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Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 
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Bakre lastflak
Gör om din Outlander MAX till ett mycket mångsidigt fordon på bara 30 sekunder. 
Den senaste generationens bakre lastflak har konstruerats speciellt för Outlander 
MAX. Flaket är tillverkad av extra stryktålig och slitstark polyetenplast. Tack vare 
sin löstagbara sarg, som också kan placeras mitt i lastutrymmet, kan du verkligen 
transportera mycket med det här lastflaket: ända upp till 118 kg.

Mått: 880 mm B x 540 mm D x 170 mm H

n  Svart  > För Outlander MAX 2006-2007

715000274  

Bakre stötfångare
En extra kraftig rörkonstruktion ger ditt fordon extra skydd.

n  Svart  > För samtliga Outlander modeller

703500545  

XT-sats för bakre stötfångare
En grov pulverlackerad rörkonstruktion förstärker standardstötfångaren och gör 
om din Outlander till en XT.

n  Svart  > För Outlander, MAX 2006-2007

703500550  

n  Svart  > För Outlander, MAX 2004-2005

703500349  

Främre stötfångare
En kraftig, grov rörkonstruktion ger extra skydd för Outlanders framparti. 
Pulverlackerad. Lätt att montera.

n  Svart  > För Outlander, MAX 2006-2007

703500542  

n  Svart  > För Outlander, MAX 2004-2005

703500426  

XT-sats för främre stötfångare
En grov pulverlackerad rörkonstruktion förstärker standardstötfångaren och gör 
om din Outlander till en XT.

n  Svart  > För Outlander, MAX 2006-2007

703500551  

n  Svart  > För Outlander, MAX 2004-2005

703500348  
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Bakre förvaringsbox
Perfekt anpassad till fordonet. Gjord av slagtålig polyetylen. Helt tätt lock. Locket är 
enkelt att ta bort, utan verktyg. Räcke och box fästs enkelt med hakar. Locket är 
utrustat med lås. Inkluderar ett ingjutet handtag för enklare hantering. Robust dubbelt 
lock.  Snabbkopplingssystem för enkel montering finns som tillval 715000273.

Passar samtliga ATV-modeller på marknaden.

n  Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500532  

Snabbmonteringssystem för 
bakre förvaringsbox
> För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

715000273  

Dragkrok fram
Dragkrok fram för en Outlander med eller utan vinsch. Dragkroken ger 340 kg 
dragkapacitet.

n  Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500421  

Extra lasträcke fram
Förhöjt lasträcke konstruerat för Outlander. Ger 100 respektive 178 mm fri höjd 
jämfört med befintliga räcken. Säker förvaring av skrymmande last tack vare den 
robusta, pulverlackerade rörkonstruktionen.

Mediumprofil (100 mm)
n  Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500536  

Hög profil (178 mm)
n  Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500535  

n  Svart > För samtliga Outlander 2004-2005-modeller

703500281  

Extra lasträcke bak
Förhöjt lasträcke konstruerat för Outlander. Ger 100 respektive 178 mm fri höjd 
jämfört med befintliga räcken. Säker förvaring av skrymmande last tack vare den 
robusta, pulverlackerade rörkonstruktionen.

Mediumprofil (100 mm)
n  Svart > För Outlander 2006-2007

703500538  

n  Svart Outlander MAX 2004-2005

703500380  

Hög profil (178 mm)
n  Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500537  

n  Svart > Outlander 2004-2005

703500282  

n  Svart > Outlander MAX 2004-2005

703500473  
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Fullängds hasplåt
5 mm tjock fullängds aluminiumhasplåt i två delar, konstruerad för att skydda ram 
och motor från svåra terrängförhållanden.

> För samtliga Outlander-modeller

703500570  

Skydd för A-arm
A-armsskydd tillverkat i extra kraftig aluminium för bättre skydd av  
CV-koppling och gummiskor. Dräneringshål för vatten, lera och skräp.  
Unik design med präglat Outlander-namn. Lätt att montera. Säljs parvis.

> För samtliga Outlander-modeller

703500524  

Bakre hasplåt
3,2 mm tjock aluminiumplåt som ger extra skydd åt ramen. Ett måste vid körning 
i extra svår terräng.

Måste installeras tillsammans med en fullängds hasplåt 703500570. 
Passar inte Outlander 650 eller 800.

> För Outlander MAX 400

703500381  

> För Outlander 400

703500382  

Vindskydd för passagerare
Dessa vindskydd är enkla att montera och ta bort, de passar perfekt runt 
passagerarhandtagen och ger utmärkt skydd vid körning.

> För Outlander MAX 2006-2007

715000233  

> För Outlander MAX 2004-2005

715000231  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 
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Breddningssats för stänkskärmar
Erbjuder bättre skydd mot smuts och skräp och ger maskinen ett extra tufft, coolt 
utseende. I satsen ingår breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt 
som behövs för monteringen. 

n Svart > För Outlander 650 och 800-modeller

703500513  

n Svart > För samtliga Outlander 400 2006-2007-modeller

703500534  

n Svart > För samtliga Outlander 2004-2005-modeller

703500423  

XT handskydd
Lägg till extra handskydd med denna sats i XT-stil.

n Svart > För Outlander 650 och 800-modeller

703500553  

n Svart > För Outlander 400 2005-2007

715000271  

n Grå > För Outlander 400 2004

715000272  

Skydd för stänkskärm
Ger dig extra skydd för stänkskärmarna i tajta lägen.  
Tillverkade av 25,4 mm pulverlackerade stålrör.

n Svart > För Outlander 2006-2007

703500544  

n Svart > För Outlander 2004-2005

703500428  

n Svart > För Outlander MAX 2006-2007

703500546  

n Svart > För Outlander MAX 2004-2005

703500430  
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Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

Vindruta
Våra högklassiga vindrutor ger bästa möjliga skydd för föraren. Kan användas 
med eller utan handskydd. Inkluderar styrstångsskydd. Lätt att montera och ta 
bort.

> För Outlander 650 och 800-modeller

703500619  

> För samtliga Outlander 400-modeller

703500444  

Samtliga Outlander 800-modeller Samtliga Outlander 400-modeller

Hårt styrstångsskydd
Ger styrstången extra skydd från grenar och andra föremål. Tillverkat i stål med 
pulverlackering. Inkluderar alla fästen, aluminiumstångände och detaljer som 
behövs för montering.

> Endast för Outlander XT 400 2004-2007 modeller

715500224  

Kylarskydd
Metallplåt som monteras över kylarens framsida och skyddar från stenar och 
trädgrenar. 

n Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500543  

n Svart > För samtliga Outlander & Rally 2004-2005-modeller

703500427  

Stötdämparskydd
Kan lätt monteras på fordonet för att skydda stötdämparna  
mot svåra terräng- och väderförhållanden. 2-pack.

Fram 
n Svart > För Outlander 650 och 800-modeller

715000267  

n Svart > För Outlander 400

715000266  
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Klyka
Ett enkelt sätt att säkert transportera verktyg, ett gevär eller en båge över all 
slags terräng. Kan svängas och ge olika monteringspositioner för olika slags 
användning. Insexnyckel medföljer för enkel montering på lasträcket i 
rörkonstruktion.

Enkel
n Svart

715000042  

Dubbel
n Svart

715000043  

Skyddsfodral för gevär
Bästa sättet att transportera ett gevär. Det stryktåliga fodralet är ett tryggt förvar 
för geväret och ger samtidigt ett vadderat skydd mot smuts och vatten.

n Svart > För samtliga Outlander- och Rally-modeller

715000028  

Stöd för gevärsfodral
Används tillsammans med gevärsfodralet. Monteras på det bakre räcket.

n Svart > För samtliga Outlander- och Rally-modeller

715000029  

Glidsäkra bagagestroppar
Gummistroppar som du kan använda på lasträckena fram och bak för att hålla 
lasten på plats. Hjälper till att behålla lasträckena fria från repor. Lätt att 
montera. Säljs i 4-pack.

n Svart > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

703500569  
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Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

Hasplåtssats för Outlander
Bukplåt tillverkad av flexibel polyeten som skydder ATV:ns undersida.

> Alla Traxter- och Outlander-modeller

605353120   

  

Motorblocksvärmarsats
Underlättar start av motorn vid mycket kalla förhållanden. Samt sparar bränsle. 

> Outlander 800

605154278  

  

Tanklock med lås 
Eftersom bensinpriset stiger, erbjuder vi ett låsbart tanklock till din Can-Am. 
Passar även på snöskotrar.

> Alla Traxter- och Outlander-modeller

619590023  

Arbetsbelysningssats
Alla Traxter- och Outlander-modeller

619400017  
  

Aluminiumfälgar
Gör din Can-Am coolare med snygga aluminiumfälgar.

Fram 705400493
Bak 705500833  
  



OUTLANDER

OUTLANDER   01�www.can-am.brp.com

OUTLANDER

www.brp.com OUTLANDER   1�

ATV förvaringsbox bak
> Alla Outlander-modeller

619560004  

ATV förvaringsbox fram  
(Rally-modellens bakre box)
> Outlander 400 -> 05, Rally

619560005  

Framdäck väg 185/88-12 40N/TL
619590011

Bakdäck för väg 270/60-12 50N/TL
619590012

Framfälg, krom
705400229

Bakfälg, krom
705500475

Multitrailer 
Ny kombinationsvagn med många smarta lösningar. En flakvagn som lätt går att 
ändra till en timmervagn. Tillbehör: timmerstöttar och skyddsgaller.

619590024  
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Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 
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Extra lasträcke fram
Säkra lasten med ett förhöjt lasträcke fram. Räcket är en helgjuten, pulverlack-
erad stålkonstruktion.

n Svart > För samtliga Rally 2005-2007-modeller

703500445  

Extra lasträcke bak
Förhöjt räcke som håller skrymmande last på plats.  
Räcket är en helgjuten, pulverlackerad stålkonstruktion.

n Svart > För samtliga Rally 2005-2007-modeller

703500446  

Fullängds hasplåt
Extra stryktålig fullängds hasplåt, konstruerad för att skydda ram och motor från 
stenar och andra skador på underredet. Ett absolut måste vid körning i extra svår 
terräng.

n Svart

715000165  

Kylarskydd
Metallplåt som monteras över kylarens framsida och skyddar från stenar och 
trädgrenar.

703500427  

Fotpinne i stål
Ger extra grepp för stövel eller känga. Säljs per styck.

n Svart

705000678  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 
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Bakre stötfångare
En extra kraftig rörkonstruktion som ger extra skydd åt din Rallys bakparti. 
Monteringsfäste krävs för montering 715000169.

n Svart

715000166  

Monteringsfäste
Krävs för montering av bakre stötfångare 715000166.

715000169  

Hastighetsmätarsats
Komplett hastighetsmätarsats som enkelt monteras på din Rally.

703500339  

39 kuggars bakdrev
4 extra kuggar för extra vridmoment när du arbetar med ditt fordon.

705500378  

80-länkars kedja
Krävs vid uppgradering till 39 kuggars bakdrev.

715000162  

Dragkrokshållare
Förbered din Rally för bogsering med denna lättmonterade sats.

n Svart

703500197  

Vindruta
Skyddar händer och överkropp från väder och vind. 38 cm.

 Ofärgad

715500039  
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FULLÄNGDS HASpLÅT S. 22

SKYDD FÖR FRÄMRE  
A-ARM S. 22

VARVRÄKNARE S. 2� STYRSTÅNG MED SKYDD FÖR HÄNDERNA S. 2�

SIDOSKYDD S. 22

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 
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SpEGEL S. 24
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VÄSKA FÖR BAKRE RÄCKE S. 24
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Fullängds hasplåt
Fullängds hasplåtar i aluminium, konstruerade för att skydda ram och motor från 
stenar och skador på underredet. Maximalt skydd för underredet när du kör din 
DS i svåra terrängförhållanden.

715000173  

Sidoskydd
Stark, lättviktig rörkonstruktion i eloxerad aluminium (32 mm diameter) som ger 
extra fotskydd vid aggressivare körning. Komplett med monteringsdetaljer och 
svart nät. Säljs parvis.

> För DS650, DS650 Baja

715000171  

Skydd för svingarm
Skyddar bakre bromsskiva och bakdrev i tuffa terrängförhållanden.  
Tillverkat i 4,76 mm 6061-aluminiumplåt.

715000174  

Skydd för främre A-arm
Dessa skydd i 4,76 mm aluminium skyddar A-armarna från stenskador och 
minskar risken för att de ska fastna i hinder.

> För DS650, DS650 Baja 2002 och senare

703500406  

Främre stötfångare 
Lättviktig stötfångare i polerad eloxerad aluminium (32 mm diameter) med 
DSinskription. Denna stötfångare ger extra skydd för frampartiet.

> För DS650, DS650 Baja, X-paket

715000172  Fullängds hasplåt
Lägg till ett fullängdsskydd för underredet på din DS650. Extra stryktåligt, 
lättviktigt, i polyetenplast med korrosionsresistenta detaljer.

> För DS650, DS650 Baja

715000067  
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Hydraulisk koppling
Få en koppling lätt som en fjäder med denna sats från Magura†. Det är en 
komplett sats som uppgraderar kopplingen från mekanisk till hydraulisk, så att 
den inte ständigt måste justeras. Klar att användas utan avluftning.

715500222  

Kedjesats
Minska vikten på din ATV med upp till 1,4 kg med denna lättviktssats  
innehållande 520 O-ringkedja och bakdrev i aluminium. Inkluderar även  
nytt 520 framdrev i stål.

> För DS650, DS650 Baja, X-paket

703500450  

Handtag 
Används tillsammans med fästsatsen 715500220 för aluminiumstyre.

715500221  

Fästen för aluminiumstyrstång
Aluminiumfästen som monteras på vanlig plats, med vars hjälp du gör om det 
vanliga 22,25 mm stålrörsstyret till ett 28,6 mm lättvikts aluminiumstyre.

715500220  

Styrstång i aluminium
Lättviktig Magura-styrstång i aluminium, används tillsammans med styrstångs-
fästen 715500220 och handtag 715500221.

715500219  

Stötdämparskydd
Nylonskydd monteras enkelt för att hjälpa till att skydda stötdämparna mot  
svåra terräng- och väderförhållanden. Säljs i 3-pack.

Svart > DS650

715000265  

Varvräknare
Kolla varvtalet med denna 85 mm varvräknare. Monteras direkt i instrumentpan-
elen på DS650.

703500405  

Sats för handskydd i aluminium
Extra stark aluminiumkonstruktion hjälper till att skydda handtagen från grenar 
och andra föremål. Inkluderar höger och vänster styre, handtag och hållbara 
plastskydd med brett skyddsområde.

703500505  
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Fullängds hasplåt
Fullängds hasplåtar i aluminium, konstruerade för 
att skydda ram och motor från stenar och skador 
på underredet. Maximalt skydd för underredet när 
du kör din DS i svåra terrängförhållanden.

> DS250

703500616  

Skydd för A-arm
Aluminiumskydd ger maximalt A-armskydd.

