
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:

DE BÄSTA PRESTANDA 

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 ar 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. DELUXE-SPORTTAK
715002511
Robust konstruktion av injektionsformat polypropen. 
Komplett taksats ger extra skydd åt föraren och 
passageraren och minskar bullret i hytten. Tätningssats 
och paneler för perfekt passform och utseende

Pris:

2. DÖRRAR I FULLSTORLEK  
MED FÖNSTERHISSAR
715001968
Tillverkad av robust högdensitetspolyeten. Utmärkt 
skydd mot vädrets makter. Lätta att ta bort under 
varma och soliga dagar. Låsbara dörrar med praktiska 
integrerade förvaringsutrymmen. Svängda dörrar för 
rymligare hytt. Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga 
i och ur sittbrunnen. Fönsterhiss för extra ventilation. 
Passar med alla BRP-vindrutor. Kabel för torkare och 
fönsterhissar (710004462) och takkabel (715003094) 
krävs. Tätningssats för sporttak (715003126) krävs.

Pris:

3. BAKRUTA AV GLAS MED 
SKJUTBAR PANEL
715002440
Gjord av höghållfast härdat glas.  Minskar drag från 
vindrutan och förhindrar att damm och regn
tränger in i hytten i tuffa miljöer. Skjutbar panel för 
extra ventilation. Snabb och enkel montering utan 
verktyg. Sporttak (715002430 eller 715003038)  
krävs för montering.

Pris:

4. LASTFLAKSRÄCKEN
715003444
Komplettera lastboxen med ett integrerat lasträcke som 
dessutom förhöjer utseendet. Extra skydd för lastboxen. 
In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark 
pulverlackering. Kraftig konstruktion av 2,5 cm stålrör. 
Höjer flakets sidoväggar och fungerar som fästpunkt 
för rep, stroppar och remmar. Passar inte med 
flakförlängare (715002421). Säljs parvis.

Pris:

5. HYTTSKYDD
715003873
Komplett störtbursmonterat skydd av kraftigt stål utgör 
en skyddsbarriär mellan kropp eller hytt och lasten på
lastflaket. Skyddets öppna konstruktion medger 
obehindrad bakåtsikt. Passar med fast räcke 
(715003391) och fast Stronghold-räcke (715004089). 
Passar inte med flakförlängare.

Pris:

6. VERKTYGSLÅDA  
FÖR FLAKMONTERING
715003028
Stor 150 L väderbeständig universalverktygslåda för 
montering på lastflaket. Centrifugalformsprutad för ex-
ceptionell styvhet och hållbarhet. Med mugghållare och 
integrerat spår för kapning av rör eller 50 x 100 mm
träreglar. Anpassad storlek för snabb montering av upp 
till två verktygslådor på lastflaket. Öppningsbar från två 
sidor med låsbara lock och gummiöverdrag.

Pris:

7. FÄLLBAR VINDRUTA AV  
GLAS MED TORKAROCH
SPOLARSYSTEM
715002441
Svängd och laminerad hel vindruta av glas i metallram. 
Det klara glaset ger optimal sikt. Fäster tätt mot buren 
och skyddar föraren och passageraren mot väder och 
vind samt möjliggör ett reglerat luftflöde. Du kan själv 
välja om fönstret ska vara helt stängt eller helt öppet. 
Idealisk för körning i lera. Gasassisterad öppning med 
upphängning i två gångjärn i vindrutans överdel. 
Vindrutetorkare med en hastighet och spolarvätske-
behållare. Kabel för torkare och fönsterhissar 
(710004462) och takkabel (715003094) krävs. 

Pris:
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Totalt pris: Anm.:

Enhetspris: Bilden visar  
Traxter PRO HD8.

VIKTIGA TILLBEHÖR 

TRAXTER


