
AKCESORIA
 ATV



G2L 6x6 G2 6x6 G2

G2L G2S

Uczyniliśmy wszystko 
bardzo prostym.
• Sprawdź swój rok modelowy
• Wybierz silnik i model
• Poznaj kod platformy
Dzięki temu KODOWI 
PLATFORMY będziesz 
wiedział, czy dane 
akcesorium jest 
kompatybilne z Twoim 
pojazdem.

PRZEWODNIK PO KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW ATV
Rok modelowy Model Kod platformy

2015 Outlander L

Konfiguracja silnika
450, 500 G2L

Outlander 500, 650, 800, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 500 G2L

Outlander MAX 500, 650, 800, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 500, 800, 1000 G2S

2016 Outlander L 450, 570 G2L

Outlander 570, 650, 850, 1000 G2

Outlander L MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 570, 650, 850, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

2017
2018

Outlander 450, 570 G2L

Outlander 650, 850, 1000 G2

Outlander MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 650, 850, 1000 G2

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 850, 1000 G2S

2019
2020
2021
2022
2023

Outlander 450, 570 G2L

Outlander 650, 850, 1000R G2

Outlander MAX 450, 570 G2L

Outlander MAX 650, 850, 1000R G2

6x6 450 G2L

6x6 650, 1000 G2

Renegade 570, 650, 850, 1000R G2S
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LINQ: ŁATWE ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE ŁADUNKU

AKCESORIA LinQ Kompatybilność/wymagania
·     Nie potrzeba żadnych narzędzi: Szybki montaż i demontaż 
akcesoriów.
·- Wyposaż swojego Can-Am'a do zadań specjalnych w moment

OUTLANDER 
450/570

OUTLANDER RENEGADE

LinQ Akcesoria z 
podstawą 16"

·- Mocowania LinQ zamontowane w odległości 16 cali od siebie
·- Niższa ładowność niż w przypadku LinQ z akcesoriami o podstawie 36".
·- Mogą być stosowane w pojazdach Can-Am ATV i SSV, pojazdach Can-Am Spyder i 
Ryker, skuterach wodnych Sea-Doo i skuterach śnieżnych Ski-Doo.

LinQ 4.2 Gal (16 L) Lodówka
219400964 • Black / 295100698 • White

LinQ Płyta adaptacyjna
715007273

& 
LinQ Zestaw do montażu na 

podstawie
 715008125

LinQ Zestaw adapterów 
715004960

LinQ Bagażnik
715001734

& 

LinQ Zestaw adapterów
 715004960

LUB

LinQ Płyta adaptacyjna 
715007274

& 
LinQ Zestaw do montażu 

na podstawie
 715008125

LinQ Zestaw Narzędzi
715008111

LinQ SR 5.5 Gal (21 L) Torba
860202449

LinQ 4.5 Gal (17 L) Torba Sportowa
860202447

LinQ Skrzynka modułowa
715005494 • (10 L) 
715007112 • (20 L) 
715006830 • (30 L)

LinQ Zestaw Narzędzi
715006829

LinQ Torba Roll-Top
715008110

LinQ Akcesoria z 
podstawą 36"

·- Montaż na bagażnikach LinQ często używanych przez pojazdy Can-Am ORV.
·- Wyższa ładowność niż w przypadku LinQ z akcesoriami o podstawie 16".
·- Użytkowanie jest ograniczone do pojazdów Can-Am ORV.

LinQ 12 Gal (45 L) Skrzynia ładunkowa
715003879 LinQ Podstawa

715002350

Brak dodatkowych wymagań LinQ Bagażnik
715001734

LinQ 23 Gal (86 L) Skrzynka bagażnika
715004923

LinQ 32 Gal (121 L) Skrzynka bagażnika
715001747(2-up) 
715001749(MAX)

Brak kompatybilności

LinQ 11.5 Gal (43 L)  Skrzynia ładunkowa Audio
715003018

LinQ Podstawa
715002350

LinQ 8 Gal (30 L) Lodówka
715004778 • Black / 715004698 • Gray

Brak kompatybilności

LinQ Torba do przechowywania Premium OGIO
715002923 • Black

LinQ Podstawa
715002350

LinQ Kosz Heavy Duty
715001215

LinQ Kosz niskoprofilowy
715004282

LinQ Uchwyty
LinQ 4" Stojak
715001711 • Silver / 715001665 • Black

Niekompatybilny
*alternatywnie 5" lub 8" 

Rozszerzenia stojaków
(715001913 lub
715001914) są  

dostępne dla G2L

Brak dodatkowych wymagań

LinQ Bagażnik
715001734

LinQ 6" (15 cm) Rozszerzenie stojaka
715001712 • Silver / 715001671 • Black

LinQ Montowanie uchwytów narzędziowych
715005340 LinQ Podstawa

715002350
LinQ Uchwyt na narzędzia
715007358

LinQ Stojak na broń
715002112 
715002113

Niekompatybilny
*Alternatywne stojaki na broń
(715001918 lub 715001919) 

są dostępne dla G2L
Brak kompatybilności

2023 CAN-AM ATVs ACCESSORIES 219



LinQ Akcesoria z podstawą 16"

LinQ Skrzynka narzędziowa G2, G2L, G2S 715008111 904 zł

· Precyzyjna konstrukcja z HDPE zapewnia sztywność i trwałość.
· Maksymalna pojemność 5 gal (19 L).
· Odporna na warunki atmosferyczne, szczelna i zamykana pokrywa.
· Odporny na słoną wodę.

· Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.

LinQ Torba Roll-Top G2, G2L, G2S 715008110                 1 175 zł

· W pełni wodoodporna torba Roll-Top bezpiecznie przechowa 
i zabezpieczy Twój sprzęt.

· LinQ montowany przy użyciu wytrzymałej, sztywnej 
plastikowej podstawy.

· Duża pojemność 10,6 gal (40 L).
· Dolna wyściółka z pianki dla dodatkowej ochrony sprzętu.

- Zintegrowany uchwyt ułatwiający transport na/z 
pojazdu.
- Przystosowana do słonej wody.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 
tabela.

Wkład termiczny do skrzyni modułowej LinQ (10 L) G2, G2L, G2S 219401110 290 zł

· Izolowana wyściółka.
· Bardzo dobrze pasuje do skrzyni modułowej LinQ (10 L).
· Może pomieścić pięć puszek o pojemności 473 ml lub sześć puszek o pojemności 355 ml.

Lodówka LinQ 4.2 Gal (16 L) G2, G2L, G2S

219400964 · Black 

295100698 · Gray  1 882 zł

· Wszystkie zalety LinQ - proste, szybkie i bezpieczne.
· Konstrukcja Rotomoulded dla wyjątkowej sztywności i 

trwałości.
· Najwyższej jakości izolacja piankowa dla optymalnego 

utrzymywania lodu.

· Wykorzystuje system montażowy LinQ (patent US 
8777531 i US 8875830).

· Łatwy system beznarzędziowego montażu
· Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 

tabela.

LinQ Skrzynka modułowa G2, G2L, G2S

715005494 · (10 L)     720 zł
715007112 · (20 L)     831 zł
715006830 · (30 L)     923 zł

· Umożliwia układanie innych skrzynek modułowych, aby zawsze mieć dostęp do sprzętu.
· Zawsze warto mieć odpowiedni rozmiar skrzynki, aby wszystko zmieścić.
· Może być zainstalowany na każdej podstawie LinQ o szerokości 16".
· Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.

LinQ Zestaw narzędzi G2, G2L, G2S 715006829                 1 605 zł

· Zawiera: 
- Szczypce tnące
- Szczypce z długim końcem
- Szczypce blokujące
- Klucz grzechotkowy z 
napędem 3/8"
- Przedłużka grzechotki 6"
- Zintegrowane miejsce do 
przechowywania paska CVT 
(pasek nie jest dołączony)

- Nasadka długa 19 mm
Napęd 3/8" - 6pkt
- Nasadka 18 mm 3/8" 
drive
- Nasadka długa 17 mm
Napęd 3/8" - 6pkt
- Gniazdo 15 mm 3/8" drive 
- Gniazdo 13 mm 3/8" drive 
- Gniazdo 10 mm 3/8" drive
- Gniazdo 8 mm 3/8" drive

- Klucz płaski 19 mm
- Klucz uniwersalny 18 
mm
- Klucz zespolony 15 mm
- Klucz zespolony 13 mm
- Klucz zespolony 10 mm
- Klucz zespolony 8 mm

- Gniazdo Torx T40 3/8" drive
-  Gniazdo Torx T30 3/8" 
napędowy
-  Gniazdo Torx T20 3/8" 
napęd
-  Pręt łamiący 3/8" napęd

- Miejsce i wymagania 
dotyczące instalacji - patrz 
tabela.
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SR 5.5 Gal (21 L) LinQ G2, G2L, G2S 860202449

LinQ 4.5 Gal (17 L) Torba sportowa G2, G2L, G2S 860202447 1 058 zł

- Pojemność 4,5 gal (17 L).
- Sztywne dno, półsztywna góra.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 
tabela.

Akcesoria LinQ z podstawą 36"
LinQ 12 Gal (45 L) Skrzynia ładunkowa G2 (tylko przód dla modeli 6x6 i MAX 2013-2014), G2L, G2S 715003879                 1 661 zł

- Mocowanie LinQ dla łatwego zakładania i 
zdejmowania.
- Bezpiecznie i pewnie utrzymuje ładunek podczas 
jazdy.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 
tabela.

LinQ 23 Gal (86 L) Skrzynka bagażnika G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2L, G2S 715004923                 1 907 zł

- Mocowanie LinQ dla łatwego zakładania i zdejmowania.
- Zamykany i odporny na warunki atmosferyczne.
- Bezpieczne i pewne trzymanie ładunku podczas jazdy.
- Wygodne podkładki dla pasażerów.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.

LinQ 32 Gal (121 L) Skrzynka bagażnika
G2 (z wyjątkiem modeli MAX i 6x6), G2S

Wersja europejska (zgodna z EC)
715001747               2 700 zł
715001748 · No rear tail light.

- Płyta adaptacyjna LinQ (715001334) jest wymagana dla modeli G1.
- Panele skrzyni bagażnika dostępne są w wielu kolorach, aby dopasować je do 
pojazdu (sprzedawane oddzielnie).
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.

LinQ 121 L Skrzynka bagażnika Outlander Max
G2 (Tylko modele MAX z wyjątkiem modeli 6x6)

Wersja europejska (zgodna z EC)
715001749 3 475 zł
715001750 · No rear tail light.

- Komfort pasażera podczas aktywnych, jak i dłuższych przejażdżek rekreacyjnych zapewnia ergonomicznie 
zaprojektowana wyściółka pasażerska z częścią wykonaną z pianki o zamkniętych komorach, które nie wchłaniają wody.
- Bardzo łatwy dostęp, nawet gdy kierowca siedzi na swoim miejscu.
- Panele skrzyni bagażnika dostępne w wielu kolorach, aby dopasować je do Twojego pojazdu (sprzedawane 
oddzielnie).

LinQ 32 Gal (121 L) Panele skrzyni bagażowej G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2S   329 zł

· Kolorowe panele pasujące do LinQ 32 gal (121 L) Skrzynki bagażnika

715001391 · Black

715001392 · Yellow

715001395 · Viper Red

715002481 · White

715002480 · Light Gray

715002984 · Octane Blue

715002985 · Manta Green

715002986 · Can-Am Red

715006119 · Orange Crush

715006120 · Squadron Green

715007074 · Tundra Green
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LinQ 8 Gal (30 L) Lodówka G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2S

715004778 · Black

715004698 · Gray  2 270 zł

- Mocowanie LinQ.
- Konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność i trwałość.
- Wysokiej jakości piankowa izolacja zapewnia optymalną izolację.
- Zintegrowana, w pełni wyjmowana przegroda chroni żywność.
- Solidne gumowe zatrzaski utrzymują pokrywę szczelnie zamkniętą.
- Odporna na warunki atmosferyczne.
- Wygodny korek spustowy.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.

LinQ Torba Premium do przechowywania OGIO G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2L, G2S 715002923 · Black 2 233 zł

- Mocowanie LinQ dla łatwego zakładania i 
zdejmowania.
- Bezpiecznie i pewnie utrzymuje ładunek podczas 
jazdy.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 
tabela.

LinQ Kosz niskoprofilowy G2, G2L (tylko przód dla modeli MAX i 6x6), G2S 715004282                 1 064 zł

-  Niski profil, otwarty kosz zwiększa przestrzeń ładunkową.
-  Idealny do łatwego dostępu do narzędzi, lin, wyciągarki i akcesoriów 
pługu.
-  Wiele punktów mocowania linek i wiązań.
-  Wykonany z odpornego na uderzenia polipropylenu.
-  Miejsce i wymagania dotyczące montażu - patrz tabela.

LinQ Kosz o dużej wytrzymałości G2, G2L (tylko przód dla modeli MAX i 6x6), G2S 715001215                 1 390 zł

- Wykonane z wysokowytrzymałej, niskostopowej stali.
- Mocowanie LinQ zapewnia łatwy montaż i demontaż.
- Może być umieszczony zarówno na przednim jak i 
tylnym bagażniku pojazdu.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz 
tabela.

Duża skrzynia ładunkowa G2 , G2L (oprócz 6x6) 715007001                 3 217 zł

- Tylna platforma do przewożenia dużych przedmiotów. 
- Punkty kotwiczenia (D-ring), mocowania LinQ do uchwytu narzędziowego oraz oznaczenia umożliwiające montaż 16″ 
osprzętu. 
- Posiada również matę na podłogę i szczelinę umożliwiającą montaż przekładki oraz szczelinę na przekładkę 
zamykającą wnękę na tylnej pionowej wardze. 
- Montowany jest na platformach ATV poprzez system LinQ oraz haki umożliwiające łatwy montaż i demontaż.

LinQ 32 Gal (121 L) Panele skrzyni bagażowej
(Nie zilustrowane) WERSJA EUROPEJSKA (zgodna z WE) 329 zł

· Kolorowe panele, aby dopasować LinQ 32 gal (121 L) Skrzynię bagażnika do swojego pojazdu.
Brak tylnego światła.

715001397 · Black

715001398 · Yellow

715006124 · Viper Red

715002483 · White

715006122 · Manta Green

715006121 · Can-Am Red

715006123 · Orange Crush

LinQ 11.5 Gal (43 L) Skrzynia ładunkowa Audio G2 (tylko przód dla modeli 6x6 i MAX 2013-2014), G2L, G2S 715003018                 4 176 zł

- Łatwo się montuje, aby bezpiecznie i pewnie 
trzymać/przewozić ładunek.
- Odbiornik Bluetooth i głośniki 6,5" (16,5 cm) są 
sprytnie ukryte i zintegrowane w pokrywie. 
- Funkcja automatycznego wyłączania chroni 
akumulator, wyłączając system po 10 minutach 
bezczynności.

- Podświetlany panel sterowania idealny do nocnej jazdy.
- Wodoodporne głośniki.
- Zapewnia najlepszą na rynku jakość dźwięku, która 
urozmaici  jazdę dzięki wbudowanemu 
pełnozakresowemu wzmacniaczowi o wysokiej 
wydajności.
- Miejsce i wymagania dotyczące instalacji - patrz tabela.
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Uchwyty LinQ
LinQ Uchwyt na narzędzia G2, G2S, G2L 715007358 282 zł

- Niezwykle wszechstronny uchwyt na narzędzia.
- Wygodny zatrzask obrotowy umożliwia przechowywanie narzędzi 
w dowolnej orientacji.
- Sprzedawane parami.

Uchwyty LinQ Gear G2, G2S, G2L 715005340 628 zł

- Trwałe i elastyczne uchwyty zapewniają indywidualne dopasowanie do różnych przedmiotów o średnicy od 
1" do 4" (2,5 cm do 10 cm).
- Wytrzymała konstrukcja do przenoszenia łuków, wędek, grabi, narzędzi rolniczych i innych.
- Przycisk szybkiego uwalniania otwiera szybko uchwyt dla łatwego dostępu do sprzętu.
- Wytrzymały system bazowy zbudowany z myślą o najtrudniejszych przygodach.
- Dzięki połączeniu uchwytów Gear Grips z systemem LinQ transport narzędzi staje się dziecinnie prosty.
- Orientacja 360°.
- Sprzedawane parami.

LinQ Mocowanie
LinQ Zestaw adapterów G2, G2S 715004960 394 zł

- Umożliwia montaż akcesoriów o podstawie LinQ 16" na stojakach LinQ.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- W przypadku G2S do instalacji wymagany jest bagażnik LinQ 
(715001734).

LinQ Podstawa G2L 715002350 127 zł

- Wykonany z włókna szklanego 
polipropylenowego.
- Umożliwia montaż akcesoriów LinQ.
- Sprzedawane w opakowaniu po 4 
sztuki.

LinQ Części zamienne 715001707 155 zł

- Unikalne mocowanie, które można zastosować do każdego 
akcesorium systemu LinQ.
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
- Sprzedawane w parach.

LinQ Blokada G2, G2S, G2L, 860201968 317 zł

- Prosty sposób na bezpieczne zamknięcie większości akcesoriów LinQ. 
- Pokrywa zamka chroni go przed czynnikami zewnętrznymi. 
- Odporna na korozję. 
- Opakowanie 1, zawiera 2 klucze. 
- Nie pasuje do lodówki LinQ 4.2 US gal (16 L), skrzynki narzędziowej LinQ, uchwytu na narzędzia LinQ 
oraz uchwytów LinQ Gear Grips.
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Przedłużenie stojaka - 8" (20 cm) G2L 715001914                     824 zł

- Pasuje do przodu lub tyłu.
- Wykonane ze stali węglowej.
- Zapewnia punkty mocowania do zabezpieczenia 
ładunku na bagażnikach.
- Łatwy montaż na bagażniku rurowym.
- Powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem 
lakierem proszkowym.

Bagażnik LinQ G2S (z wyjątkiem modeli X mr) 715001734                 1 624 zł

- Stelaż mocowany śrubami.
- Umożliwia korzystanie z akcesoriów montowanych w 
LinQ na G2S.

Płyta podstawowa LinQ G2L 715007273                     584 zł

- Umożliwia stosowanie akcesoriów bazowych LinQ o szerokości 16″ na G2L w celu rozszerzenia opcji 
ładunku i możliwości podróży.
- Wymaga zestawu bazowego LinQ (715008125).

Płyta podstawowa LinQ G2S 715007274                     757 zł

- Umożliwia stosowanie akcesoriów bazowych LinQ o szerokości 16″ na G2S w celu rozszerzenia opcji 
ładunku i możliwości podróży.
- Wymaga zestawu bazowego LinQ (715008125).

STOJAKI I UCHWYTY

Przedłużenie stojaka LinQ - 6" (15 cm) G2, G2S

715001712 · Silver 1 230 zł
715001671 · Black 1 273 zł

- Pasuje do przodu lub tyłu.
- Mocne i trwałe.
- Pomaga utrzymać ładunek w bezpiecznym miejscu.
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki systemowi LinQ.
- Powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem lakierem 
proszkowym.
- Do G2S wymagany jest bagażnik LinQ (715001734).

Przedłużenie stojaka - 5" (13 cm) G2L 715001913                     707 zł

- Pasuje do przodu lub tyłu.
- Wykonane ze stali węglowej.
- Zapewnia punkty mocowania do zabezpieczenia ładunku na 
bagażnikach.
- Łatwy montaż na bagażniku rurowym.
- Powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem lakierem proszkowym.

Przedłużenie stojaka LinQ - 4" (10 cm) G2, G2S

715001711 · Silver

715001665 · Black 1 200 zł

- Pasuje do przodu lub tyłu.
- Mocne i trwałe.
- Pomaga utrzymać ładunek w bezpiecznym miejscu.
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki systemowi LinQ.
- Powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem lakierem 
proszkowym.
- Do G2S wymagany jest bagażnik LinQ (715001734).
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Stojak na broń
G2L (z wyjątkiem modeli MAX)

G2L (Tylko modele MAX)

715001918

715001919                     800 zł

·  Wykonane ze stali.
· Przeznaczony do bagażnika 

- Do zastosowania z systemem Gun Boot 6.0 
Impact firmy Kolpin.
- Możliwość montażu do każdej ze stron 
pojazdu.

Gun Boot 6.0 Impact† By Kolpin† G2, G2L 715001419                     560 zł

- Dodatkowe miejsce na broń z uchwytem pistoletowym i 
małe bipody.
- Z łatwością mieści broń palną o długości całkowitej do 130 cm 
(51").
- Zapewnia wystarczająco dużo miejsca na lunety o średnicy 60 
mm (2 3/8").
- Konstrukcja z klapą umożliwia łatwy dostęp.
- Ergonomiczna rączka i wyprofilowane punkty mocowania.

- Zatrzaskiwana pokrywa z możliwością blokady.
- Zaprojektowana tak, aby pomieścić prawo- i leworęczne 
karabiny i strzelby.
- Zawiera wyjmowaną, amortyzującą piankę i nylonową 
wyściółkę Impact dla doskonałej ochrony wnętrza.
- Wymaga odpowiedniego zestawu montażowego do 
instalacji.

LinQ Gun Boot Stojak
(Nie zilustrowane)

G2 (z wyjątkiem MAX, 6x6 i X mr 1000)

G2 (Tylko modele MAX & X mr 1000)
715002112                   954 zł
715002113                   867 zł

· Ten lekki bagażnik na broń może być zamontowany po obu stronach 
Twojego Outlandera za pomocą beznarzędziowego systemu LinQ.

· Do stosowania z Gun Boot 6.0 Impact firmy 
Kolpin.

ŁADUNEK I PRZECHOWYWANIE

Uchwyt uniwersalny G2, G2L

715002354 · Pojedynczy 325 zł
715001945 · Podwójny 462 zł

- Otwarty uchwyt w kształcie litery U do przewożenia 
narzędzi (łopata, siekiera) i broni myśliwskiej (strzelba, 
łuk), które są bezpiecznie zabezpieczone, ale łatwo 
dostępne.
- Łatwy montaż na stelażu rurowym, stelażach 
wysuwanych, koszu lub zderzakach.

- Dla G2 wymagane jest przedłużenie stojaka LinQ 
(715001711).
- Sprzedawane w parach.

Uchwyty LinQ Gear G2L 715001421                     664 zł

- Trwałe, elastyczne uchwyty amortyzują i chronią, zapewniając 
jednocześnie indywidualne dopasowanie do różnych 
przedmiotów o średnicy od 1" do 4" (2,5 cm do 10 cm).
- Wytrzymała konstrukcja do przenoszenia łuków, kijów 
wędkarskich, grabi, narzędzi rolniczych i innych.
- Przycisk Quick-release szybko otwiera uchwyt dla łatwego 
dostępu do sprzętu.

- Wytrzymały system bazowy zbudowany z myślą o 
najtrudniejszych przygodach.
- Łatwy montaż na bagażnikach rurowych, 
bagażnikach przedłużających, wspornikach lub 
zderzakach.
- Sprzedawane w parach.

Listwy do transportu bali G2 (6x6 models only) 715001987                 5 990 zł

- Listwy do bali pozwalają przekształcić skrzynię ładunkową w doskonałą przestrzeń 
transportową dla 4' (120 cm) drewna.
- Bezpieczeństwo kierowcy gwarantuje ochronna przednia szyba.

Twardy dach G2 (Wyłącznie modele 6x6) 715002394                 5 541 zł

- Twardy dach zapewnia skrzynię ładunkową o 
pojemności 116 gal (440 l).
- Zamek zabezpiecza rzeczy.
- Pokrywa podnosi się przy pomocy siłowników 
gazowych.
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Miękka torba do przechowywania G2, G2L, G2S 715003759                    923 zł 

- Torba 3-sekcyjna.
- Transportuj sprzęt w odpornej na warunki atmosferyczne torbie.
- Miękka torba o pojemności 11,8 gal (45 L) zaprojektowana z myślą o stelażu pojazdu, aby 
zmaksymalizować potencjał przechowywania.
- Do G2S wymagany jest bagażnik LinQ (715001734).

Torba do przechowywania 2,6 Gal (10 L) 269502121                     194 zł

· - Suchy worek Roll-Top zapewniający pełną ochronę ładunku 
przed żywiołami.
- Mieści się w tylnym przedziale pojazdu.

Basen skrzyni ładunkowej G2L (Tylko modele 6x6) 715005256                 1 931 zł

· - Przekształca płaską platformę w skrzynię ładunkową o dużej pojemności dla 
zwiększenia możliwości załadunku.
- Wykonana z wytrzymałego, formowanego HDPE i ukształtowana tak, aby maksymalnie 
zwiększyć przestrzeń ładunkową.
- Umożliwia dostęp do wodoodpornego tylnego przedziału pojazdu.
- Zaprojektowana dla idealnego dopasowania i łatwego montażu.

Przedłużacz/rozdzielacz klapy bagażnika G2 (Tylko modele 6x6) 715002017                 2 632 zł

- Solidne przedłużenie klapy tylnej zapewnia wydłużenie przestrzeni ładunkowej o 10" (25 cm).
- Dzięki dłuższej skrzyni ładunkowej nawet duże ładunki nie stanowią problemu.
- Z pomocą szybkich zamków LinQ przedłużenie działa również jako solidny podział przestrzeni w 
skrzyni ładunkowej.

Plandeka G2 (Tylko modele 6x6) 715002416                 2 036 zł

- Dopasowana tak, aby dokładnie zakryć wszystkie 
przedmioty w skrzyni ładunkowej.
- Zapobiega przedostawaniu się rozprysków do skrzyni 
ładunkowej.
- Łatwo zdejmowalna dla szybkiego dostępu.

Skrzynka użytkowa 18 Gal (70 L) G2 (Tylko modele 6x6) 715001999                 2 878 zł

- Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, ten poręczny pojemnik na narzędzia o pojemności 18 
gal (70 l) jest przenośnym magazynem.
- Pokrywa zabezpiecza sprzęt przed żywiołami w każdych warunkach.
- Wsuwa się pod płaską podłogę z uchwytami dla łatwego dostępu.

Siatka do skrzyni ładunkowej G2 (Tylko modele 6x6) 715001371                     341 zł

· Solidna siatka przeznaczona do zaczepienia na dnie skrzyni ładunkowej dla bezpiecznego i kompaktowego 
zabezpieczenia ładunku.
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SZYBY CAN-AM
Owiewka Deluxe

G2 (z wyjątkiem X mr & 6x6), 
G2L

715001232 · Black

715000935 · Yellow 2000

715002479 · Light Gray

715006125 · Squadron Green 
715007073 · Tundra Green                          
1 329 zł

- Innowacyjna, bogata w funkcje ochrona przed wiatrem.
- Szybki demontaż bez użycia narzędzi po zamontowaniu 
uchwytów bazowych na kierownicy.
- Dwa uchwyty na kubki.
- Gotowy na zestaw montażowy GPS.

- Opcjonalnie lusterka i oświetlenie dodatkowe.
- Wymagana niska, wysoka lub bardzo wysoka szyba 
przednia.
- Zestaw adaptera stożkowej kierownicy jest wymagany 
do pojazdów ze stożkową kierownicą aluminiową 
1⅛" (28 mm).

Naklejki Camo dla czarnej owiewki Deluxe
(Nie zilustrowane) Owiewka Deluxe

715002976 · Mossy Oak 
Break-Up Country Camo

715001684  
•  Next G-1 Vista Camo  225 zł

· Wzór camo idealnie pasuje do Twojego pojazdu camo.

Zestaw adapterów do kierownicy stożkowej
(Nie zilustrowane) Owiewka Deluxe 715002470                    183 zł

· Wymagany do instalacji owiewki Deluxe na Outlanderze X-TP oraz na każdym pojeździe wyposażonym w 
aluminiową kierownicę o przekroju 1 1/8" (28 mm).

Akcesoria

Bardzo wysoka szyba przednia Owiewka Deluxe 715000936                     615 zł

- Przednia szyba 16" (41 cm) zapewnia najwyższą ochronę przed żywiołami podczas 
wycieczek.
- Do ochrony przed wiatrem i zastosowań zimowych.
- Montaż i wymiana bez użycia narzędzi.

Wysoka szyba przednia Owiewka Deluxe 715001211                     443 zł

· - Wysokość 11" (28 cm), do ochrony przed wiatrem i 
zastosowań zimowych.
- Montaż i wymiana bez użycia narzędzi.

Niska szyba przednia Owiewka Deluxe 715001227                    375 zł

- Przednia szyba 6" (15 cm) pozwala zachować sportowy wygląd pojazdu, dając jednocześnie pewną ochronę 
przed żywiołami i możliwość korzystania z oświetlenia kierunkowego.
- Montaż i wymiana bez użycia narzędzi.