> DS250

703500618  

Bakre räcke 
Robust, pulverlackerad stålkonstruktion. För 
montering av bakre räckväska 715000264.

n Svart   > DS250

715000243  

Sidoskydd
Stark, lättviktig rörkonstruktion i eloxerad 
aluminium som ger extra fotskydd vid aggres-
sivare körning. Komplett med monteringsdetaljer 
och svart nät. Säljs parvis.

> DS250

703500617  

Spegel
Arm inkluderar 8 mm gänga.

Höger
> DS250

S88110RA1000  

Vänster
> DS250

S88120RA1000   

Stötfångarfäste 
Medger montering av stötfångare (715000172 
eller 705000387) på fordonet som extra skydd för 
fordonets framparti.

> DS250

715000241  

Väska för bakre räcke
100% vattenavstötande polyester. Speciellt 
utformad att passa på det bakre räcket 
715000243.

> DS250

715000264  
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VEM KAN BÄTTRE 
REVOLUTIONERA ATV-VINTERKÖRNING ÄN DET FÖRETAG SOM SÅ 
GOTT SOM UPPFANN VINTERN?
Vi introducerar här den NYA APACHETM ATV BANDSATSEN inspirerat av all den brainpower vi skaffat efter årtionden av att tillverka Ski-Doo® snöskotrar. 
En av de lättaste bandsatserna på marknaden, byggd med olika främre och bakre bandprofiler för bästa styrning, dragkraft och köregenskaper på snö.

ALDRIG MER BEHÖVER DU STÄLLA UNDAN DIN ATV FRÅN DECEMBER TILL APRIL UTAN 
KAN I STÄLLET GLÄDJA DIG ÅT OTALIGA SÄTT ATT ANVÄNDA DEN PÅ VINTERN.

FORMpRESSADE pLASTDRIVHJUL

CENTRUMCHASSI AV ALUMINIUM

144 MM MELLANHJUL

NY pATENTSÖKT ROTATIONSpUNKT FÖR ENKEL STYRNING

ÖVERDIMENSIONERADE  
254 MM VÄNDHJUL

STÖRRE BÄRYTA 
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NY INNOVATIV ROTATIONSpUNKT GER DEN 
MEST ANSTRÄNGNINGSLÖSA STYRNIN-
GEN pÅ MARKNADEN OCH MAXIMERAR 
FLYTET pÅ SNÖN
Enklare styrning tack vare en ny, patentsökt 
rotationspunkt som reducerar styransträngnin-
gen och överföringen av stötar från hinder till 
fordonet. Formpressade plastdrivhjul, överdimen-
sionerade 254 mm vändhjul, 144 mm mellanhjul, 
en bågformad nedre ram samt centrumchassi av 
aluminium; tillsammans ger de dig mindre 
rullmotstånd och bättre prestanda i djup snö utan 
att du blir trött – eller fastnar.

MER FUNKTIONALITET OCH  
MINDRE ANSTRÄNGNING 
Föraren kan glädja sig åt den extra friheten att 
kunna göra vad han vill eftersom den bågformade 
bandprofilen reducerar styransträngningen och 
bandmönstret begränsar vibration.

BÅGFORMAD  
pROFIL FRAM

HÖGRE ATTACKVINKEL FRAM JÄMFÖRT 
MED ANDRA MÄRKEN FÖR ÖVERLÄGSEN 
HINDERFRIGÅNG
Ger bättre förmåga att ta sig över hinder och en 
jämnare körning, mindre stötöverföring till ramen 
och mindre styrmotstånd även när den nedre 
ramen vrids hela vägen.

BAKBANDSpROFILEN HÅLLER FORDONET I  
KONTAKT MED SNÖN FÖR BÄTTRE DRAGKRAFT
Säkerställer bästa väghållning på snö och ökar 
prestandan vid uppförskörning. Större bäryta 
säkerställer att banden förblir ovanpå snön vid 
kontakt och eliminerar plogning, motstånd och 
nedsjunkning. 

RAK pROFIL BAK

DEN FÖRSTA BANDSATSEN pÅ 
MARKNADEN MED STYRSTOpp 
Begränsar styrvinkeln till 18 grader för  
att reducera oönskade belastningar på 
styrsystemet och CV-kopplingar. Förlänger 
livslängden på styrsystemets kompnenter.

Bandsats 
715000268  

Monteringssatser
Outlander 400, 650 och 800 inklusive MAX

715000269  

Traxter® och QuestTM 2002-2005

715000244  

Yamaha Grizzly† 660

715000246  

Kawasaki Brute Force† 750 

715000247  

Kawasaki KVF† 650-700  
och Suzuki Twin Peak† 700 

715000248  

Suzuki King Quad† 700 

715000249  

Suzuki Vinson† 500 

715000250  

Honda Rubicon† 650 

715000251  

Honda Rubicon 500 

715000252  

Polaris Sportsman† 500-600-700-800  
2004-2006 

715000245  

ApACHE BANDSATS

ApACHE BANDSATS   27
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pLOG S. 29 

FJÄRRVINKELINSTÄLLNING S. �1

DEFLEKTOR S. �0

SÄTT IHOP  
DIN PLOG I 4  
ENKLA STEG!
1    Välj plogram  sidan 29

2    Välj önskat plogblad  sidan 29

�   �Välj monteringssystem för ditt fordon  sidan 30

4  � Välj lyftsystem  sidan 30

MANUELL pLOGLYFT S. �0

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

pLOG
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Plogram
Extra stryktålig rörkonstruktion som klarar den tuffaste användning.  
Mittmonterad vagn ger upp till 29,2 cm lyftning. Plogramen passar alla  
typer av blad.

n Svart 

715000259  

Plogramsförlängning
31 cm chassiförlängning för användning av plogblad på ATV med  
Apache bandsats. Ökar vinkeln och medger extra bladvridning.

