
CAN-AMS TERRÄNGTILLBEHÖR ÄR DET PERFEKTA KOMPLEMENTET FÖR ATT LYFTA DITT FORDON TILL 
NÄSTA NIVÅ. UPPLEV INNOVATIVA TILLBEHÖR AV HÖG KVALITET SOM FUNGERAR, PASSAR OCH KÄNNS 

SOM DE SKA, EFTERSOM DE GÖRS AV CAN-AM FÖR CAN-AM. 

DET ÄR VIKTIGT MED RÄTT 
OLJA

Rätt olja ger dig:

DEN BÄSTA PRESTANDAN 

DEN STÖRSTA TILLFÖRLITLIGHETEN

DEN HÖGSTA LIVSLÄNGDEN

XPS-oljor är särskilt designade 
för Rotax-motorer.

TILLBEHÖR
FÅ UT DET MESTA AV DIN CAN-AM

KVALITET

Kvalitet och smidig integrering 
genomsyrar allt vi gör och allt 
vi tillverkar. 

Det är vårt orubbliga fokus på 
högpresterande teknik som gör 
våra skräddarsydda tillbehör 
för Can-Ams terrängfordon 
bäst i klassen. 

STIL  

Du får ut mycket mer av 
ditt Can-Am terrängfordon 
när du skräddarsyr det med 
våra originaltillbehör av 
toppkvalitet. 

Eftersom vi är banbrytande 
innovatörer är det inte konstigt 
att våra modeller alltid har den 
senaste looken. Vi går alltid 
ett steg längre när det gäller 
design, så att du kan matcha 
ditt fordon med din stil.

OM VI SÄLJER DET SÅ STÅR VI FÖR DET.

2 ÅRS* BRP-GARANTI FÖR ORIGINALDELAR OCH 
TILLBEHÖR FRÅN BRP SOM INSTALLERAS AV EN 
AUKTORISERAD BRP-ÅTERFÖRSÄLJARE.

TILLFÖRLITLIGHET   

Tack vare åratal av kompetens 
och erfarenhet så tillverkar 
Can-Am idag oslagbara 
terrängtillbehör.

Skapade parallelt med 
maskinerna dom är designade 
för, gör att Can-Am orginal 
tillbehör kommer med extra 
gott självförtroende, vilket gör 
att tillbehör som installeras av 
en auktoriserad återförsäljare 
omfattas av en 2 års* garanti.

* 1 år om det inte är monterat av en auktoriserad BRP-återförsäljare eller om det är monterat på en begangnad BRP maskin.
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1. SPORTTAK
715003659
Robust formsprutad konstruktion av polypropen. Ut-
märkt skydd mot väder och vind. Lampor kan installeras 
på taket. Kompatibel med vindruta.

Pris:

2. VINDRUTA AV GLAS  
MED VINDRUTETORKARE
715003652
Hel vindruta som ger perfekt sikt, med böjt och 
laminerat glas i en metallram. Sitter tätt mot buren 
och skyddar både förare och passagerare mot väder och 
vind. Vindrutetorkare med en hastighet och spolvätske-
behållare. Kräver en takmonterad omkopplingspanel 
(715003669) för att installeras.

Pris:

3. HALVDÖRRAR
715004418
Halvdörrar gjutna i HDPE-plast som matchar fordonets 
stil. Extremt robust stålram. Ett måste för extra komfort 
i hytten. Dörrpanel krävs för en komplett dörrsats (säljs 
separat). Standard på våra modeller 1000 Base och 
1000 DPS.

Pris:

4. LED-LJUSRAMP, 39”  
(CA 99 CM)
715004007
Utrustad med 54 st. Cree LED-lampor på 5 W och 24 
300 lumen. Kräver monteringssats (715003141).

Pris:

5. DÖRRPANEL (RÖD)
715006104
Panel i matchande färg för halvdörrarna.
Krävs för att komplettera halvdörrarna (säljs separat).

Pris:

6. MJUK ÖVRE DÖRRPANEL 
715003620 
Övre kanvasdel för dörren med robust stålram.
Sitter tätt mot buren och skyddar både förare och 
passagerare mot väder och vind. Konverterar halvdörr 
till heldörr och ger en komplett stängd hytt. Ruta med 
blixtlås, tillverkad av laminerad och polerad vinyl för 
extra ventilation. Enkel att ta bort vid varmt väder och 
sol.Måste användas med sporttak för maximal tätning.
Kräver halvdörrar (715004418) på modellerna 800 
Base och 800 DPS.

Pris:

7. MJUK BAKRE PANEL
715003622
Plastförstärkt och väderbeständig bakre panel som ger 
bra skydd mot väder och vind. Tillverkad av kraftig, 
UV-beständig, Solution Dye-färgad polyesterkanvas för 
utmärkt skydd mot slitage. Klar ruta av laminerad och 
polerad vinyl. Spricker inte vid köld. Snabb och enkel 
montering på störtburen.

Pris:

8. FRÄMRE STÖTFÅNGARE
715003680 
Främre stötfångare i robust stålrörskonstruktion, 
tjocklek 3,8 cm. Kompletterar standardstötfångaren 
för bättre skydd fram och erbjuder väsentligt skydd vid 
terrängridning. In- och utvändig rostskyddsbeläggning 
och slitstark pulverlackering. Inkluderar inbyggda 
monteringsfästen för belysning.

Pris:

9. BAKRE STÖTFÅNGARE
715003683 
Bakre stötfångare av robust stålrörskonstruktion, 
tjocklek 3,8 cm. Skyddar karossen och avgassystemet.
In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering.

Pris:

10. BAGAGELUCKA  
FÖR TERRÄNG  
715003701
Förvandlar det bakre lastutrymmet till ett stängt och 
väderbeständigt bagageutrymme, som för bilar. Med 
gasfjäder för lättare öppning. Integrerat fäste för 
innerbelysning (715002455) säljs separat. Extremt 
robust rotationsgjuten konstruktion. LinQ-tillbehör kan 
monteras utanpå eller inuti förvaringsskyddet.

Pris:
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VIKTIGA TILLBEHÖR 
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Enhetspris: Bilden visar  
Maverick Trail 800 DPS.

Totalt pris: Anm.:


