för snabb åtkomst.
 · Inte kompatibel med tillbehör som överstiger lastboxens höjd.

Löstagbart förvaringsfack Traxter, Traxter MAX 715004344

 · Praktisk, löstagbar verktygslåda på instrumentpanelen ser till att du alltid har med dig den viktiga utrustningen när du 
behöver den.

 · Rymmer 6,3 liter och snäpps fast och tas loss i en handvändning.
 · Vattenbeständigt för säker och torr förvaring.
 · Standard på alla modeller utom Base.

Löstagbart förvaringsfack – passagerare Traxter, Traxter MAX 715003314

 · Praktiskt fack för montering under passagerarsätet. 
 · Av formsprutad polypropen med 14 liters förvaringsutrymme.
 · Monteras och tas bort med snäppfunktion och har integrerat handtag.
 · Vattenbeständigt.

Mittplacerat förvaringsfack Traxter, Traxter MAX 715003446

 · 8 liters förvaringsfack av formsprutad polypropen. 
 · Vattentätt utförande för förvaring av is och drycker.
 · Lätt att ta bort och tömma med det integrerade handtaget. 
 · Åtkomlig genom att sätets mittsektion lyfts upp.

Förvaringsfack under förarsätet Traxter, Traxter MAX 715003399

 · 15 L förvaringsfack av formsprutad polypropen säkert monterat under förarsätet.
 · Öppning fram för snabb och enkel åtkomst.
 · Passar utmärkt för förvaring av väderbeständiga föremål som rep, bogserlina och vinschtillbehör som snabbt behöver 
kommas åt.

Lastflaksräcken Traxter (utom 6x6 och PRO), Traxter MAX 715003444

 · Lägg till ett inbyggt utrymme med möjlighet att spänna fast last i lastboxen som dessutom förhöjer utseendet.
 · Extra lastboxskydd.
 · In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
 · Robust stålrörskonstruktion med 2,5 cm (1") i diameter.
 · Adderar höjd till flakets sidovägg och fungerar som fästpunkt för rep, stroppar och remmar.
 · Inte kompatibla med utökad flakvägg och hyttskydd (715003873).
 · Säljs parvis.

Nät för lastflak Traxter (utom 6x6 och PRO), Traxter MAX 715003445

 · Kraftigt nät som hakas fast i botten av lastboxen för säker och kompakt förvaring av din last.
 · Håller fast lasten säkert på flaket.
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Nät till förvaringsutrymme på instrumentbrädan Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller) 715003129

 · Perfekt för att hålla kvar föremål i instrumentpanelens förvaringsfack.
 · Inte kompatibelt med avfrostnings-, värme- och ventilationssystemet.
 · Säljs parvis.

Verktygslåda för flak Traxter, Traxter MAX 715003028

 · Stor, väderbeständig verktygslåda på 150 L utformad för lastflak.
 · Rotationsformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet.
 · Med mugghållare och integrerat spår för rör eller 2x4 reglar.
 · Anpassad storlek för snabb montering av upp till 2 verktygslådor på lastflaket (snabb montering med bultar).
 · Öppningsbar från två sidor med låsbara lock och gummiöverdrag.

Mjuk förvaringsväska Traxter, Traxter MAX 715003759

 · Mjuk cargoväska med 45 liters förvaring designad för fordonets bakre del för att maximera förvaringsutrymmet. 
 · 3 sektioner.
 · Väderbeständig.

Förvaring på ryggstöd Traxter MAX 715003019

 · Nät som är enkelt att installera.
 · Tillverkat av polyester som inte missfärgas.
 · Säljs parvis.

10 L förvaringsväska Traxter, Traxter MAX 269502121

 · Torr väska med rulltoppstängning för fullt skydd av lasten från väder och vind.

Nedre instrumentpanel för värmesystem Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715003441

 · Ersätter standardpanelen och ger utrymme för föraren och passageraren att förvara mindre föremål i 
instrumentpanelen.

 · Kan monteras om avfrostnings-, värme- och ventilationssystem är installerade.
 · Används tillsammans med förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen (715003544) för att hindra att föremål i 
instrumentpanelens fack faller ur.

Förvaringsnät för värmesystem på 
instrumentpanelen Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715003544

 · Perfekt för att håll kvar föremål i instrumentpanelens förvaringsfack.
 · Kan monteras om den nedre instrumentpanelen för värmesystem är installerad.
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RÄCKEN OCH HÅLLARE
Bakre tillbehörsräcke Traxter, Traxter MAX 715005450

 · Starkt tillbehörsräcke som medger montering eller hängande föremål från baksidan.
 · Hål för karbinhakar, ankhängare eller andra föremål.
 · LinQ-fästen möjliggör montering av många LinQ-tillbehör.

Adventure takräcke 
Traxter Tar last upp till 18 kg
Traxter MAX Tar last upp till 34 kg

 715003870
 715004391

 · Idealisk lastlösning för att packa allt du behöver och leva offroad-äventyret helt och fullt.
 · Konstruerat med robusta stålrör 3,2 cm i diameter.
 · Modulära LinQ-stödplattor möjliggör montering av de flesta LinQ lasttillbehör.
 · Integrerade lampfästen för upp till 8 LED-lampor (6 fram och 2 bak) eller en 39 tums (99 cm) LED-ramp (fram) – se tabell 
för kompatibilitet.

 · Med förankringspunkter för att spänna fast reservdäcket.
 · Fästband för reservdäck säljs separat.
 · Lägg till lastnät för lastbox eller elastiskt lastnät för lastbox för att säkra och begränsa lasten på räcket.
 · Inte kompatibelt med Bimini-tak eller Audio-tak.

Spännband för reservdäck Traxter, Traxter MAX 280000955

 · 3-vägs spännband med öglor i ändarna.
 · Gjort för att säkert hålla fast reservdäck på tillbehör utrustade med inbyggda fästpunkter för reservdäck.
 · Kan justeras för de vanligaste UTV-däckstorlekarna.
 · Spärrhandtag och kopplingsring i hållbart förzinkat stål.
 · Krävs för att fästa reservdäck på Adventure-takräcket.

LinQ verktygs- och gevärshållare Traxter, Traxter MAX (utom 6x6- och PRO-modeller) 715005466

 · 2-i-1-hållare som kan användas för jobb eller jakt.
 · Innehåller 5 platser för att säkert hålla fast verktyg och gevär med gummispärrar och fästband upptill och en 
gummimatta med en gevärsstockformad utformning nedtill.

 · Lätt att ta bort, installera eller flytta med det enkla och säkra LinQ-systemet.
 · Kan monteras på flera platser längs lastflakets väggar, vänd inåt mot eller utåt från flaket.
 · Rekommenderas för användning med yttre lastförstärkningspanel (715006198) vid montering utanpå lastflakets läm.

Monteringssats till LinQ vapenfack Traxter, Traxter MAX 715006443

 · Krävs för att montera LinQ vapenfack på en Traxter eller Traxter MAX. 
 · Gör att du kan montera upp till två LinQ vapenfack.

LinQ-vapenfack Traxter, Traxter MAX 715004968

 · Praktisk design för förvaring av gevär och hagelgevär upp till 132 cm även med flertalet konfigurationer med kikarsikte.
 · Anpassningsbar till olika vapenformer och -funktioner med vadderade flyttbara dynor.
 · LinQ-monterad för effektiv och säker förvaring, låses på plats med bara en kvarts varvs vridning.
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Extra gevärsfodralhållare
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 715001586

Hållare för två gevär Traxter, Traxter MAX 715005265

 · Rymmer hagelgevär, gevär eller mynningsladdare.
 · Monteras i hytten, på golvet mellan förare och passagerare.
 · Gummivaddering skyddar vapnen.
 · Kan tas bort för att ge plats för en mittpassagerare.
 · Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering.
 · Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår för enkel montering.
 · Vapnen är bekvämt inom räckhåll och skyddade inne i hytten.
 · Kontrollera de lokala bestämmelserna för transport av vapen före köpet.

Kolpin gevärsfodralhållare Traxter, Traxter MAX 715001420

 · Passar Kolpin gevärsfodral 6.0 Impact.
 · Låg vikt och mycket hållbar.
 · Enkel att justera utan verktyg.
 · Gevärsvinkeln kan precisionsjusteras.
 · Utrustningsskena krävs för installation.

Stronghold-gevärsfodral Impact† från Kolpin† Traxter, Traxter MAX 705011442

 · Kompakt lågprofilsutformning med Kolpin Stronghold-design som rymmer upp till 132 cm långa gevär och hagelgevär 
med kikarsikten.

 · Med löstagbart stötdämpande Impact-foder.
 · Öppnas snabbt och enkelt med en hand och stängs med en integrerad rem.
 · Används med Kolpin Stronghold-fästsystem med automatisk spärr.

Kolpin Stronghold-fästsystem med automatisk 
spärr Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715003899

 · Design med automatisk spärr för snabb och säker montering av gevärshållaren i fordonet.
 · Fäste tillverkat i robust, stöttålig förstärkt nylon och lackerat stål.
 · Används med Stronghold-gevärsfodral.
 · Kräver Utrustningsskena för Stronghold (715004089).

Utrustningsskena för Stronghold Traxter, Traxter MAX 715004089

 · Utformad för Kolpin Stronghold-fästsystem med automatisk spärr. 
 · Kan hålla upp till två Stronghold-gevärsfodral (två automatiska spärrar krävs). 
 · Deluxe-hyttskydd (715002423) eller Adapter för utrustningsskena (715003392) krävs.

Gevärsfodral 6.0 Impact† från Kolpin† Traxter, Traxter MAX 715001419

 · Extra utrymme för gevär med pistolgrepp och mindre stödben.
 · Rymmer gevär med upp till 1,3 m total längd.
 · Gott om plats för 60 mm (2,4") kikarsikten.
 · Öppnas bakifrån för enklare åtkomst.
 · Snäpplock med låsmöjlighet.
 · Ergonomiskt utformat handtag och formsprutade fästpunkter för rem.
 · Utformad för att rymma kul- och hagelgevär, vänster- eller högerhänta.
 · Kräver utrustningsskena och Kolpin gevärsfodralhållare för installation.
 · Inkluderar borttagbar, stötupptagande vaddering och mjukt nyloninnerfoder för extra skydd på insidan.
 · Kompatibelt med dubbelt fäste för extra gevärsfodralhållare.
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Adapter för utrustningsskena Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715003392

 · Medger montering av utrustningsskena direkt på lastboxen utan hyttskydd.

Kolpin-fäste för utrustningsskena Traxter, Traxter MAX 715001422

 · Tillbehörsfäste för montering av flera tillbehör på utrustningsskenan.
 · C-klämma och metallfästen ingår.

Väska för två gevär
Traxter (utom XT Cab-, X mr-modeller), Traxter MAX (utom XT 
Cab- och Limited-paket)

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

 · Skal i slitstark och väderbeständig polyester som skyddar vapnen mot damm och smuts, väder och vind. Tjock invändig 
stoppning skyddar mot stötar och slag.

 · Passar perfekt på hyttens baksida, och vapnen är lätt åtkomliga från båda sidor av fordonet.
 · Löstagbar mittplacerad ficka som kan monteras på valfri sida av väskan. Extra förvaringsfickor på framsidan för 
jaktutrustning.

 · Snabb och säker montering.
 · Inte kompatibel med bakre vindskydd, hyttskydd eller utrustningsskenor.
 · Kan komma i konflikt med tippningsfunktionen på Traxter 6x6- eller Traxter PRO-modellernas lastflak.

Universell motorsåghållare från Kolpin Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715001423

 · Speciellt utformad för trygg och säker transport av motorsåg på din SSV.
 · Kraftigt metallfäste med svart pulverlackering för alla motorsågsmodeller med upp till 51 cm (20") svärd.
 · Gummidynor skyddar och ser till att sågen sitter ordentligt.
 · Gångjärn för smidig borttagning.
 · Håller sågen i vertikalt läge eller vinklad i 45 grader åt valfritt håll.
 · Kräver utrustningsskena.
 · Skyddande skida ingår.

LinQ redskapshållare Traxter, Traxter MAX 715001421

 · Robusta, flexibla hållare som skyddar med stötdämpande effekt passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 
10 cm i diameter.

 · Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
 · Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
 · Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
 · Installeras lätt på rörformade räcken, rackförlängningar, konsoler eller stötfångare.
 · Säljs parvis. 