703500603  

Rakt plogblad
Extra tuffa plogblad tillverkade i stålkvalitet 12 med utbytbara slitstål. När det är 
vinklat plogar 1,5 m-bladet en bana på 1,36 m medan 1,37 m-bladet plogar en 
bana på 1,23 m. Bladet kan vridas åt höger eller vänster i 5 lägen. En stor sprint 
är konstruerad för att enkelt rotera bladet, för att slippa smuts- och snöansam-
ling vid pivotpunkten. Bladkonstruktion som ger bästa snö-/smutsavvisning i alla 
vinklar.

Passar samtliga ATV-modeller på marknaden.

1,37 m
n Svart 

715000208  

1,5 m
n Svart   

715000209  

Snedskuret plogblad
Snedskuret plogblad konstruerat för att kasta upp snön högre.  
Bladets ytterände är 63 cm högt vid den högsta punkten och 41  
cm vid den lägsta punkten. Gummilist håller snön borta från föraren.

Passar samtliga ATV-modeller på marknaden.

1,5 m 1,68 m
n Svart   n Svart

715000207 715000253

DEFLEKTOR S. �0

pLOG

pLOG   29
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Plogmonteringssats
Med snabbsprintar monteras och demonteras plogbladet  
och basenheten på några minuter.

> För samtliga Outlander-modeller

703500518  

> För samtliga Traxter-modeller

715000258  

Manuell ploglyft
Det mest prisvärda tillgängliga lyftsystemet. Standardversion med knapplåsning/
upplåsning för både det övre och nedre läget. Mittmonterad vagn ger upp till 30 
cm lyftning. 

703500522  

Elektrisk ploglyft
Gör det enklare att lyfta plogen än med manuell lyft och låter vinschen utföra det 
arbete den är ämnad för. Kontakt som monteras på styret medföljer. Kan skötas 
med handen på styret.

715000230  

Snödeflektor
Se till att snön stannar i plogbladet. Utformat med bakre pivotpunkt. Kan 
användas med både raka och snedskurna blad.

Vänster
715000217  

Höger
715000218  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

pLOG
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Snabbmonteringssystem
Bladet blir enkelt att montera med detta snabbmonteringssystem.  
Stryktåligt med korrosionsresistent pulverlackering.

715000256  

Fjärrvinkelinställning
Gör det ännu enklare för föraren! Nytt vridningssystem som  
gör att föraren manuellt kan vrida plogbladet från förarsätet.

715000260  

pLOG

pLOG   �1
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Låsenhet för framfjädring
Monteras lätt på din ATVs främre stötdämpare. Förhindrar komprimering av 
framfjädring vid plogning. Frigörs automatiskt vid körning i spår. Säljs parvis.

n Svart / n Silver   > För samtliga Traxter-modeller

715500032  

Plogbelysning
35 W H3-halogenlampor och en linskonstruktion som uppnår 110 graders 
spridning för utmärkt belysning vid plogning.

> För samtliga Outlander-modeller

715000063  

BRP XL2500-vinschen tillverkad av 
Warn†† Industries Inc.
1135 kg dragkraft. Ytterst pålitlig, tätad och inkapslad minivippkontakt på styret. 
3-stegs planetväxelkonstruktion för ökad effektivitet. Allt som behövs för 
monteringen och vajerstyrning av rulltyp ingår. Vinschfäste säljs separat.

715000270  

Kedja för bakdäck
Förbättrar väggreppet i lera och snö. Säljs parvis.

> För samtliga Outlander-modeller

715000225  

> För samtliga Taxter-modeller

715500218  

Rullsats
Rullsats som är avsedd att användas tillsammans  
med vinschen när du använder en snöplog.

715500159  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

Markeringspinnar
Se kanterna på plogbladen när du arbetar. Säljs parvis.

n Svart  

715000123  

pLOG

�2   pLOG
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Glidskor för snöplog
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715000215  

Fjädersats för snöplog
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715500162  

135 cm slitstål
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715500160  

Vajer för manuell lyft och  
fjärrvinkelssystem
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715000214  

Låshandtag med vajer
För manuell lyft och fjärrvinkelssystem

> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715000216  

Låssprint för snöplog
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

71550095  

152 cm slitstål
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715500161  

Vajer för elektrisk ploglyft
> Alla Traxter- och Outlander-modeller

715000154  

pLOG

pLOG   ��
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Förvaringskapell i vinyl
Endast för förvaring. Passar med eller utan vindruta och speglar.

n Svart   > För Rally

280000055  

n Svart   > För Outlander MAX modeller

780000002  

n Svart   > För Outlander-modeller

280000060  

Förvaringskapell i nylon
Specialanpassat, stryktåligt 210 deniers förvaringskapell.  
Rekommenderas ej för trailertransport.