Zestaw lusterek Deluxe Owiewka Deluxe 715002353                     369 zł

- Ulepszony system mocowania.
- Szeroki widok z tyłu.
- Doskonałe dopasowanie do 
owiewki Deluxe.

Pomocnicze oświetlenie przedniej szyby Owiewka Deluxe 715003115                 1 999 zł

- 2 spoty LED premium do owiewki Deluxe dla zwiększenia mocy i oświetlenia 
kierunkowego.
- 1,800 lumenów.
- 2 x 10W LED Cree light kit.
- Oświetlenie dalekiego zasięgu do 350' (107 m), pobierające mniej niż 1 amper na światło.
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KIEROWNICA I LUSTERKA

Zestaw montażowy Full Wrap Aluminum G2, G2L, G2S 715001378                     548 zł

- Lekka konstrukcja z czarnego odlewu 
aluminiowego.
- Zawiera kompletny osprzęt.
- Osłony przeciwwiatrowe na kierownicę 
sprzedawane oddzielnie. 

Aluminiowa, stożkowa kierownica G2, G2L, G2S 715000550                     615 zł

· 7/8" - 1 1/8" (22 mm - 28 mm) stożkowa kierownica wykonana z aluminium 
6061-T6.
- W zestawie cały osprzęt, środkowa pianka sterowa i pokrowiec.

Osłony przeciwwiatrowe kierownicy G2, G2L, G2S                                                                                                                                                155 zł

- Wytrzymała konstrukcja z wtryskiwanego plastiku z logo Can-Am.
- Zawierają zdejmowaną pokrywę do regulacji przepływu powietrza.
- Zestaw montażowy sprzedawany oddzielnie.

715000525 · Black / Yellow

715000537 · White / Black

715001706 · Black / Black

715003811 · Can-Am Red / Black

715003812 · Manta Green/Black

715003813 · Orange / Black

715003814 · Octane Blue / Black

715006117 · Squadron Green / Black

715006118 · Viper Red / Black

Osłony przeciwwiatrowe dla pasażerów G2 and G2L (Tylko modele MAX) 715001669                     480 zł

- Te deflektory wiatru pasują na uchwyty pasażera i zapewniają większy komfort podczas 
jazdy.
- Łatwe do zainstalowania i usunięcia.

Zestawy szyb przednich

Zestaw wysokiej szyby przedniej G2, G2L, G2S (z wyjątkiem modeli X mr) 715006382                 1 261 zł

- Wykonane z poliwęglanu ze zintegrowanym 
odpowietrznikiem, aby zmniejszyć turbulencje powietrza i 
hałas przy dużych prędkościach dla cichszej i płynniejszej 
jazdy.
- Szybki demontaż bez użycia narzędzi po zamontowaniu 
wsporników na kierownicy.
- Pasuje do prostych i stożkowych kierownic.

- Ulepszona konstrukcja dla zwiększenia 
sztywności.
- Osłona kierownicy (709400939) jest wymagana 
dla modeli XT i Mossy Oak.
- Przednia szyba 11" (28 cm).
- Do ochrony przed wiatrem i zastosowań 
zimowych.

Zestaw bardzo wysokiej szyby przedniej G2, G2L, G2S (z wyjątkiem modeli X mr) 715003023                 1 446 zł

- Wykonane z poliwęglanu ze zintegrowanym 
odpowietrznikiem, aby zmniejszyć turbulencje powietrza i 
hałas przy dużych prędkościach dla cichszej i płynniejszej 
jazdy.
- Szybki demontaż bez użycia narzędzi po zamontowaniu 
wsporników na kierownicy.
- Pasuje do prostych i stożkowych kierownic.

- Ulepszona konstrukcja dla zwiększenia sztywności.
- Osłona kierownicy (709400939) jest wymagana dla 
modeli XT i Mossy Oak.
- Przednia szyba 16" (41 cm).
- Dla maksymalnej ochrony przed wiatrem i 
zastosowań zimowych.

Zestaw niskiej szyby przedniej G2, G2L, G2S (z wyjątkiem modeli X mr) 715003021                  1 021 zł

- Wykonane z poliwęglanu ze zintegrowanym 
odpowietrznikiem, aby zmniejszyć turbulencje powietrza i 
hałas przy dużych prędkościach dla cichszej i płynniejszej 
jazdy.
- Szybki demontaż bez użycia narzędzi po zamontowaniu 
wsporników na kierownicy.
- Pasuje do prostych i stożkowych kierownic.

- Ulepszona konstrukcja dla zwiększenia sztywności.
- Osłona kierownicy (709400939) jest wymagana dla 
modeli XT i Mossy Oak.
- Przednia szyba 6" (15 cm).
- Pozwala zachować sportowy wygląd pojazdu, 
zapewniając jednocześnie ochronę przed żywiołami.
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SIEDZENIA

Zestaw ochraniaczy kierownicy Xt G2, G2L 703100352 577 zł

· Nie pasuje do paska Mud Strap (715003053).