Utrustningsskena Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller) 715003391

 · Stationärt skensystem speciellt utvecklat för ditt SSV-fordon.
 · Universellt monteringsalternativ för många Kolpin-tillbehör som redskapshållare och universalfäste för motorsåg.
 · Tillverkad av kraftig 3,66 mm (7 gauge) pressad, eloxerad svartlackerad aluminium.
 · Monteras på störtbågen.
 · Inkluderar ett mångsidigt Kolpin-fäste för utrustningsskena.
 · Kräver Deluxe-hyttskydd (715002423), hyttskydd (715003873) eller adapter för utrustningsskena (715003392).
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BELYSNING
1   Välj 

monterings
punkt

2   Välj plattform 3  Välj belysning

10" (25 cm) tvåradig 
LED-ramp

15" (38 cm) tvåradig 
LED-ramp

39" (99 cm) tvåradig 
LED-ramp

4" (10 cm) runda 
LED-lampor (säljs 

parvis)
3,5" (9 cm) LED-

lampor (säljs parvis) 

Främre stötfångare
Rancher-stötfångare
XT främre stötfångare 
Främre X mr-
stötfångare
(utan vinsch)

Främre X-TP-
stötfångare

Traxter 
Traxter MAX 2019 och 
tidigare

715002933
PLUS 

715002454 
(belysningskabel) 

715002934
PLUS 

715002454 
(belysningskabel)

Ej tillämpligt

715002935 (4" (10 cm) runda), 
715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 

715003666 (3,5" (9 cm) spot) 
PLUS 

715002454 (belysningskabel)

Traxter 
Traxter MAX 2020 och 
senare

715002933
PLUS 

715006034 
(belysningskabel)

715002934
PLUS 

715006034 
(belysningskabel)

Ej tillämpligt

715002935 (4" (10 cm) runda), 
715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 

715003666 (3,5" (9 cm) spot) 
PLUS 

715006034 (belysningskabel)

Belysningsräcke eller 
ljusramper
*Elkabel för tak och främre 
takfoder behövs eventuellt inte om 
de redan installerats med andra 
tillbehör.

Traxter & Traxter MAX 
(utom XT Cab)

715002933
PLUS 

715003094 (elkabel 
för tak) 

och 
715008226 (främre 

takfoder)

715002934
PLUS 

715003094 (elkabel 
för tak) 

och 
715008226 (främre 

takfoder)

715006226 
(lampstödräcke)

PLUS
715004007 (39" 
(99 cm) ljusramp)

PLUS
715005822 
(strömkabel) 

och
715008226 (främre 

takfoder)

715002935 (4" (10 cm) runda), 
715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) 

eller 
715003666 (3,5" (9 cm) spot)

PLUS 
715003094 (elkabel för tak) 

och 
715008226 (främre takfoder)

Traxter
Traxter MAX
XT Cab Limited

715002933 715002934

715006226 
(lampstödräcke)

PLUS
715004007 (39" (99 

cm) ljusramp)
PLUS

715005822 
(strömkabel) 

715002935 (4" (10 cm) runda), 
715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) 

eller 
715003666 (3,5" (9 cm) spot)

Adventure takräcke
*Elkabel för tak behövs eventuellt 
inte om den redan installerats med 
andra tillbehör.

Traxter & Traxter MAX (utom 
XT Cab Limited) Ej tillämpligt

Endast fram:
715002934

PLUS 
715003417 
(strömkabel)

och 
715003094 (elkabel 

för tak) 
och 

715008226 (främre 
takfoder)

Endast fram:
715004007

PLUS 
715005822 
(strömkabel)

och 
715003094 

(elkabel för tak)
och 

715008226 (främre 
takfoder)

Fram eller bak:
715002935 (4" (10 cm) runda), 

715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) 
eller 

715003666 (3,5" (9 cm) spot)
PLUS 

715003417 (strömkabel) 
och 

715003094 (elkabel för tak) 
och 

715008226 (främre takfoder)

Traxter, Traxter MAX XT Cab 
Limited Ej tillämpligt

Endast fram:
715002934

PLUS 
715003417 
(strömkabel)

Endast fram:
715004007

PLUS 
715005822 
(strömkabel)

Fram eller bak:
715002935 (4" (10 cm) runda), 

715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) 
eller 

715003666 (3,5" (9 cm) spot)
PLUS 

715003417 (strömkabel)

4  Beställ Beställ alla artikelnummer i korsande ruta
*Obs: Vid montering av mer än en belysningssats krävs en ytterligare belysningskabel eller monteringssats.

Elkabel för tak
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 715003094

 · Krävs för installation av vissa eltillbehör.
 · Hämtar ström från batteriet.

Elkabel för belysningssats 
(Illustration saknas)

Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)

715002454
715006034

 · Elkabel för installation av kompatibla Can-Am-belysningssatser på främre stötfångare.
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99 cm (39") tvåradig LED-ljusramp (270 W) Traxter, Traxter MAX 715004007

20 m

0

-20
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24300 
lumen

 · Utrustad med 54 5 W Cree LED-lampor. 
 · 24300 lumen. 
 · Belyser upp till över 900 m framför fordonet och cirka 35 m åt varje 
sida. 

 · Kompatibel med Adventure-takräcke. 
 · Kompatibel med Fällbar vindruta, Hel vindruta och Can-Am intrångsskydd om 
Lampstödräcke (715006226) och/eller Monteringssats för 99 cm (39") LED-ljusramp 
(715005822) har monterats

 · Inte EU-godkänd

9 cm (3,5") LED-varselljus (2 x 14 W) Traxter, Traxter MAX 715003666

15 m

0

-15
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1260 
lumen 

 · 14 W LED-lampor som ger 1260 lumen vardera.
 · Spotlightglas för smal och lång spridning av ljusstrålen, idealiskt vid 
körning i högre hastigheter.

 · Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten aluminiumhållare.

 · Med två fästpunkter. Om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan 
man rotera till nästa fästpunkt och återmontera lampan.

 · Säljs parvis.
 · CE-certifierad.

38 cm (15") tvåradig LED-ljusramp (90 W) Traxter, Traxter MAX 715002934

20 m
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8400 
lumen

 · Utrustad med 18 5 W Cree LED-lampor.
 · 8400 lumen.
 · Kompletterar belysningsräcken och de flesta stötfångare.
 · Robust och vattentät.

 · Belyser upp till över 580 m framför fordonet och cirka 20 m åt varje sida.
 · Inte EU-godkänd

10 cm (4") runda LED-lampor (2 x 25 W) Traxter, Traxter MAX 715002935

20 m

0

-20
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1800 
lumen

 · 25 W LED-spotlights.
 · 1800 lumen.
 · Robusta och vattentäta.
 · Inkluderar grundläggande kablage och brytare.

 · Galler märkt Can-Am.
 · Kräver belysningskabel.
 · Säljs parvis.
 · Inte EU-godkänd.

25 cm (10") tvåradig LED-ljusramp (60 W) Traxter, Traxter MAX 715002933

0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

20 m

0

-20

5400 
lumen

 · Utrustad med tolv 5 W Cree LED-lampor.
 · 5400 lumen.
 · Ger mycket effekt för sin storlek.
 · Robust och vattentät.
 · Kan monteras på främre stötfångare, sporttak och Bimini-tak med 
solskydd.

 · Kräver belysningskabel för installation.
 · Belyser upp till över 460 m framför fordonet och cirka 20 m åt varje sida.
 · Inte EU-godkänd
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9 cm (3,5") LED-strålkastare (2 x 14 W) Traxter, Traxter MAX 715003665

0 15 30 45 60 75 90 105 m

15 m

0

-15

1260 
lumen 

 · 14 W LED-lampor som ger 1260 lumen vardera.
 · Strålkastarglas för bredare spridning av ljusstrålen, idealiskt för 
arbetstillämpningar som plogning eller kurvtagning. Lämpar sig för 
dammiga körförhållanden eller dimma.

 · Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten 
aluminiumhållare.

 · Med två fästpunkter. Om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan 
man rotera till nästa fästpunkt och återmontera lampan.

 · Säljs parvis.
 · CE-certifierad.

Belysningsräcke Traxter, Traxter MAX 715002456

 · Kraftig stålkonstruktion för montering och skydd av strålkastarna.
 · Lampor ingår inte.
 · Främre takfoder krävs för montering på taket (utom Cab-modeller eller med Deluxe-sporttak).
 · Elkabel, sporttak, Deluxe-sporttak eller sporttak för MAX krävs för installation.
 · Snygg och perfekt integrering med våra takprodukter.

Belysning för bakre lastutrymme Traxter, Traxter MAX (2020 och senare) 715007077

 · Stark H3-belysning (55 W) för bakre lastutrymme.
 · Praktisk strömbrytare på instrumentpanelen.
 · Kablage medföljer.
 · Sporttak (715002430), Deluxe-sporttak (715002511) eller sporttak för MAX (715003038) krävs för installation.
 · Inte EU-godkänd.
 · Inte kompatibel med hyttskydd på Traxter Pro och Traxter 6x6.

RAM† LED-spotlight Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 710005423

 · Kraftig 9 watt LED-strålkastare på 540 lumen standardutrustad med gummiklätt dubbelt kulledssystem med 2,5 cm (1") 
diameter.

 · Inte EU-godkänd

Kupolbelysning Traxter, Traxter MAX 715002455

 · LED-lampor som integreras perfekt med fordonet.
 · Kablage medföljer.
 · Kan monteras på störtbur eller tak med eller utan takfoder.

Signature LED-belysning Traxter, Traxter MAX (2020 och senare) 715006896

 · Den eleganta LED-satsen ger din Traxter en sista touch och framhäver den offensiva attityden.
 · Ingår i modellerna Limited och Lone Star.
 · Inte EU-godkänd

Lampstödräcke Traxter, Traxter MAX 715006226

 · Monteringsfäste som möjliggör installation av Can-Am 39" (99 cm) ljusramp (715004007).
 · Låg och framåt monteringsposition för en snygg look. 
 · Kompatibel med alla vindrutor, tak och dörrar. 
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LJUD- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM

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

 · Inbyggd Bluetooth-anslutning med källval.
 · Inbyggt sändläge.
 · Bakgrundsbelyst kontrollpanel med inbyggd RGB LED 
hyttbelysning.

 · Inbyggd LED-kupolbelysning.
 · IP67-klassad trådlös fjärrkontroll.
 · 3,5 aux in- och utgång.
 · Inbyggd 300 W klass D-förstärkare.

 · Fyra 3-tums marinklassade fullspektrumhögtalare.
 · Två 1-tums marinklassade diskanthögtalare.
 · Driftspänning: 12 V.
 · IP-klassning: IP67.
 · Längd: 54,13 cm (21,31")
 · Bredd: 10,26 cm (4,04")
 · Höjd: 9,8 cm (3,85")
 · Monteringssats för högtalarramp krävs för montering.

Monteringssats till högtalarramp Traxter, Traxter MAX 715007840

 · Krävs för att montera Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition högtalarramp på en Traxter och Traxter MAX.

Takmonterad ljudanläggning
 · Robust och vattentät Jensen†-ljudanläggning med 
Bluetooth stereoljud som kan användas med olika 
ljudkällor: AM/FM/WB och USB (kompatibel med iPod® 
och iPhone®).

 · Praktiskt vit LCD-skärm med LED-belysning och knappar.
 · Anslutning till valfri Bluetooth-aktiverad enhet 
(smarttelefon, MP3-spelare).

 · Kraftfull, fjärraktiverad 4x40 Watt förstärkare.
 · Röststyrning av AVRCP-aktiverad enhet.

 · 30 programmerbara AM/FM-stationer med automatisk 
lagring/förinställd sökning.

 · Separata RCA-ljudutgångar och -ljudingångar.
 · UV- och korrosionsbeständiga komponenter.
 · Kräver sporttak (715002430), främre takfoder (715008226) 
eller Deluxe-sporttak (715002511) och elkabel (715003094).

Komplett takmonterat ljudsystem Traxter, Traxter MAX 715002019

 · Komplett med 4 robusta högtalare för utomhusbruk (2 fram och 2 bak) och 4 svarta högtalarlådor.

Takmonterad främre ljudanläggning Traxter, Traxter MAX 715003095

 · Komplett med 2 robusta högtalare för utomhusbruk och en svart högtalarlåda.

Can-Am Audio-tak Traxter 715005206

 · Helt tak med elegant inbyggt ljudsystem.
 · Helt förslutet och vattentätt.
 · Enkelt att installera: en enda ledning ansluter taket till 
fordonets elektronik.

 · Fyra 8 tums högtalare, en 280 watt-förstärkare och en 
väderbeständig ljudkälla från JL Audio†.

 · Högtalarna inkluderar LED-belysning integrerad i grillen, 
designad för jämn belysning med RGB-ljus.

 · En 3 tums fullfärgs LCD-display med skilda dag-/
nattbelysningsval för god synlighet även i starkt solljus.

 · AM/FM-tuner.
 · För installation av ljudtak med följande tillbehör krävs 
elkablage 715003094 och 715008781: Fällbar vindruta av 
glas med torkar- och spolarsats (715002441), Torkar- och 
spolarsats till vindruta (715001638), Framdörrar i 
fullstorlek med elektriska fönsterhissar (715006331), 
Bakre hela dörrar (715006329), Främre hela dörrar deluxe 
(715005214), Bakre hela dörrar deluxe (715005215).

 · Inte kompatibel med Adventure takräcke.

Can-Am Audio-tak MAX Traxter MAX 715006879

 · Helt tak med JL premiumljudsystem för Traxter MAX.
 · Helt förslutna och vattentäta komponenter och 
konstruktion.

 · Enkelt att installera: en kontakt ansluter taket till fordonets 
elsystem.

 · Vattentäta komponenter: Sex 7,7 tums koaxialhögtalare, 
280 watts förstärkare och 70 watts Mediamaster® 
ljudkälla.

 · AM/FM-tuner.
 · Expertinställda för överlägset ljud under körning av 
Traxter MAX.

 · Högtalare inkluderar justerbar RGB LED-konbelysning, 
kontrollerad via en app på din smarttelefon.

 · Mediamaster® ljudkälla utrustad med 3-tums fullfärgs 
LCD-display, med dag-/nattbelysningslägen.

 · Designad för att inte urladda batteriet.
 · Specifikt för typen av körning.
 · För installation av ljudtak med följande tillbehör krävs 
elkablage 715003094 och 715008781: Fällbar vindruta av 
glas med torkar- och spolarsats (715002441), Torkar- och 
spolarsats till vindruta (715001638), Framdörrar i 
fullstorlek med elektriska fönsterhissar (715006331), 
Bakre hela dörrar (715006329), Främre hela dörrar deluxe 
(715005214), Bakre hela dörrar deluxe (715005215)

 · Inte kompatibel med Adventure takräcke.
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Rugged Radios kommunikationssystem 
fordon-till-fordon Traxter, Traxter MAX 715003440 · ENDAST USA 

 · Perfekt för att 
kommunicera med familj 
och vänner vid 
gruppkörning.

 · Talknapp bekvämt 
monterad på ratten.

 · Kan anslutas till Rugged 
Radios intercom-system 
(med medföljande 
adapterkabel).

Satsen inkluderar:
 - 5 watts V3-radio: UHF/VHF + FM-frekvens, programmerbara kanaler, 5 watts effekt, inklusive 
bältesspänne, laddningskabel, litiumjonbatteri med hög kapacitet för heldagsladdning, 
1,6–4,8 km räckvidd, NOAA väderkanaler, 1-trycknings FM-radio, skärm/knappar med 
bakgrundsbelysning.

 - Hjälmhögtalar-/mikrofonsats: Clear Hear-högtalare, flexibel mikrofonbom, tygöverdrag för 
mikrofon, kardborrmonterade högtalare, snabb och enkel installation.

 - Kablage och sladdar: Kablage för en person, förartalknapp med spiralsladd, vattentät 
talknapp, monteringsfäste för radio, komplett plug-and-play-sats.

Rugged Radios intercom-system Traxter, Traxter MAX 715002891 · ENDAST USA

 · Specifikt utformad för att underlätta tydlig kommunikation i fordonet mellan förare och passagerare.
 · Kan expanderas till 4 personer.
 · Med musikport för att lyssna på favoritlåtarna.
 · Sömlös integrering med brytare på instrumentpanelen.
 · Kan synkroniseras med Rugged Radios kommunikationssystem fordon-till-fordon (715003440).

Sats med bakåtriktad kamera och monitor Traxter, Traxter MAX 715003834

 · Helt vattentät backkamera- och monitorsats.
 · Kameran är en av marknadens skarpaste bakåtriktade kameror med 250 000 pixels upplösning och 2,1 mm objektiv med 
130° bildvinkel.

 · Innehåller 18 infraröda lampor som tillåter upp till 15,24 m (50 ft) sikt i fullständig mörker, en automatisk irissensor som 
anpassar sig till ljusintensitetsförändringar och justerbart solskydd.

 · 17,78 cm (7 tums) digital TFT LCD-färgskärm med elkablage medföljer och kan stödja upp till två kameror.
 · Kameran kan takmonteras för bevakning av last eller för att se längre bakåt, eller monteras under lastboxen för 
övervakning vid dragjobb.

 · Inte kompatibel med värme- och ventilationssystem med avfrostning eller AC.

Powertilt-flak
Traxter (utom 6x6), Traxter MAX (2020 och senare)
Traxter 6x6

715007096
715007204

 · Kraftig tippfunktion för flaket med integrerad strömbrytare i instrumentpanelen.
 · Elhydraulik för kraftig och snabb tippfunktion.

Backspegel och kameramonitor Traxter, Traxter MAX 715004905

 · Helt vattentät backkamera- och monitorsats.
 · Flera kameraflöden kan ses med backkameran för god sikt bakåt.
 · Enheten ersätter den vanliga backspegeln (skärmen är inbyggd i ersättningsenhetens backspegel).
 · Kameran använder infrarött ljus för nattvisionskapacitet.

ELEKTRONIKTILLBEHÖR
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Batteriladdare/underhållsladdare 715005061

 · Håller blysyrabatterier uppladdade under förvaring.
 · Laddar och underhållsladdar småbatterier.
 · Mikroprocessorstyrd flerstegsladdning för ökad exakthet, 
säkerhet och batterilivslängd.

 · Automatisk detektering av 6- eller 12-voltsbatterier.
 · Polaritetsskydd hjälper till att skydda batteri och laddare 
från skador.

 · Automatisk spänningsdetektering.
 · Tryck på displayknappen för att se laddningsförloppet.
 · Innehåll: 3 A batteriladdare, klämadapter, DC-adapter, 
61 cm (24") säkrat och väderskyddat kablage, 
bruksanvisning.

 · Inte EU-godkänd.
 · Amerikansk kontakt (110 V).
 · Ej tillgänglig i Europa.

Starthjälpsbatteri 715005062

 · IPX3 vattenintrångsskyddade och stängda 
anslutningsutgångar.

 · 4 LED-batteriindikatorer för enkel avläsning av 
batteriladdningsnivån.

 · Kompakt design, passar bekvämt i ryggsäcken, 
handskfacket eller valfritt förvaringsutrymme.

 · 2,4 A + 1 A/5 V USB-portar för snabb uppladdning av alla 
USB-enheter.

 · Smart kabel skyddar mot omvänd polaritet, kortslutning, 
låg spänning, hög temperatur och omvänd laddning.

 · Inbyggt LED-ljus (3 lägen).
 · Innehåll: 300CA starthjälpsbatteri, SA858 
smartkabelklämma, MC-USB-till-USB-laddningskabel, 
väska, instruktionsbok.

 · Inte EU-godkänd.
 · Ej tillgänglig i Europa.

Batterikabel för snabbanslutning 715005408

 · Anslut och ladda snabbt och enkelt olika batterier med batteriladdaren.
 · Ingår i Batteriladdare/underhållsladdare.
 · Säljs per styck.
 · Ej tillgänglig i Europa.

Batterikabel för snabbanslutning med batteriindikator 715006055

 · Anslut och ladda snabbt och enkelt olika batterier med batteriladdaren.
 · LED-indikator med 3 färger ger konstant indikation av batteriskick.
 · Säljs per styck.
 · Ej tillgänglig i Europa.

3-lägesbrytare Traxter, Traxter MAX 715004445

 · Växlar snabbt och smidigt mellan normalläge, arbetsläge och eco-läge.
 · Arbetsläge: Begränsad gasrespons för mjukare acceleration och minskad belastning.
 · Eco-läge: Förbättrad bränsleekonomi.
 · Plug-and-play-installation på instrumentpanelen.
 · Standard på 2020-modeller. 

RAM GPS-hållare 715003325

 · För installation av GPS på fordonet.
 · Standard AMPS-hålmönster för Garmin-hållare.

Nycklar till digitalkodat stöldskyddssystem 
(DESSTM) Traxter, Traxter MAX 715002458

 · Extra säkert stöldskyddssystem för fordonet.
 · Teknologi med kryptering begränsar åtkomst till 
fordonets elektroniska tändningssystem.

 · Ett fordon – en kod.
 · En vibrations- och stötsäker kulledskonstruktion för 
pålitlig anslutning.

 · 3 programmerbara lägen:
 - Arbetsläge: Begränsar fordonets hastighet till 40 km/h 
men begränsar inte motorns vridmoment.

 - Normalt läge: Begränsar fordonets hastighet till 
70 km/h och motorns vridmoment med 50 %.

 - Prestandaläge: Inga begränsningar.

CTEK BRP 5.0 batteriladdare 860200997

 · CTEK som tillverkar marknadens smartaste 
batteriladdare, har tagit fram en BRP-specifik laddare 
för alla BRP:s produkter. Laddaren är byggd för 
krävande arktiska förhållanden. Kontakta din lokala 
återförsäljare för mer information.
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Uppvärmd ratt Traxter, Traxter MAX 715003837

 · Ratt av robust konstruktion för kalla förhållanden som 
håller händerna varma.

 · Perfekt när du snabbt behöver ha full rörlighet i 
händerna, till exempel vid jakt eller precisionsarbete.

 · Ersätter ordinarie ratt.

 · Denna sats inkluderar eluppvärmd ratt och strömbrytare 
för instrumentpanelen.

 · Drar maximalt 45 W och 3,2 A vid 13,5 V.
 · Elkablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs på 
alla modeller utom XT Cab 2020 & senare och 
PRO-modeller, som kräver Kablage för uppvärmda 
tillbehör (715006036).

 · Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.

Vinterfront till kylare Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 715005108

 · Gör det möjligt att få högre uppvärmningstemperaturer 
från avfrostnings-, värme- och ventilationssystemet i 
extremt kallt väder.

Uppvärmt grepphandtagsskydd Traxter, Traxter MAX 715003835

 · Eluppvärmt handtag med stabilt utförande som tål 
påfrestningarna vid hård körning, och som håller 
passagerarens händer varma och greppsäkra under 
långa, kyliga utflykter.

 · Lätt att installera och ta bort.
 · Sats med eluppvärmt handtagsöverdrag och 
strömbrytare för montering i instrumentpanelen.

 · Elkablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs på 
alla modeller utom XT Cab 2020 och PRO-modeller, som 
kräver Kablage för uppvärmda tillbehör (715006036).

USB eluttagssats Traxter, Traxter MAX (2020 och senare) 219400510

 · Laddar dina elektroniska apparater under körning* (smarttelefon, MP3, värmeutrustning, 
osv.).

 · Dubbla USB-portanslutningar.

*Eluttaget kan inte ladda alla apparattyper under körning.

Installationssats för hjälpbatteri
Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)

715003758
715006035

 · Ger dig möjlighet att lägga till ett andra 30 Ah-batteri som 
dubblerar batterikapaciteten och som ger dig den extra 
kraft du behöver för att driva elektriska komponenter som 
ljudsystem eller vinsch.

 · Extrabatteri säljs separat (515176151).

 · Utrustad med en integrerad smart batteriisolator som 
förhindrar att dina extra elektriska komponenter tömmer 
ditt startbatteri.

 · Satsen inkluderar ett extra batterikopplingsblock, allt 
nödvändigt kablage och batterihållaren.

Avfrostnings-, värme- och ventilationssystem 
Traxter, Traxter MAX 2019 och tidigare (passar inte för 
HD5-motorisering) 715004917

 · Det bäst integrerade systemet på marknaden med 3 
fläkthastigheter och temperaturreglage i 
instrumentpanelen. 

 · Justerbara/riktade ventilationsöppningar.
 · 10 ventilationsöppningar placerade för effektiv 
avfrostning/avisning av vind- och sidorutor och värme för 
händer och fötter.

 · Luftfilter som är enkelt att underhålla.
 · När systemet installerats kan du lägga till 
förvaringsutrymme med Nedre instrumentpanel för 
värmesystem och Förvaringsnät för värmesystem på 
instrumentpanelen.

Traxter, Traxter MAX 2020 (utom Traxter PRO- och HD5-modeller)
Traxter, Traxter MAX (2022 och senare, utom XU-modeller)
Traxter, Traxter MAX (2022 och senare, endast XU-modeller)
Traxter, Traxter MAX (2021, utom ABS- och HD5-modeller)

715005904
715008093
715008055
715007353

 · Det bäst integrerade systemet på marknaden med 3 
fläkthastigheter och justerbar temperatur.

 · Justerbara/riktbara ventilationsöppningar kan stängas för 
att koncentrera värme på specifika områden.

 · Totalt 8 luftintag särskilt placerade för uppvärmning av 
vindruta och sittutrymme.

 · Luftfilter som är enkelt att underhålla.
 · Inkluderar nedre förvaringsfack i instrumentpanel för 
värmesystem.

 · Förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen 
rekommenderas.
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Uppvärmt säte Traxter, Traxter MAX 715006112

 · 25 W värmare för sätet för frostfri körkomfort.
 · Inställningar för hög/låg temperatur gör att du kan 
justera värmen efter önskemål.

 · Denna sats inkluderar uppvärmt karbonfibersäte, 
vadderat skikt och brytare på instrumentpanelen.

 · Installeras direkt i originalsätets dyna.

 · Kablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs för 
installation i framsätet.

 · Kablage för uppvärmda tillbehör (715006036) krävs för 
installation i Traxter XT Cab-, PRO- och Limited-modeller.

 · Kablage för uppvärmda tillbehör (715006004) krävs för 
installation i baksäte på MAX-modeller.

Sätesvärmarkablage för MAX-modell
(Illustration saknas) Traxter MAX 715006004

 · Elkablage som behövs för att ansluta och styra uppvärmda baksäten.

Uttag för uppvärmt visir Traxter, Traxter MAX 715001246

 · Strategiskt placerat på fordonet för bibehållen rörelsefrihet.
 · Valfritt visiruttag för imfri körning.
 · Snabb och enkel montering.
 · Säljs per styck.
 · Uppvärmt visir ingår inte.

Kablage för uppvärmda tillbehör
(Illustration saknas)

Traxter, Traxter MAX (modeller med avfrostnings-, 
värme- och ventilationssystem), alla Traxter PRO-modeller
Traxter, Traxter MAX (modeller utan avfrostnings-, 
värme- och ventilationssystem)

715006036
 
710005757

 · Elkablage som behövs för att ansluta och styra uppvärmda tillbehör.
 · För upp till 4 tillbehör: 2 handtillbehör (grepphandtag/ratt) och 2 sätesöverdrag.

Can-Am HD-vinschar

VINSCHAR OCH DRAGANORDNINGAR

Can-Am HD 4500-vinsch Traxter, Traxter MAX 715006416

 · Ergonomiskt kopplingshandtag.
 · Robusta kugghjul och bussningar helt i stål för ökad 
dragkraft och hållbarhet.

 · Automatisk 100 % broms för lasthållning.
 · Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
 · Väderskyddad kabelansluten fjärrkontroll och brytare på 
instrumentpanelen.

 · EU-godkänd.

 · Högsta draglast 2041 kg.
 · 13,1 m stålvajer med 6,3 mm diameter.
 · Robust linstyrning med 4 rullar.
 · Elkablage för vinsch (715007078) krävs för installation på 
Traxter 2021 och tidigare. Elkablage för vinsch 
(715008152) krävs för installation på Traxter Base och 
DPS 2022 och senare.

Can-Am HD 4500-S-vinsch Traxter, Traxter MAX 715006417

 · Ergonomiskt kopplingshandtag. 
 · Robusta kugghjul och bussningar helt i stål för ökad 
dragkraft och hållbarhet. 

 · Automatisk 100 % broms för lasthållning. 
 · Inkapslad solenoid för skydd i alla väder. 
 · Väderskyddad kabelansluten fjärrkontroll och brytare på 
instrumentpanelen. 

 · Högsta draglast 2041 kg. 
 · 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter.
 · Korrosionssäker vajerstyrning i aluminium. 
 · Elkablage för vinsch (715007078) krävs för installation på 
Traxter 2021 och tidigare. Elkablage för vinsch 
(715008152) krävs för installation på Traxter Base och 
DPS 2022 och senare. 
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WARN† VRX-vinschar

WARN VRX 45-vinsch
Traxter, Traxter MAX (utom XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition, X mr, Limited, DPS Cab & Hunting Edition 2020 och 
senare) 715006110

 · Extrem IP68-klassad vattentät kapsling utestänger väder 
och vind.

 · Hållbar konstruktion helt i metall.
 · Svart pulverlackerad ytfinish och fästen i rostfritt stål för 
korrosionsbeständighet.

 · Robust ny kopplingsdesign baserad på över 70 års 
WARN-expertis inom navlåsningar för fyrhjulsdrift.

 · Broms för lasthållning för överlägsen kontroll.
 · Jämn och pålitlig trestegs planetväxel helt i metall.

 · Styrning med vippbrytare på instrumentpanelen. 
 · Begränsad livslängdsgaranti (mekanisk), 3 års garanti 
(elektrisk).

 · Högsta draglast 2041 kg.
 · 15 m stålvajer med 6,3 mm diameter.
 · Linstyrningsrullar.
 · Elkablage för vinsch (715007078) krävs för installation på 
Traxter 2021 och tidigare. Elkablage för vinsch 
(715008152) krävs för installation på Traxter 2022 och 
senare.

WARN VRX 45-S-vinsch 
Traxter, Traxter MAX (utom XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition, X mr, Limited, DPS Cab & Hunting Edition 2020 och 
senare) 715006111

 · Extrem IP68-klassad vattentät kapsling utestänger väder 
och vind.

 · Hållbar konstruktion helt i metall.
 · Svart pulverlackerad ytfinish och fästen i rostfritt stål för 
korrosionsbeständighet.

 · Robust ny kopplingsdesign baserad på över 70 års 
WARN-expertis inom navlåsningar för fyrhjulsdrift.

 · Broms för lasthållning för överlägsen kontroll.
 · Jämn och pålitlig trestegs planetväxel helt i metall.

 · Styrning med vippbrytare på instrumentpanelen.
 · Begränsad livslängdsgaranti (mekanisk), 3 års garanti 
(elektrisk).

 · Högsta draglast 2041 kg.
 · 15 m syntetlina med 6,3 mm diameter.
 · Vajerstyrning i gjuten aluminium.
 · Elkablage för vinsch (715007078) krävs för installation på 
Traxter 2021 och tidigare. Elkablage för vinsch 
(715008152) krävs för installation på Traxter 2022 och 
senare.

Lastflaksvinsch Traxter, Traxter MAX 715006355

 · Drar smidigt upp tung last till lastboxen.
 · Perfekt för att lasta gods, t.ex. lastning av jaktbyten.
 · Infästningsstöd tillverkat av kraftigt 5 cm (2") stålrör, 
vinsch och vattentät vädertätad fjärrkontroll med kabel 
ingår.

 · Högsta draglast 340 kg.

 · Elektronisk säkerhetsfunktion för att förhindra skador som 
skulle kunna uppstå om det lastade fordonet överskrider 
den av tillverkaren tillåtna maximala bruttovikten.

 · Adaptersats (715004709) krävs för montering med 
adapter för utrustningsskena.

 · Kräver Powertilt-flak för Traxter 6x6 och PRO.
 · Ej CE-certifierad.
 · Ej tillgänglig i Europa.

Syntetisk vinschlina* Med WARN-vinsch 715007783

 · 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter för WARN-vinsch.
 · WARN vajerstyrning krävs vid uppgradering till syntetlina för att undvika skador och förtida slitage på linan.

*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.

Syntetisk vinschlina* Med Can-Am HD-vinsch 715006430

 · 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter för Can-Am HD-vinschar.
 · Vajerstyrning (715006426) krävs vid uppgradering till syntetlina för att undvika förtida skador och slitage på linan.

*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.

Syntetisk förlängningslina 715001120

 · Lättviktig lina med 6,35 mm diameter, smidig och skramlar inte i lastboxen.
 · Fästs enkelt i vinschlinan och ger 15,2 m extra längd. 
 · Dragkapacitet 2041 kg med enkel lina.
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Reservvajer* Med WARN-vinsch 715006699

 · 16,8 m vajer med 6,35 mm diameter för WARN vinschsats.
 · 2041 kg dragkapacitet.

*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.

Reservvajer* Med Can-Am HD-vinsch 705014978

 · 13,1 m vajer med 6,3 mm diameter.
 · 2041 kg dragkapacitet.

*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.

WARN vajerstyrning* Med WARN-vinsch 715007785

 · Konstruktion med dubbel pulverlackering.
 · Krävs för användning med Syntetisk vinschlina (715007783) i WARN-vinschar.
 · Får endast användas med syntetiska vinschlinor.

Can-Am HD vajerstyrning Med Can-Am HD-vinsch 715006426

 · Denna vajerstyrning i korrosionsbeständig aluminium är ett måste vid uppgradering av din vinsch med syntetlina. Den 
hindrar linan från att gå av i ett hörn i en vajerstyrning av rulltyp och att den slits i förtid till följd av den grova ytan på en 
sliten rullstyrning.

 · Får endast användas med syntetlinor.

Linstyrningsrullar Med Can-Am HD-vinsch 710007082

 · Rekommenderas vid byte av vinschlina.
 · Slitstark reservvajerstyrning för vinschar.

Vinschkablage med multifäste
(Illustration saknas) Traxter MAX, Traxter 6x6 710005082

 · Används för att konvertera monteringssats för borttagbar vinsch till en praktisk vinschsats med multifäste.

Kabelansluten fjärrkontroll Med Can-Am HD-vinsch 715006504

 · Med denna sats kan vinschägaren lägga till en handhållen fjärrkontroll på fordon med en ordinarie vinsch.
 · Fungerar tillsammans med miniväxlingsbrytaren.
 · Fjärrkontroll och anslutningsuttag ingår med Can-Am HD-vinsch.
 · EU-godkänd.

Trådlös fjärrkontroll Med WARN-vinsch (Traxter 2019 och tidigare) 715002542

 · Systemet går snabbt och lätt att installera, tack vare elkablage med inbyggd antenn och alla nödvändiga 
monteringsdetaljer.

 ·  Med det här systemet kan du styra vinschen inom en radie på 15,2 m, vilket underlättar vinscharbetet betydligt.
 ·  Alla komponenter är väderbeständiga.

Nedsänkt dragstång Traxter, Traxter MAX 715002521

 · Robust 5 cm (2") dragstång utan kula.
 · Bekvämt placerad i standarddraghöjd.
 · Kräver främre övre dragkroksfäste (715003109).
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Främre nedre dragkroksfäste Traxter, Traxter MAX 715002519

 · Kraftigt 5 cm (2") dragkrogsfäste med 680 kg dragkapacitet.
 · Utökad och förbättrad funktionalitet vid användning med främre övre dragkroksfäste och monteringssats för borttagbar 
vinsch (vinschen måste flyttas från det ursprungliga monteringsläget).

Monteringssats för borttagbar vinsch Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller) 715001652

 · Medger demontering av vinschen vid behov.
 · Används i kombination med vinschkablage med multifäste för att snabbt och bekvämt montera den frontmonterade 
vinschen baktill på fordonet.

 · Inte kompatibel med främre nedre dragkroksfäste.
 · Kräver främre övre dragkroksfäste (715003109).

Främre övre dragkroksfäste Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller) 715003109

 · Kraftigt 5 cm (2") dragkrogsfäste med 680 kg dragkapacitet.
 · Vinschen behöver inte flyttas från det ursprungliga monteringsläget.

Elkablage för vinsch
(Illustration saknas)

Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX (2020 och 2021)
Traxter, Traxter MAX 2022

715003093
715007078
715008152

 · Behövs för att installera en vinsch på en Traxter som inte har en fabriksmonterad vinsch. 

Gummiplugg för dragkroksfäste 705204503

 · Gummilock för 5 cm dragkroksfäste.

Främre och bakre dragkrok Traxter, Traxter MAX 715008350

 · Standard på 5 cm dragkroksfäste.
 · Ger 750 kg dragkapacitet.
 · Dragkula ingår inte.
 · Härdat stål.

SÄTEN
Centralt nackstöd Traxter, Traxter MAX 715005163

 · Nackstöd med mittplacering fram på modeller med 3 framsäten och för bakre mittsätet på MAX-modeller.
 · Främre nackstöd kan beställas separat för framsätespassagerare på MAX-modeller.
 · Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.
 · Inte EU-godkänd.

Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.

Främre nackstöd Traxter MAX 715005164

 · Nackstöd för eftermontering på alla tre framsäten på MAX-modellerna.
 · Centralt nackstöd kan beställas separat för mittbaksätet på MAX-modeller.
 · Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.
 · Inte EU-godkänd.

Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.
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PRESTANDA

S3 böjd bakre A-arm för större markfrigång
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår 
onlinebutik på can-amoffroad.com.

715003785 · Svart
715005118  • Sunburst 
Yellow

 · Förhindrar skador på A-armen i oländig terräng.
 · Bevarar ursprunglig körkomfort och vändradie utan att fordonets prestanda försämras.
 · Inte kompatibel med Apache 360 LT bandsystem och skydd för bakre A-arm. 
 · Märkt ”S3 for Can-Am”.

S3 böjd främre A-arm för större markfrigång
Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår 
onlinebutik på can-amoffroad.com. 715003784 · Svart

 · Förhindrar skador på A-armen i oländig terräng.
 · Bevarar ursprunglig körkomfort och vändradie utan att fordonets prestanda försämras.
 · Inte kompatibel med Apache 360 LT bandsystem och skydd för främre A-arm. 
 · Märkt ”S3 for Can-Am”.

Bromshållningsmekanism Traxter, Traxter MAX 715004733

 · Upprätthåller konstant tryck på bromspedalen för att hindra fordonets rörelse i lutande terräng utan att växelläget P 
(parkering) används.

 · Standard på T-kategorimodeller

Sats med kraftiga fjädrar
Traxter (2019 och tidigare), Traxter HD8 (2020 och senare), 
Traxter (utvalda 2022-modeller) 715005084

 · Denna sats med kraftiga fjädrar ger styvare fjädring.
 · Perfekt för att fordonet ska svikta mindre vid större påfrestningar som till exempel tunga laster och transporter eller 
snöröjning.

 · Komplett sats med 4 fjädrar.
 · Inte kompatibel med Traxter HD5, XT CAB, Mossy Oak Edition och X mr-modeller samt Traxter MAX.

850 W generatorsats Traxter, Traxter MAX (2020 och senare utom HD5 & HD7) 715007122

 · Ökar generatoreffekten till 850 W.
 · Inkluderar rotor, stator och regulator.

Nödutrustningssats Traxter, Traxter MAX 715006102 

 · En komplett sats med all utrustning och förbrukningsmaterial som behövs för att klara ofördelaktiga situationer som 
motorsportentusiaster kan hamna i.

 · Inklusive: startkablar, luftkompressor, däckreparationssats, första-hjälpen-låda, spännband, silvertejp, bogserlina 
(1500 kg), buntband och tygtrasor.
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Smart-Lok-teknik
Smart-Lok-differential Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) 705402936

 · Det Can-Am-exklusiva Smart-Lok-systemet utgörs av en komplett differentialspärr i funktion under körning och 
elektronisk styrning med automatiska lägen.

 · Välj differentialinställningar efter körbehov: ”2x4” för endast bakhjulsdrift, ”4x4 främre diffspärr” för helt låst 4-hjulsdrift 
och ”4x4 Smart-lägen” som erbjuder förinställda, smarta kalibreringar för din körstil.

 · Med indata från olika källor spärrar ”Smart-lägen” differentialen blixtsnabbt vid rätt belastning och i rätt ögonblick, för 
maximalt grepp med bibehållna manöveregenskaper i låg fart. Det ger exakta köregenskaper och en trygg 
körupplevelse.

 · Smart-Lok-satsen levereras som standard med Trail-läget.
 · Kräver prestandadrivaxlar (2x) och främre differentialsats för installation.

Prestandadrivaxel

Traxter och Traxter MAX (2019 och tidigare – utom X mr, XT-P 
och XT CAB 2018 och senare)
Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition 
2019 och tidigare

705402353
 
705402575

 · Prestandadesign idealisk för terränganvändning med överlägset däckgrepp och acceleration för tävling eller körning i 
sandmiljöer.

 · Innehåller drivknutar, axlar och damasker med den bästa geometrin för ditt Can-Am-fordon.

Smart-lägesmodul Mud
(Illustration saknas) Modeller med Smart-Lok-differential 715005282

 · Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med 
Smart-Lok-differentialsats.

 · Utvecklad för oslagbart grepp i de djupaste lerhålen.
 · När högt motormoment och/eller slirning noteras låser Smart-Lok framvagnen helt.
 · Systemet förblir låst tills gasen släpps.
 · Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad.

Smart-lägesmodul Rock
(Illustration saknas) Modeller med Smart-Lok-differential 715005283

 · Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med 
Smart-Lok-differentialsats.

 · Utvecklad för att klara utmanande stenig terräng.
 · När högt motormoment noteras vid låg fordonshastighet låser Smart-Lok progressivt framhjulen som förblir inkopplade 
tills gasen släpps för att förhindra hjulslirning och ge optimalt drivgrepp.

 · Den progressiva inkopplingen gör styrningen lättare för manövrering av fordonet.
 · Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad.

Smart-lägesmodul Trail Activ
(Illustration saknas) Modeller med Smart-Lok-differential 715005284

 · Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med 
Smart-Lok-differentialsats.

 · Gjord för offensiv körning med optimal precision i kurvor.
 · När högt motormoment och/eller ökning av fordonets hastighet noteras kopplar Smart-Lok progressivt in framhjulen 
och håller dessa inkopplade tills gasen släpps eller fordonets hastighet minskar.

 · Den progressiva inkopplingen gör styrningen lättare och jämnare.
 · Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad.
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Luftintag och avgassystem

Snorkelsats 
Traxter, Traxter MAX (utom Traxter HD5, HD7 och Traxter 
PRO) 715003727

 · Höjer upp motor och CVT-luftintag så att fordonet kan köras igenom vatten eller lera utan att motorn tar in vatten.
 · Inte kompatibel med hyttskydd, utrustningsskena, DragonFire störtbur för lastflak och torkar- och spolarsats.
 · Snorkelförlängningssats finns för luftintag och CVT-utblås i taknivå.
 · Adapter för snorkelsats (715004414) och tätad luftlåda (707801033) krävs för installation på 2017 års och tidigare 
modeller.

 · Standard på Traxter X mr-modeller.

Snorkelförlängningar Traxter, Traxter MAX 715004415

 · Förlänger snorkelsatsen för motor och CVT-luftintag i taknivå.
 · Ger fordonet ett aggressivt utseende och håller luftintagen fria från lera, snö, damm osv. vid körning i svåra förhållanden.
 · Inte kompatibla med alla bakre paneler och fönster, belysning för bakre lastutrymme och takmonterad backkamera.
 · Snorkelsats (715003727) krävs, utom för X mr-modeller.

Adapter för snorkelsats
(Illustration saknas) Traxter och Traxter MAX 2017 och tidigare 715004414

 · Krävs för installation av snorkelsats (715003727) på Traxter 2017- och tidigare modeller. 
 · Bakre brandvägg för snorkelsats och fästelement ingår. 
 · Standard på Traxter 2018 och senare modeller.

Tätad luftlåda
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 2017 och tidigare 707801033

 · Krävs vid installation av snorkelsats (715003727) på Traxter- och Traxter MAX 2017 och tidigare modeller.
 · Standard på Traxter 2018 och senare modeller.

Förfilter för snorkel Traxter, Traxter MAX (utom Traxter PRO) 715005597

 · Förfilter specifikt för snorkelsats.
 · Lägger till extra skydd för motorn vid tuffa körförhållanden.
 · Hjälper till att hålla luftfiltret renare.
 · Filtret blockerar partiklar större än 0,13 mm.
 · Krävs för att behålla fordonsgarantin när band är installerade.
 · För Traxter MY20 och senare: Använd endast ett av 2 förfilter för motorintag och kombinera med sats 715008651 för 
CVT-intaget.

Förfilter för luftintag Traxter (utom X mr-modeller), Traxter MAX 715003483

 · Lägger till extra skydd för motorn vid tuffa körförhållanden.
 · Hjälper till att hålla luftfiltret renare.
 · Filtret blockerar partiklar större än 0,19 mm.
 · Enkel, verktygsfri installation.
 · Krävs för att behålla fordonsgarantin när band är installerade.
 · Krävs för montering av Apache- och Backcountry-drivbandssystem.
 · Inte kompatibel med snorkelsats.

Skumluftfilter från Twin AIR† Traxter, Traxter MAX 715003630

 · Det bästa valet för de tuffaste förhållandena.
 · Oljat flerskikts skumfilter för överlägsen dammhållande kapacitet med högt luftflöde.
 · Tvättbart och återanvändbart.

Sats för flyttning av CVT-luftintag
Traxter, Traxter MAX (utom X mr-, HD5- och PRO-modeller)
Traxter, Traxter MAX 2020 och senare (utom HD5)

715004183
715008651

 · Flyttar CVT-luftintaget till skyddad plats inne i hytten.
 · Skyddar CVT-luftintaget mot uppsprutande snö från hjul eller band.
 · Obligatorisk för 2020 och senare Traxter-modeller HD10 utrustade med drivband och högt rekommenderad för andra 
modeller.

 · Inte kompatibel med snorkelsats.
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Vinterband

APACHE DRIVBANDSSYSTEM

Apache Backcountry LT-band Passguide

Modellår/modell Längd Band
Band-
montering

DPS-
bandmodul

Förfilter utan 
snorkel

Förfilter med 
snorkel

2019 och 
tidigare

Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 
och Hunting Edition, XT-P 62"

715005891

715005888

715007338
715003483  

och  
715004183 
(utom X mr)

715005597

2019 och 
tidigare

Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition och X mr 67" 715006196

2020 och 
senare

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

62" 715005888

715005597  
och  

715008651

2020 och 
senare

Traxter PRO DPS, PRO XU, DPS (HD10 
utom T-kat 2020), XT (HD10), XT-P, XU 
(HD10 T-kat) 2021 och senare, XU 
(HD9 T-kat)

64" 715005493

2020 till 2022
Traxter XT Cab, XT Cab Limited, 
Hunting Edition, Lone Star Edition, 
X mr, PRO Limited, PRO Lone Star

67" 715006196

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

67" 715005493

Apache BackCountry LT bandsats Traxter, Traxter MAX (utom 6x6) 715005891

 · Drivband utformade för marknadens bästa prestanda 
med ojämförlig bärförmåga och drivgrepp på snö.

 · Stor kontaktyta, 37 % större än med Apache 360 LT.
 · En imponerande extra markfrigång på 16 cm (6,4 tum) 
hjälper till att hålla fordonet ovanpå snön.

 · Snöskoterinspirerad utformning av boggiskenor med låg 
vikt.

 · Offensiv bandkonstruktion med 5 cm (2") kamhöjd för 
maximalt grepp på snö.

 · Apache Backcountry LT-monteringssats, DPS-bandmodul 
och motor- och CVT-förfilter krävs.

 · Finjustera drivbandssystemet med extra boggihjul, 
glidskenor med Vespel-inlägg och isrivare.

 · Endast för vinterbruk.

Apache Backcountry LT monteringssats
(Illustration saknas) Se tabell för montering, kompatibilitet och krav.

715005888
715005493
715006196

 · Krävs för installation av Apache Backcountry LT-
bandsystem.

 · DPS-modul och motorförfilter krävs och säljs separat.

 · CVT-luftintagsförflyttningssatsen är OBLIGATORISK för 
bandutrustade 2020 och senare Traxter-modeller HD10 
och rekommenderas starkt för andra modeller. Denna 
sats säljs separat.

Isrivare för drivband Apache Backcountry och Backcountry LT-bandsystem 860201728

 · Förbättrar smörjningen under hårda och isiga förhållanden och ökar glidskenornas livslängd.
 · Boggiskenmonterad, liten, lätt.
 · Konstruktionen bygger på spiralprincipen, för att undvika skador vid backning.
 · Kan enkelt tas bort när de inte används.