n Svart Gul   > För DS650

7170080090  

n Svart   > För Outlander-modeller

280000056  

Transportkapell
Detta transportkapell i 600 deniers polyester täcker hela maskinen.  
Med förstärkning vid kritiska ytor. Elastisk nederkant håller kapellet  
på plats.

n Svart Gul   > För DS650

715000176  

n Svart   > För samtliga MAX modeller

715000227  

n Svart   > För samtliga Outlander & Traxter, förutom XL & MAX

715000228  

Förvaringskapell
Kapell i vinyl endast för förvaring.

n Svart   > DS250

715000261  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

KApELL

�4   KApELL
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Bakre väska
Särskilt konstruerad för Outlander. I 100% vattenavstötande polyester. Gjord för 
att passa med eller utan extra lasträcke. Vattentäta dragkedjor.

n Svart   > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

715000234  

n Svart   > För samtliga Outlander 2004-2005-modeller

295100277  

Väska för främre lasträcke
Särskilt konstruerad för Rally. Väska i 100% vattenavstötande polyester.  
Gjord för att passa med eller utan extra lasträcke. Vattentäta dragkedjor.  
Inbyggd karthållare.

n Svart   > För samtliga Rally 2005-2007-modeller

715000221  

Väska för bakre lasträcke
Ta med dig dina saker i denna väska tillverkad i 100% vattenavstötande polyester. 
Gjord för att passa med eller utan extra lasträcke. Vattentäta dragkedjor.

n Svart   > För samtliga Rally 2005-2007-modeller

715000220  

Främre väska
100% vattenavstötande polyesterkonstruktion. Gjord för att passa med  
eller utan extra lasträcke. Inbyggd karthållare. Vattentäta dragkedjor.

n Svart   > För samtliga Outlander 2006-2007-modeller

715000235  

n Svart   > För samtliga Outlander 2004-2005-modeller

295100276  

VÄSKOR

VÄSKOR   �5
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BRP XL2500-vinschen tillverkad av Warn†† Industries Inc
1135 kg dragkraft. Ytterst pålitlig, tätad och inkapslad minivippkontakt på styret. 3-stegs planetväxelkonstruktion  
för ökad effektivitet. Allt som behövs för monteringen och vajerstyrning av rulltyp ingår. Vinschfäste säljs separat.

715000270  

2000 Warn-vinsch  
uppgraderingssats (2,5 CI)
Pumpa upp din A2000-vinsch till en 2,5 CI (1135 kg).  
I monteringssatsen ingår även en minivippkontakt som kan  
monteras på styrstången.

> För samtliga Traxter-modeller

715000198  

Monteringssats för vinsch
> För samtliga Traxter-modeller

715500108  

> För samtliga Outlander-modeller

703500547  

Utbyteslina
Kör säkert. Ta alltid med dig en extra lina i reserv.

> För samtliga Warn-vinschar

715000047  

MULTI-FIT

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. �6   MULTI-FIT



    �7www.brp.com
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Tillbehörssats för vinsch
Få ut mesta möjliga av din vinsch. Fördubbla dragkraften, ändra dragriktningen 
och håll vinschen i gott skick. Innehåller tre stroppar, brytblock och schackel.

715000005

 

Fjärrkontroll
Med denna sats kan vinschägaren lägga till en handhållen fjärrkontroll till 
vinschen. Fungerar tillsammans med minivippkontakten.

715000197  

Vajerstyrning
Med övre, nedre och sidorullar för att minimera slitaget på linan och göra det 
enklare att använda vinschen från valfri riktning.

n Svart  

715000011  

Fäste för vinschlina
Ger större frigång för vinschlinan när du använder stötfångare av XT-typ.

> För Outlander XT, MAX XT

703500384  

Krok med säkerhetsspärr och -rem
Extra stryktålig dragkrok för vinschlina med spärr i rostfritt stål.  
Inkluderar en säkerhetsrem i nylon.

715000069  

MULTI-FIT   �7
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Uppvärmda handtag
Ett lättinstallerat system som håller dina händer behagligt varma under körningen. 
I satsen ingår en strömbrytare med tre lägen, skydd för strömbrytare, elkablage, 
handtag och ändmuff för handtag. Handtagen är 12,4 cm långa med en 
innerdiameter på 2,2 cm. Den individuella värmereglaget kan ställas in på hög 
(120 watt) eller låg (10 watt) effekt.

> För samtliga Outlander-modeller

715500233  

Uppvärmt gasreglage
Detta gasreglage med inbyggt värmeelement passar perfekt till fordonets form 
och utseende. I satsen ingår en strömbrytare med tre lägen, skydd för strömbry-
tare, elkablage och gasreglage. Värmereglaget kan ställas in på hög (8 watt) eller 
låg (4 watt) effekt.