Extra hjulsats Apache Backcountry LT hjulsats 715006293

 · Extra hjulsats för Backcountry LT bakre drivband.
 · Minskar friktion och rullmotstånd vid hårda snöförhållanden eller vid transport av tyngre laster. 
 · Ökar glidskenornas livslängd vid körning på hård snö.
 · Inkluderar två hjul, tvärgående axel och fästelement per sats för åtgärd på ett drivband.
 · Upp till två satser per bakre drivband kan monteras.
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Åretruntband

Apache 360 LT-band Passguide

Modellår/modell Längd Band
Band-
montering 

DPS-
bandmodul

Förfilter utan 
snorkel

Förfilter med 
snorkel

2019 och 
tidigare

Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 
och Hunting Edition, XT-P 62"

715005103

715004831

715007338
715003483  

och  
715004183 
(utom X mr)

715005597

2019 och 
tidigare

Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star 
Edition och X mr 64" 715004832

2020 och 
senare

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

62" 715004831

715005597  
och 

715008651

2020 och 
senare

Traxter PRO DPS, PRO XU, DPS (HD10 
utom T-kat 2020), XT (HD10), XT-P, XU 
(HD10 T-kat) 2021 och senare, XU 
(HD9 T-kat)

64" 715005492

2020 till 2022
Traxter XT Cab, XT Cab Limited, 
Hunting Edition, Lone Star Edition, X 
mr, PRO Limited, PRO Lone Star

67" 715004832

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

67" 715005492

DPS-bandmodul
(Illustration saknas) 715007338

 · En innovativ DPS-modul som säkerställer hastighetsmätarens noggrannhet och optimerad styrassistans, som gör det 
enkelt att styra och köra med drivband.

 · Krävs för montering av Apache- och Backcountry-drivbandssystem.

Apache 360 LT bandsystem Traxter, Traxter MAX (utom 6x6) 715005103

 · Multifunktionsband för tunga laster som passar de flesta 
Can-Am-off-road-fordon.

 · Extra justering av kontaktytan för bättre prestanda i svår 
terräng.

 · Kontaktytan är 7–9 % större jämfört med Apache 360. 

 · Genomsnittlig ökning av markfrigången på 11,44 cm. 
2,5 cm profilhöjd framtill och 3,2 cm bak.

 · Apache 360 LT-monteringssats krävs.
 · EU-godkänd.

Apache 360 LT monteringssats 
(Illustration saknas) Se tabell för montering, kompatibilitet och krav.

715004832
715004831
715005492

 · Krävs för installation av Apache 360 LT drivbandssystem.
 · DPS-modul och motorförfilter krävs och säljs separat.

 · CVT-luftintagsförflyttningssatsen är OBLIGATORISK för 
bandutrustade 2020 och senare Traxter-modeller HD10 
och rekommenderas starkt för andra modeller. Denna 
sats säljs separat.
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PROMOUNT PLOGAR

Can-Am ProMount 183 cm (72") stålplogsats Traxter, Traxter MAX
715008172 · Svart 
715008171 · Gul 

 · Satserna inkluderar: 
 - Can-Am ProMount stålblad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringsplatta

Can-Am ProMount Flex2 183 cm (72") 
bladplogsats Traxter, Traxter MAX 715008170

 · Satserna inkluderar: 
 - Can-Am ProMount Flex2-blad
 - Plogram med snabbmonteringssystem
 - Monteringsplatta

Can-Am ProMount Flex2 168 cm (66") blad Passar ProMount plogram 715006265

 · Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med extremt hög 
molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material 
som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.

 · Utbytbart slitblad.
 · En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att 
snö anhopas i ledpunkten.

 · Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla 
vinklar.

 · Plogar 152 cm med plogbladet fullt vinklat.
 · Bladhöjd 43 cm.
 · Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som 
gör plogen ännu mer mångsidig.

Can-Am ProMount Flex2 183 cm (72") blad Passar ProMount plogram 715004485

 · Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med extremt hög 
molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material 
som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.

 · Utbytbar slitdel.
 · En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att 
snö anhopas i ledpunkten.

 · Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla 
vinklar.

 · Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
 · Bladhöjd 43 cm.
 · Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som 
gör plogen ännu mer mångsidig.

Can-Am ProMount 168 cm (66") stålblad Passar ProMount plogram
715006337 · Svart
715006338 · Gul

 · Plogblad gjort av 12-gradigt stål.
 · Utbytbar slitdel.
 · En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att 
snö anhopas i ledpunkten.

 · Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla 
vinklar.

 · Plogar 152 cm med plogbladet fullt vinklat.
 · Bladhöjd 43 cm (17").
 · Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som 
gör plogen ännu mer mångsidig.

 · Inte kompatibel med S3 främre A-arm med hög 
markfrigång.

Can-Am ProMount 183 cm (72") stålblad Passar ProMount plogram
715004474 · Svart
715006021 · Gul

 · Plogblad gjort av 12-gradigt stål.
 · Utbytbar slitdel.
 · En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att 
snö anhopas i ledpunkten.

 · Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla 
vinklar.

 · Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
 · Bladhöjd 43 cm.
 · Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtillbehör som 
gör plogen ännu mer mångsidig.

 · Inte kompatibel med S3 främre A-arm med hög 
markfrigång.

Can-Am ProMount Flex2-plogsats 

Can-Am ProMount Flex2-blad

Can-Am ProMount stålblad

Can-Am ProMount stålplogsats
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Can-Am ProMount vinkelplogar

Can-Am ProMount plogtillbehör

ProMount plogsatser – Referensdiagram
66" Svart Stål 66" Gul Stål 66" Flex2 72" Svart Stål 72" Gul Stål 72" Flex2

Plogsats – – – 715008172 715008171 715008170

Plogblad 715006337 715006338 715006265 715004474 715006021 715004485

Plogram 715008116 715008116 715008116 715008116 715008116 715008116

Monteringsplatta 715007745 715007745 715007745 715007745 715007745 715007745

Can-Am ProMount 183 cm (72") envägsblad av 
stål Passar ProMount plogram 715007264

 · Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gångar 
och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort 
från den plogade vägen.

 · Bladet är 67 cm (26 tum) vid högsta punkten och smalnar 
av till 41 cm (16 tum).

 · Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
 · Gummiskydd (715007299) utformat för att hålla snön 
borta från föraren erbjuds som tillbehör (säljs separat).

 · Märkt Can-Am.

Can-Am ProMount 168 cm (66") envägsblad av 
stål Passar ProMount plogram 715007263

 · Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gångar 
och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort 
från den plogade vägen.

 · Bladet är 67 cm (26 tum) vid högsta punkten och smalnar 
av till 41 cm (16 tum).

 · Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
 · Gummiskydd (715007299) utformat för att hålla snön 
borta från föraren erbjuds som tillbehör (säljs separat).

 · Märkt Can-Am.

Can-Am ProMount 168 cm (66 tum) slitdel av plast Traxter, Traxter MAX 715004482

Can-Am ProMount 183 cm (72 tum) slitdel av plast Traxter, Traxter MAX 715004483 

 · Hjälper till att förebygga repor på släta infarter och 
känsliga ytor.

Can-Am ProMount kantmarkeringar Traxter, Traxter MAX 715004206 

 · Gör det lättare att hålla koll på plogens kanter.
 · Höjd: 60 cm.
 · Säljs parvis.
 · Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad 
med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am 
ProMount 137 cm (54") stålblad).

Can-Am ProMount bladförlängningar Traxter, Traxter MAX
715004205 · Svart
715005319 · Gul

 · Lägger till 8 cm på varje sida.
 · Kompatibla med Can-Am ProMount-blad (utom för 
Can-Am ProMount 137 cm [54"] stålblad).

 · En längre slitdel kan monteras för att ytterligare utöka 
den extra längden som ges av förlängningarna.

 · Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad 
(utom för Can-Am ProMount 137 cm [54"] stålblad).

Can-Am ProMount styrblad Traxter, Traxter MAX 715006258 

 · Se till att snön stannar i plogbladet.
 · Mått: 43,2 cm x 33 cm.
 · Säljs parvis.
 · Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad 
med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am 
ProMount 137 cm (54") stålblad).
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Can-Am ProMount plogram med 
snabbmonteringssystem Traxter, Traxter MAX 715008116

 · Kraftiga stålrör gjorda för att klara den tuffaste 
användning.

 · Enastående skjutstyrka och grepp tack vare 
centralmontering.

 · Konstruerad för maximal ploglyfthöjd.
 · Med ett självjusterande snabbfäste, en fotpedal för 
snabb frikoppling och ett ergonomiskt handtag för 
justering av plogvinkeln.

 · Gränslägesbrytare för plog rekommenderas för att 
förlänga vinschlinans livslängd.

 · Can-Am ProMount monteringsplatta behövs för 
montering.

 · Bladet kan vridas åt höger eller vänster i 5 positioner.
 · En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att 
smuts och snö anhopas i ledpunkten.

Can-Am ProMount plogramsförlängare Traxter, Traxter MAX 715006257 

 · 30 cm (12") plogramsförlängare som behövs vid montering av plogen med Apache drivbandssystem.

Plogvinklingssystem* Traxter, Traxter MAX 715006022

 · Omvandlar plogsystemet till en enhet som lätt styrs från förarsätet.
 · Bekväm plogstyrning uppåt/nedåt och vänster/höger med den medföljande styrspaken.
 · Alla plogrörelser styrs med en hand vilket gör det lätt att koncentrera sig på plogningen.
 · Plogramsförlängning (715006257) behövs vid montering med främre Rancher-stötfångare.
 · Inte kompatibelt med Apache Backcountry-bandsystem.

Gränsbrytare för ProMount plog
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX 715006259

 · För kontroll av vajerspänningen när plogsystemet lyfts för högt.
 · Förhindrar skador på vinsch, plogram och fordon.
 · Sensorn har flyttats för optimal lyfthöjd.

Can-Am ProMount monteringsplatta Traxter, Traxter MAX (2021 och tidigare) 715007743

 · Behövs för montering av Can-Am ProMount plogram med snabbmonteringssystem.
 · Monteringsplatta med precision designad för att sitta kvar hela året utan avkall på markfrigången.
 · Levereras med linstyrrulle för plog.
 · Inte kompatibel med S3 främre A-arm för större markfrigång (715003784).

Can-Am ProMount monteringsplatta Traxter, Traxter MAX (2022 och senare) 715007745

 · Behövs för montering av Can-Am ProMount plogram med snabbmonteringssystem.
 · Monteringsplatta med precision designad för att sitta kvar hela året utan avkall på markfrigången.
 · Levereras med linstyrrulle för plog.
 · Inte kompatibel med S3 främre A-arm för större markfrigång (715003784).

Backskrapa
(Illustration saknas) ProMount plogar (152 cm (60") och större) 715007794

 · 1/4 tum (6,35 mm) tjock vändbar stålskrapa.
 · Lyfts när fordonet körs framåt så att det inte påverkar 
plogningen.

 · Ökad kapacitet för snöskrapning.
 · Skrapar mer intensivt vid backning.

 · Skrapan lyfts upp från marken för jämnare effekt.
 · Justerbar längd för att passa 152 cm-blad, 168 cm-blad 
och 183 cm-blad.

 · Kompatibel med ProMount-blad (Flex och stål).

Plogvajerstyrning Traxter, Traxter MAX 715001223 

 · Cylindrisk vajerstyrning 
 · Större diameter på den nedre rullen minskar slitaget på linan vid plogning.
 · Kan användas med alla ProMount-plogar.
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Supereffektivt plogsystem
Super-Duty 183 cm (72") bladplogsatser Traxter, Traxter MAX 715003416

 · Ett omfattande plogsystem med manuell lyft och vinkling.
 · Mycket stadigt 183 cm (72") blad av 12-gradigt stål med 
integrerad förstärkning och kraftig rörkonstruktion för att 
klara de mest krävande jobben.

 · Kräver vinsch för höjning och sänkning.
 · Praktiskt kopplingssystem för snabb och enkel 
installation eller borttagning.

 · Frontmontering ger minst 28 cm (11") lyfthöjd.

Satsen inkluderar: 
 - 183 cm (72 tums) Super-Duty-plog.
 - Extra kraftig plogram.
 - Monteringssats för Super-Duty-plog.

Super-Duty hydraulisk plogvinklingssats
Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)

715002840
715006038

 · Tillåter full kontroll med fingrarna över plogens rörelse uppåt/nedåt och vänster/höger.
 · Monterad och klar, och levereras med allt som behövs för att förvandla plogsystemet till en enhet som lätt styrs från 
förarsätet.

 · Alla plogrörelser styrs med den medföljande styrspaken och ena handen, vilket gör det lätt att koncentrera sig på 
plogningen.

 · Med den här satsen i kommersiell klass hamnar snön exakt där du vill ha den hela vintern.
 · Vinsch och plog säljs separat.

Super-Duty plogramsförlängning
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715001221

 · Förlängning som behövs för användning av Super-Duty-plogen med Apache 360 LT bandsystem.
 · Levereras med magnetströmbrytare och plogremskiva.
 · Främre stötfångare eller främre tillbehörsräcke krävs för installation.

Plogkantmarkeringar
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715001216

 · För bättre uppsikt över plogens ytterkanter.
 · Underlättar plogning tätt intill föremål utan att skada dem.

Plogbladsförlängningar Super-Duty plog 715001217

 · Sidoförlängningar som förlänger plogbladet med 15 cm (6 tum) på varje sida.
 · Inklusive gummiskydd för förlängningsdelarna.
 · Säljs parvis.

Snödeflektor för plog
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715001218 

 · Håller kvar snön inne i plogen.
 · Möjliggör renare plogning.
 · Säljs per styck.

Gummiskydd för plog
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715001219

 · Håller snön borta från föraren och hjälper till att rulla snön framför plogen.

Plogremskiva
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715002042

 · För användning med Super-Duty-plog.
 · Ger effektivare vinschning.
 · Kräver främre XT-stötfångare.

Magnetisk brytare för plog
(Illustration saknas) Super-Duty plog 715001995

 · Magnetisk brytare som stoppar vinschen för att undvika skador på linan, vinschen och plogramen.
 · För användning med Super-Duty-plog.
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KAPELL OCH TILLÄGG

DÄCK OCH FÄLGAR
Däck

Transportkapell
Traxter, Traxter 6x6, Traxter PRO
Traxter MAX

715004453
715004454

 · Slitstark canvas i UV-beständig lösningsfärgad polyester.
 · Mjukt inlägg skyddar vindrutan och de färgade panelerna 
mot repor.

 · De ytor som utsätts mest för nötning är förstärkta med ett 
dubbelt canvaslager.

 · Väderbeständigt transportkapell skyddar fordonet under 
förvaring och transport.

 · Öppning för tanklocket.
 · Snabb och enkel montering.
 · Utformat för att perfekt passa fordonet, med eller utan 
Can-Am-tillbehör.

 · Passar inte med Adventure takräcke (715003870).

Bultmonterade† indragbara spännband 295101072

 · Perfekt för transport av fordonet eller säkring av annan 
last.

 · Enkel montering: Bultmontering på alla plana ytor (till 
exempel lastflak eller ram).

 · 2,5 cm x 1,8 m spännband med kraftiga sömmar, 226 kg 
belastningsgräns och 680 kg brotthållfasthet.

 · Praktisk tryckknapp som automatiskt lossar och lindar 
upp remmen, och spärrmekanism som drar åt remmen 
ordentligt och håller fordonet eller annan last säkert på 
plats.

 · Gummiklätt spärrhandtag ger stadigt grepp, och kroken är 
vinylöverdragen för att skydda lastens yta.

 · Säljs parvis.

Spännband 715008309 · Svart/Grå

 · 181 kg säker belastning.
 · 2,5 cm x 3 m-band med Sea-Doo-, Ski-Doo- och Can-Am-logotyper.
 · Deluxe-spännband med gummihandtag.
 · Överdragna S-krokar.
 · 2-pack.

Slitstarka spännband 715008308

 · 454 kg säker belastning.
 · 38 mm x 1,8 m band med BRP-märken.
 · Deluxe-spännband med gummihandtag.
 · Svartlackade klipskrokar. 
 · 300 mm vävband ingår.
 · Tvåpack.

XPS Swamp Force-däck Traxter X mr, Traxter MAX X mr
705403201 · Fram
705503387 · Bak

 · Fram: 30" x 9" x 14"
 · Bak: 30" x 11" x 14"

XPS Trac Force Traxter (Limited- och Lone Star-modeller)
705403080 · Fram
705503354 · Bak

 · Fram: 30" x 9" x 14".
 · Bak: 30" x 10" x 14".

 · Radialterrängdäck av lätt lastbilstyp
 · 8-skiktsklass erbjuds för 30X9R14
 · Centralt mönster för bra grepp och komfort på kompakt 
underlag.

 · Mönsterdjup: 18 mm 
 · Max PSI: 42 fram, 44 bak
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Fälgar

ITP Cryptid Traxter X mr
705402504 · Fram
705502913 · Bak

 · Fram: 30" x 9" x 14".
 · Bak: 30" x 11" x 14".

 · Graderad kamhöjd och paddelliknande axelkonfiguration 
ger maximalt sidogrepp för klättring in i och ut ur lera och 
utan att kompromissa med komforten i terrängen och på 
hård mark.

 · 6-lagers klass.

XPS Trail Force-däck
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 (endast fram)

705402754 · Fram
705503103 · Bak

 · Radialterrängdäck.
 · 8-lagers konstruktion på 27X9R14.
 · Mångsidig och lämplig för många olika typer av terräng.
 · Offensivt däckmönster för bättre grepp på lerig, gyttjig och stenig terräng.
 · Mönsterdjup: 20 mm.
 · Max PSI: 42.

Maxxis Bighorn 2.0-däck

 · Fram: 27" x 9" x 14".
 · Bak: 27" x 11" x 14". Traxter (XT, XT Cab)

705402168 · Fram
705400961 · 
705502665 · Bak
705501295 · 

 · Fram: 27" x 9" x 12".
 · Bak: 27" x 11" x 12". Traxter 

705402560 · Fram
705401386 · 
705502938 · Bak
705501818 · 

 · Fram: 28" x 9" x 14".
 · Bak: 28" x 11" x 14". Traxter

705402080 · Fram
705502603 · Bak

Maxxis M923J/M924J Traxter (endast Base- och DPS-modeller)
705402107 · Fram
705502626 · Bak

 · Fram: 25" x 8" x 12".
 · Bak: 25" x 10" x 12".

Kedjor för bakdäck
715003839 · 27" x 9"x 14"
715000225 · 29" x 9"x 14"

 · Förbättra väggreppet i lera och snö.
 · Säljs parvis.

14" fälg
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX

705401594 · Fram
705503191 · Bak

 · Fram: 14" x 6,5"  
offset = 41 mm.

 · Bak: 14" x 8"  
offset = 51 mm.

 · Svart aluminiumfälg med klarlack.
 · Valbar färg på fälglås (ingår inte).
 · 16 bultar (250000787) behövs för montering av fälglås.

14" fälglåsringar Traxter, Traxter MAX
705401586 · Manta Green
705401702 · Octane Blue

705401837 · Can-Am Red
705401840 · Svart

 · Däcklås i gjuten aluminium.
 · Måste monteras på framfälg (705401594) och bakfälg (705503191).

Matchande muttrar - 250100184 
Matchande kåpa - 705400928
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Outlander X mr- och Traxter-fälg Traxter, Traxter MAX (framhjul)

705401848 · Svart och maskinbearbetad · 
Fram
705401849 · Svart · Fram
705502397 · Svart och maskinbearbetad · 
Fram
705502398 · Svart · Bak

 · Fälg i gjuten aluminium med trendsättande, banbrytande design som gör att du kan köra – och se ut – som en 
vägbanare.

 · Fram: 14" x 6,5" offset = 10 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" offset = 23 mm.

Matchande muttrar - 250100184 Svart, 250100185 Chrome
Matchande kåpa - 705401541

Traxter 14" fälg i gjuten aluminium Traxter, Traxter MAX
705402338 · Svart · Fram
705502778 · Svart · Bak

 · Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184
Matchande kåpa - 705401541

Lone Star 14" fälg i gjuten aluminium
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX

705402334 · Fram
705502775 · Bak

 · Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184
Matchande kåpa - 705401541

Traxter-fälg
(Illustration saknas)

705402120 · Svart · Fram
705402118 · Silver och maskinbearbetad 
· Fram
705402121 · Svart och maskinbearbetad 
· Fram

705502637 · Svart · Bak
705502634 · Silver och maskinbearbetad 
· Bak
705502635 · Svart och maskinbearbetad 
· Bak

 · Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
 · Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184 Svart, 250100185 Chrome
Matchande kåpa - 705401541

12" fälglåsringar Traxter, Traxter MAX

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

 · Däcklås i gjuten aluminium.
 · Måste monteras på framfälg (705401678) och bakfälg (705502244).

Matchande muttrar - 250100184 
Matchande kåpa - 705400928

12" fälg
(Illustration saknas) Traxter, Traxter MAX

705401678 · Svart · Fram
705502244 · Svart · Bak

 · Fram: 12" x 6"  
offset = 41 mm.

 · Bak: 12" x 7,5"  
offset = 51 mm.

 · Svart aluminiumfälg med klarlack. 
 · Valbar färg på fälglås (ingår inte).
 · 16 bultar (250000787) behövs för montering av fälglås.



LITA PÅ CAN-AM 
ORIGINALDELAR
För att få fordonet att prestera optimalt.

Exakt utformade. 
Rigoröst testade. 
Fabriksgodkända.

BRP 2 ÅRS 
FABRIKSGARANTI*

Den begränsade garantin omfattas av undantag, begränsningar av ansvar och alla övriga villkor i BRP:s begränsade 
standardgaranti. Läs den begränsade garantin som gäller din produkt i dess helhet, eller kontakta en auktoriserad Can-
Am Off-Road-återförsäljare. Tillämplig endast på BRP-produkter som köpts av auktoriserade BRP-återförsäljare eller 
-distributörer. Denna begränsade garanti avser eventuellt inte fabriksinstallerade reservdelar och tillbehör. Kontrollera alltid den 
produktspecifika begränsade garantin. Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte vissa ansvarsbegränsningar, begränsningar 
eller undantag och på grund av detta kan du åtnjuta andra rättigheter.



För att se till att din Traxter presterar som förväntat  
bör du hålla ett öga på dessa komponenter:**

OLJEFILTER 420256188

MOTOROLJA*

4T 10W-50 syntetisk olja 
946 ml 9779234 
3,785 L 9779235
4T 0W-40 syntetisk olja  
946 ml 9779139 
3,785 L 9779140
4T 5W-40 syntetisk olja 
946 ml 9779133 
3,785 L 9779134

OLJEBYTESSATS**

5W-40 syntetisk olja 
500 cc eller större 
V-twin-motor 9779258
0W-40 syntetisk olja 
500 cc eller större 
V-twin-motor 9779259 
10W-50 syntetisk olja 
500 cc eller större 
V-twin-motor 9779252
5W-40 syntetisk olja 
450 cc eller mindre 9779256
0W-40 syntetisk olja 
450 cc eller mindre 9779257

BRÄNSLEFILTER  

Icke-EVAP-modeller 709001120
EVAP-modeller 513034047

LUFTFILTER 715900394

CVT-LUFTFILTER

HD9, HD10 420450400

DRIVREM

HD10 Premium (ordinarie) 422280652
HD9 Premium (ordinarie) 422280656
HD7 Premium (ordinarie) 422280225
Prestanda (uppgradering):  
se Referensdiagram för uppgradering

BROMSBELÄGG I METALL

Traxter, Traxter MAX  
Vänster fram 715900379  
Höger fram 715900380
Traxter HD8, HD10  
Vänster bak 715900381  
Höger bak 715900382
Traxter HD5  
Höger bak 715900387
Traxter MAX HD8, HD10  
Vänster bak 715900386  
Höger bak 715900387

DRIVKNUTSDAMASKSATSER

Framhjulssida 705401345
Framdifferentialsida 705401355
Bak 705501864
HJULLAGER

2020-modeller och tidigare 293350118
2021-modeller 293501126

SATS MED FRÄMRE 
A-ARMSBUSSNING 703500875

KULLEDER

Övre 706202044
Nedre 706202045

TÄNDSTIFT

HD10 715900244
HD9 715900642
HD7 715900785
HD5 715900352

BATTERI

18 A vått (YTX20L-BS) 296000444

CAN-AM TRAXTER

*För Europa, kontrollera motsvarande artikelnummer på sidan 60.
**Se schema för regelbundet underhåll avseende intervall.
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ORIGINALDELAR
Oljefilter

Luftfilter

Oljefilter Modeller Oljefilter
Tätningsring 

(oljefilterlock)
Tätningsring 

(dräneringsplugg)

Maverick 420956123 420230923 420552280 

Maverick Trail & Sport 420256188 420230923 420552280

G2S, G2 & G2L 420256188 420230923 420552280

Komplett sats för byte av motorolja finns – se sida 60

CVT-luftfilter
(Illustration saknas) Modeller

Traxter/Traxter MAX (utom X mr) 706600419

Maverick 706600416

Maverick Trail & Sport (utom X mr) 706600417

Maverick Trail & Sport X mr 706600418

G2, G2L 715003483

G2S 707001786

Premiumluftfilter

 · Filter av premiumkvalitet.
 · Förhindrar att luftburna föroreningar når motorn.
 · Skyddar interna komponenter mot förtida slitage.