> För samtliga Outlander-modeller

715500234  

Handlampa
Extra stark strålkastare i gummi levereras som standard med en 2,5 cm 
diameters dubbel lampfattning. Gjord för att tåla stötar på över 50 g. Kan enkelt 
monteras på styrstång, räcke eller valfri plats på fordonet. Passar in i ett 12 V DC-
uttag.

n Svart 

715000007  

GPS-hållare
Hjälper dig att hitta hem. Perfekt för ATV-körning. I denna hållare sitter GPS-
enheten stadigt även vid starka vibrationer.

n Svart 

715000120  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. �8   MULTI-FIT
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MULTI-FIT

Spegelhållare
Robust universalspegelhållare med 10 mm gänga  
som passar en 2,2 cm styrstång.

715000190  

Mobiltelefonhållare
Ha alltid telefonen i närheten när du arbetar eller nöjeskör.  
Monteringssystemets unika konstruktion erbjuder enkel montering,  
flyttbarhet, styrka och mångsidighet.

n Svart

715000122  

Spegel
13 cm x 8 cm. Yta som visar verkligt avstånd. Matt ytfinish.  
Arm inkluderar 10 mm gänga. Hållare säljs separat 715000190.

Höger
715000201  

Vänster
715000189  

Spännband
Vårt spännband i 100% polyester mäter 3 m i längd och säkrar lasten med sin 
unika mjukbandsdesign.

n Svart

715000276  

Fästbygel
Fäst fordonet vid trailertransportering.

n Svart

520000291  

Mugghållare
Monteras enkelt på styrstång eller lasträcken.

715000121  

MULTI-FIT   �9
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XP-STM syntetisk 4-taktsolja SAE 5W-40
Rekommenderas starkt för Can-Am ATV:er utrustade med Rotax 4-taktsmotorer.

946 ml

293600039  

Däcktätning
Lagar de flesta punkteringar och förhindrar långsamt läckage, vilket ger bättre 
skydd mot platta däck. Rekommenderas för arbets- och sportdäck. 

907 g

715000130  

Vimpel
Se till att alla vet vad du kör. Perfekt för sanddyner och nya förare.  
2,4 m hög med generiskt fästsystem.

 Gul

715000277  

Vimpelhållare
715000127  

XP-STM syntetiskt fett för fjädring
Speciellt smörjfett för fjädringen på Ski-Doo-snöskotrar och Can-Am ATV. Ger 
optimal smörjning vid extremt låga och höga temperaturförhållanden och skyddar 
samtidigt kritiska fjädringskomponenter från smuts och liknande.

400 g

293550033  

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 40   MULTI-FIT
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KLÄDER

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information.
* Se storlekstabellen på sidan 46. 

Can-Am ställ
Hållfast, vatten- och smutsavvisande material. Tejpade sömmar.  
Rygg- och underarmsventilation.

n  Grå (09) 
> S, M, L, XL, 2XL, 3XL

654003  

Långbyxor 
(baksida)

Långbyxor 
(framsida)

Jacka

Can-Am fleecejacka
Svart fleecejacka. Stort Can-Am broderi på ryggen.  
n  Svart (90F)

453166  

42   KLÄDER



    4�www.brp.com

KLÄDER

SX-One hjälm
Lätt kompositskal (I.M.A.C). Bättre skydd än en normal fiberhjälm. Vikt 1250 g. Kaxig design. Avtagbar och tvättbar inredning.  
Justerbar skärm. Förstklassig grafik och målning. Dubbelt D-ringspänne. Andningsmask. EEC-certifiering.

> XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Matt 664003__30 (mattröd)
Krom 664002__80 (kromblå), 664002__12 (kromorange)

KLÄDER   4�
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KLÄDER

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information.
* Se storlekstabellen på sidan 46. 

Can-Am skjorta
Lätt skjorta i buttondownstil med "Can-Am" broderat  
på bröstet och med ventiler på ryggen. 

65 % polyester / 35 % bomull

n  Antracitgrå (07F)  
> M, L, XL, 2XL 

453171*  

Can-Am T-shirt för damer
Ledig T-shirt med kontrastsömmar.  
Reflekterande Can-Am-tryck framtill. 

100 % bomull 

 Röd (30F) 
> S, M, L, XL

453164*  

Svart (90F)

Tvåfärgad Can-Am T-shirt
100 % bomull

n Vit (01F), Svart (90F)  
> M, L, XL, 2XL 

453181  

44   KLÄDER
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Charcoal Grey (07)Keltainen (10)

KLÄDER

Outlander T-shirt
Basic T-shirt med tryckta logotyper.

100 % bomull

 Röd (30F)

> M, L, XL, 2XL

4533046  

Randig Can-Am T-shirt
Basic T-shirt med tryckta logotyper.

100 % bomull

 Gul (10F),  n  Svart (90F) 
> M, L, XL, 2XL

453180*  

Svart (90F)

Can-Am originalkeps
"Can-Am" broderat framtill och med en justerbar komfortrem.

100 % bomull

 Gul (10F),   n  Svart (90F)    
> En storlek

445876  

Can-Am-keps
Stretchkeps med "Can-Am” broderat framtill.