Modeller

Traxter/Traxter MAX 715900394

Maverick 715900422

Maverick Trail & Sport (motorer 700 & 1000) 715900394

Maverick Trail & Sport (motorn 1000R) 715900422

G2S, G2 & G2L 707800371

Prestandaluftfilter från Twin 
Air†

 · Det bästa valet för de tuffaste förhållandena.
 · Oljat flerskikts skumfilter för överlägsen dammhållande kapacitet med högt luftflöde.
 · Tvättbart och återanvändbart.

Modeller

Maverick 715002895

Maverick Trail & Sport 715002895

G2S, G2 & G2L 715001333
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Tändstift Modeller

Traxter HD10 715900244

Traxter HD9 715900642

Traxter HD7 715900785

Maverick och 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†-batterier  · Batterier i toppklass från den ledande föredragna leverantören av batterier till originalutrustning i Nordamerika.

Modeller
3 A vått 

(YTX4L-BS)
10 A vått 

(YTX12-BS)
18 A vått 

(YTX20L-BS)

30 A, kräver 
batterihållare 
(715004431)

Traxter/Traxter MAX — — 296000444
515176151  

Utom Base- och 
DPS-modeller.

Maverick — — 296000444 —

Maverick Trail & Sport — — 296000444 —

G2S, G2 & G2L — — 296000444 —

DS 50, 70 & 90 V31500MAA020 — — —

Renegade 70 110 V31500MAA020

DS 250 — 715900031

Tändstift

Batterier
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Axlar

Bromsar

Bromsbeläggsats i metall

 · Starkt byggda för att vara länge – robust konstruktion som klarar av hård bromsning.
 · Konstruerade för att klara svåra körförhållanden med utmanande bromsunderlag som vid gyttje- och dynkörning.
 · Skapad specifikt för användning med Can-Am-fordon.

Modeller Vänster fram Höger fram Vänster bak Höger bak

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 & Sport 715900379 715900380 715900386 715900387

G2S, G2 & G2L 715900248 715900249 715900248 715900249

Kontakta återförsäljaren eller besök vår onlinebutik på Can‑Amoffroad.com för föreslagen montering.

Premium CV-axel
 · Design av premiumkvalitet idealisk för terrängkörning, tyngre jobb och användning med låghastighetsmoment.
 · Innehåller drivknutar, axlar och damasker med den bästa geometrin för ditt Can-Am-fordon.

Modeller Vänster fram Höger fram Bak

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 (H)

Maverick Sport (ABS) 705402443 705402443 705502756

Maverick Sport Base, DPS 705402031 705402030 705502552

Maverick Trail (utan ABS) 705402008 705402007 705502541

Maverick Trail (ABS) 705402442 705402442 705502755

Alla ATV:er: Kontakta återförsäljaren eller besök vår onlinebutik på can‑amoffroad.com för föreslagen montering.

Prestanda CV-axel
(Illustration saknas)

 · Prestandadesign idealisk för terränganvändning med överlägset däckgrepp och acceleration för tävling eller körning i 
sandmiljöer.

 · Innehåller drivknutar, axlar och damasker med den bästa geometrin för ditt Can-Am-fordon. 

Modeller Vänster fram Höger fram Bak

Traxter X mr 705402420 705402420 —

Maverick Sport X mr/X rc 705402282 705402282 705502757
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Reservdelar

Kulleder

Övre
Övre (Maverick, Trail & Sport)
Nedre

706202044 
 706203084 
706202045

 · Robust design för terränganvändning och tätad för längre hållbarhet.

Hjullager
(Illustration saknas)

2020-modeller och tidigare
2021-modeller och senare
Maverick

293350118 
293350126 
293350141

 · Kapslade lager för extra skydd mot vatten och smuts.

Sats med A-armsbussning 703500875

 · Denna bussningssats inkluderar 2 bussningar, en hylsa och en slitplatta, som i illustrationen.
 · Allt som behövs för att förnya upphängningens A-armar.

Drivknutsdamask sats
 · Levereras med klämmor och smörjfett.
 · BRP originalsatser för drivknutsdamask säkerställer absolut kompatibilitet och perfekt passning.

Modeller Framhjulssida Framdifferentialsida
Bakhjuls- och 

differentialsida

Traxter 705401345 705401355 705501864

Maverick 705401354 705401354 715900450

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

Maverick Sport (utan ABS), 
Maverick Trail 705401345 705401355 705501864

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

X mr 705401354 705401355 705501864
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Variatorremmar

Servicesatser för pDrive-variator

BRP premiumdrivrem
 · Topprestandadesign idealisk för terränganvändning.
 · BRP-specifik kalibrering justerad för att passa ditt Can-Am-fordon på bästa sätt.

Modeller Premiumrem
CVT-

kåppackning Uppgraderingar

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 och mindre 422280283 420430126 —

G2, G2S 500 cc och större 422280366 420430126 —

G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 422280283 420630292 —

Anpassningsverktyg för 
Sekundärvariator
(Illustration saknas)  · Vidgar sekundärvariatorn och håller den öppen för att underlätta rembyte.

Avdragare/låsverktyg
(Illustration saknas)  · Gör att du kan vidga sekundärvariatorn och hålla den öppen för att underlätta rembyte.

Modeller
Adapter för 

sekundärvariatorn Avdragare/låsverktyg

Traxter HD10-HD9 708200720 529000088

Traxter HD7 — 529036098

Maverick Trail & Sport 708200720 529000088

Maverick 708200720 529000088

G2, G2S — 529036098

G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450 — 529036098

Underhållssats för ramprulle
SSV pDrive (MY22)
SSV pDrive (MY23)

420629231
Kommer vintern 2023

pDrive ramprullsats

Underhållssats för momentrulle
SSV pDrive (MY22)
SSV pDrive (MY23)

420629224
Kommer vintern 2023

pDrive momentrullsats
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Smörjmedel

Oljebytessats

XPS 4T 0W-40 syntetisk olja
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

 · Formulerad för powersport med högkvalitativa förslitningsskyddande och rostskyddande tillsatser. 
 · Det bästa valet för högpresterande snöskoter-, ATV- och SXS 4-taktsmotorer som används i kallt väder. 
 · Ger överlägset skydd för motor och transmission mot värme, rost och korrosion. 
 · Ger optimal prestanda i både höga och låga temperaturer.

XPS 4T 5W-40 syntetisk olja
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

 · Formulerad för terrängkörning med högkvalitativa förslitningsskyddande och rostskyddande tillsatser. 
 · Designad för högpresterande 4-taktsmotorer i såväl vattenskotrar som terräng- och vägfordon, inklusive turbo- eller 
kompressormatade powersportmotorer. 

 · Ger överlägset rost- och korrosionsskydd för motor och transmission även under extrema förhållanden.

XPS 4T 10W-50 syntetisk olja
9779234 · 1 qt/946 ml US
9779240 · EU 9779235 · 1 US gal/3,785 L

+50˚ C
+122˚ F

-25˚ C
-13˚ F

 ·  Utformad för robusta och högpresterande 4-taktsmotorer, inklusive turboladdade, kompressormatade och 
racingmotorer.

 · Formulerad med noggrant utvalda och genomgående testade basoljor och anpassade tillsatser.
 · Erbjuder extra styrka med ett tjockt lagerskyddande skikt och väl beprövad rengöringseffekt vid höga temperaturer för 
att minska avlagringar, förhindra skjuvning, ge termisk stabilitet och motverka utspädning av bränslet för maximal 
motorprestanda.

Sats för byte av motorolja Modeller

 · Extra tids- och kostnadsbesparande praktisk 
bytessats med allt-i-ett.

 · Inkluderar XPS syntetolja eller syntetisk 
oljeblandning, oljefilter, O-ringar och packning.

5W-40 syntetisk olja/450 cc eller 
mindre

9779256 · US
9779408 · EU

0W-40 syntetisk olja/450 cc eller 
mindre

9779257 · US
9779409 · EU

5W-40 syntetisk olja/500 cc eller 
större V-twin-motor

9779258 · US
9779405 · EU

0W-40 syntetisk olja/500 cc eller 
större V-twin-motor

9779259 · US
9779406 · EU

10W-50 syntetisk olja/500 cc eller 
större V-twin-motor

9779252 · US
9779401 · EU

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

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

 · Uppfyller eller överträffar alla DOT3- och DOT4-bromsvätskekrav.
 · Formulerad för höga temperaturer för att motverka försvagning, och konditionerar packningar och O-ringar i 
bromssystemen.

Syntetisk olja för växellåda 
75W-90 
75W-140 

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

 · Använder anpassade tillsatser för att ge bästa prestanda i Visco-LokTM- och Smart-LokTM-differentialer. 
 · Möjliggör högre belastningar, bättre skjuvningsstabilitet och mindre oxidering.
 · Unikt slitageskydd och överlägsen prestanda vid alla användningstemperaturer.

Färdigblandad kylvätska med lång hållbarhet
9779150 · 946 ml

619590204 (Skandinavien)

 · Frostskyddsmedel/kylvätska som har rätt spädning och nödvändiga tillsatser för att förhindra korrosion och kavitation i 
BRP-kylsystem. 

 · Specialmedel med lång livslängd, 5 år, särskilt framtagen för BRP-enheter. 
 · Överlägsen värmeöverföring. 
 · Idealisk som kylvätska i enheter som vanligtvis använder en kylvätska med 2 års livslängd (grön). 
 · 5 år (orange).

Rostförebyggande smörjmedel
9779167 · 340 g
619590722 (Skandinavien)

 · Universalsmörjmedel som även kan användas för att förhindra rost, korrosion och fuktinträngning.
 · Innehåller EP-tillsatser och kan användas så gott som överallt där smörjning krävs.



VÅRDPRODUKTER
Allrengörings- och avfettningsmedel 9779328 · 650 ml 9779329 · 1,89 L

 · Klar att använda. 
 · Rengör den mest ingrodda smuts. 
 · Fosfatfritt, miljövänligt medel. 
 · Lätt att skölja av, med låg skumning.

Vattenfritt rengöringsmedel för matta ytor 9779330 · 650 ml

 · Lättanvänd, inget vatten behövs. 
 · Perfekt för matta, plana ytor och denimytor. 
 · Innehåller inget vax eller silikon. 
 · Lämnar inga oönskade ränder eller märken.

Rengöringsmedel för glas och andra ytor 9779331 · 650 ml

 · Vattenfritt, enkelt att spreja på och torka av. 
 · Polymerformel som rengör och skyddar. 
 · Innehåller inget vax eller silikon. 
 · Lämnar inga oönskade ränder eller märken.

Rengöringsmedel för terräng, gyttja och damm 9779340 · 946 ml 9779341 · 1,89 L

 · Särskilt utformat för terrängfordon, bryter bindningen mellan fordonsytan och smuts och gyttja.
 · Medlet är biologiskt nedbrytbart, miljövänligt, fritt från fosfater och korrosiva kemikalier och med låg skumning för 
enkel, snabb avsköljning.

 · Effektivt på olja, fett och annan envis smuts.
 · Säkert att använda på alla ytor.

Återställningsmedel för svart plast och gummi 9779335 · 225 ml

 · Återställer plast, gummi och vinyl. 
 · Formulerat för att vara länge. 
 · Skyddar mot UV-strålning.

Skumtvätt 9779337   473 ml 9779338 · 1,89 L

 · Koncentrat för terrängfordon som producerar ett tjockt skum för att lyfta av smutsen och förhindra repning.
 · Den pH-neutrala formuleringen är säker för vax och lackfogar.
 · Kan användas manuellt eller i högtryckstvättar.

Snabbglansmedel för detaljer 9779332 · 118 ml 9779333 · 473 ml

   

 · Snabb sprayvax för detaljer. 
 · Lämnar en högglansfinish vid varje torkning. 
 · Polymerformel med nanoteknik. 
 · Smutsavvisande. 
 · Inget vatten behövs.
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMUTFORSKA EN HEL VÄRLD AV ÄVENTYR MED ALLA VÅRA BRP-PRODUKTER. BRP.COM



CAN-AMOFFROAD.COM