98 % bomull / 2 % spandex

  Vit (01F)    
> S/M, L/XL

445877*  

Svart (90F)

KLÄDER   45
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STORLEKSTABELL

© 2006 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles.
TM Varumärken och ® Registrerade varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess 
filialer. BRP-logotypen är ett varumärke som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer. 
*Bombardier är ett varumärke som tillhör Bombardier Inc. och som används under licens. I USA distribueras 
produkter av BRP US Inc. I Kanada distribueras produkter av Bombardier Recreational Products Inc. Magura är 
ett av Munz-Magenwirth Group registrerat varumärke, Warn är ett varumärke som tillhör Warn Industries Inc. 
Inc. Smith är ett av Smith Sport Optics, Inc registrerat varumärke. Chamude & Hipora är av Kolon Industries, Inc 
registrerade varumärken. Spandex, Teflon HT och Kevlar är varumärken som tillhör E.I. DuPont de Nemours & 
Co. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan 
att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktioner, funktioner, modeller 
eller utrustning. Vissa av de modeller som visas här kan ha extrautrustning. Priserna kan variera hos olika 
återförsäljare. Användare måste dock följa lokala lagar och bestämmelser när dessa fastställer en högre 

minimiålder för ATV-maskiner. Alla förare under 16 år måste alltid använda ATV-maskinen under överinseende 
av en vuxen. BRP uppmanar dig att "KÖRA VARSAMT" på allmän och privat mark. Skydda dina framtida 
möjligheter att köra ATV genom att visa respekt för miljön, lokala lagar och andras rättigheter när du kör. Kör 
med ansvar. BRP rekommenderar att alla som skall köra genomgår en utbildning. För information om säkerhet 
och utbildning, ta kontakt med en återförsäljare. För din egen säkerhets skull: Förare och passagerare skall alltid 
bära hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol/droger inte går ihop. Kör aldrig 
på vägar med vägbeläggning eller allmän väg. Utför aldrig stunttrick med din ATV. Undvik överdrivna hastigheter 
och var extra försiktig i svår terräng. Can-Am Outlander MAX ATV:er: Dessa ATV:er bör endast användas av 
förare som fyllt 16 år och av passagerare som fyllt 12 år. Se till att alla lagar, förordningar och BRP:s varningar/
rekommendationer som gäller fyrhjulingar respekteras. Ta aldrig med en passagerare på en ATV som inte är 
utformad för att ta passagerare. Tryckt i EG.

Vilken kod  
motsvarar  
din storlek?

1. Leta rätt på din storlek
2. Motsvarande kod är   
 KODEN som du använder  
 för att fylla i artikelnumret  
 i beställningen

Exempel: 440 227__90
Storlek M = kod 06
Alltså 440 227 0690

Kontakta närmaste auktoriserade Can-Am-återförsäljare för mer information. 

Män  
  S M L XL 2XL

BRÖST (CM)  91 - 96 99 - 104 107 - 112 117 - 122 127 - 132

MIDJA (CM)  76 - 81 84 - 89 91 - 99 104 - 109 114 - 122

HÖFT (STUSS) (CM)  89 - 94 96 - 102 104 - 109 114 - 119 124 - 130

ARMLÄNGD (CM)  86  86  89  89  91

INSIDA BEN (CM)  81 81 81 84 84

Dam  
 S M L XL 2XL

BRÖST (CM) 88 - 90 93 - 97 100 - 104 109 - 116 119 - 122

MIDJA (CM) 67 - 70 72 - 76 80 - 84 89 - 94 99 - 104

HÖFT (STUSS) (CM)  93 - 95 98 - 102 105 - 109 114 - 119 124 - 130

ARMLÄNGD (CM) 79 81 84 84 84

INSIDA BEN (CM) 74 76 76 76 76

46   STORLEKSTABELL

Beställningstabell
 STORLEK KOD

 En storlek 00

 XS 02

 S 04

 M 06

 L 09

 XL 12

 2XL 14

 3XL 16 

 S/M 72

 L/XL 73

 30 37

 32 38

 34 39

 36 40

 38 41

 40 42

Storlekstabell
Dessa tabeller visar kroppsmåtten. Ta mått på dig själv för att hitta 
rätt storlek.

Så här tar du mått
Bättre resultat får du om någon annan kan ta måtten på dig. Ta 
måtten i underkläder. Måttbandet ska vara spänt men inte dras åt. 
Om måtten faller mellan två storlekar, beställ den större storleken.

Bröst/Byst:
Mät under armarna där bröstkorgen är som störst.

Midja:
Mät runt din naturliga midja och sätt ett finger mellan kroppen och 
måttbandet.

Hjälmar
 XS S M L XL 2XL 3XL

HUVUD  53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66
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THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

SKI-DOO®  LYNX®  SEA-DOO®  EVINRUDE®  JOHNSON®  ROTAX®  CAN-AMTM

 

Nothing is more valuable than 
your playtime. That is why BRP is 
dedicated to continuously finding 
new and better ways to help 
you enjoy your favor i te 
powersports. From snow 
to water to both on and 
off-road fun, our passion for 
adventure fuels the innovations that 
result in the ultimate powersports 
experience for our customers.

We value the land and water we 
play on, and are committed to 
protecting it. Our desire to thrill is 

paired with an emphasis on 
rider responsibility, placing 
personal safety above all 
else. So that each outing 

can be the most enjoyable, 
memorable and thrilling experience 
possible. Because your free time 
should always be your best time.
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