Lusterka lewe - 3/8" (10 mm) G2, G2L, G2S 708200963 159 zł

- Powierzchnia true vision 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
- Matowe wykończenie.
- Trzon zawiera gwint 3/8" (10 mm).
- Wspornik (715000190) jest wymagany do instalacji na DS 450.
- Wspornik nie jest wymagany do instalacji w modelach Outlander 
i Renegade.

Lusterka prawe – 3/8" (10 mm)
(Nie zilustrowane) G2, G2L, G2S 709400523 166 zł

- Powierzchnia true vision 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
- Matowe wykończenie.
- Trzon zawiera gwint 3/8" (10 mm).

· Wymagany wspornik (715000190) z wyjątkiem 
pojazdów z prawym hamulcem ręcznym.

Lusterka na kierownicę G2, G2L, G2S 715005366 353 zł

- Regulowane lusterka wypukłe montowane na 
kierownicy.
- Wypukła powierzchnia pozwala na lepszą 
widoczność przy szerszym polu widzenia.

· Nie wymaga do montażu przedniej szyby ani owiewki.

Oparcie dla kierowcy

G2L (z wyjątkiem modeli MAX)

G2 (z wyjątkiem modeli 6x6 i MAX)

G2 (Tylko modele 6x6, z wyjątkiem MAX)

715003941               1 353 zł
715003940               1 329 zł
715003611               1 200 zł

- Zapewnia plecom kierowcy dodatkowe wsparcie, które sprawia, że jazda na dodatkowe kilometry jest 
bardziej komfortowa.
- Regulacja w poziomie umożliwia dopasowanie do wzrostu i preferencji kierowcy.
- Mocny montaż i blokada w pojeździe.

Outlander Max Zestaw fotel dla pasażera G2 2015 & up, G2L (Tylko modele MAX) 715002373                 3 604 zł

· Idealny do zastąpienia zużytego lub uszkodzonego 
fotela pasażera.
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HMWPE PŁYTY ŚLIZGOWE

OUTLANDER, RENEGADE
G2 G2L G2S

2016 & Prior 2017-2018 2019 & Up
2017-
2018 

Models

2019 & 
Up

Z wyjątkiem
MAX & X mr 

1000R 
models

MAX &  
X mr 1000R 
tylko modele

Z wyjątkiem
Max & X mr 

1000R 
modeli

MAX &  
X mr 1000R 
tylko modele

Z wyjątkiem
MAX & X mr 

1000R 
modeli

MAX &  
X mr 1000R 
tylko modele

Z wyjątkiem
MAX models

MAX models 
wyłącznie

Zestaw ochronny płyty poślizgowej HMWPE
715004214 715004215 715004209 715004210 715004806 715004807 715004211 715004212 715004213 715004809

Indywidualne płyty ślizgowe z HMWPE
1 A-Arm 

Protektory 715002924 715002924 715002924 715002924 715004822 715004822 715002924 715002924 715002924 715004822

2 Dolne
Płyty
Część na nogi
niezgodna z 
Renegade X mr

715002926 715002927 715002926 715002927 715002926 715002927 715002928 715002929 715002974 715002974

3 Ochraniacze 
      wahaczy – – 715003466 715003466 715004823 715004823

715003466
(2015 to 2020 
models only)

715003466
(2015 to 2020 
models only)

715003466 715004823

Nasze plastikowe płyty gładko i cicho przesuwają się po przeszkodach, 
oferując świetną ochronę w trudnym terenie.  Wykonane z odpornego na 
ścieranie termoformowanego polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej 
(HMWPE) o grubości 1/4" (6 mm).
- Lżejsze niż aluminium.
- Doskonała odporność na 
pęknięcia naprężeniowe.
- Wysoka udarność.
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ALUMINIOWE PŁYTY ŚLIZGOWE

Aby zapewnić najwyższą trwałość i wytrzymałość, wszystkie nasze 
aluminiowe płyty ślizgowe są wykonane z wysokowytrzymałego 
aluminium 5052 H32 o grubości 3/16" (4,5 mm). 
· -Najwyższa odporność.

- Wysoka wytrzymałość.

OUTLANDER
G2 G2L

2016 & prior 2017-2018 2019 & up Any year

Z wyjątkiem MAX  
& X mr 1000R 

modeli

MAX &  
X mr 1000R  
tylko modele

Z wyjątkiem MAX  
& X mr 1000R  

modele

MAX &  
X mr 1000R  

tylko modele

Z wyjątkiem MAX  
& X mr 1000R 

models

MAX &  
X mr 1000R  

tylko modele
Z wyjątkiem MAX  

modeli
MAX  

tylko modele

Aluminiowa płyta ochronna
715002137 715002138 715004197 715004198 715004804 715004805 715004199 715004200

Indywidualne aluminiowe płyty ślizgowe
1 A-Arm Protectory 715001667 715001667 715001667 715001667 715004820 715004820 715001667 715001667

2 Przednia płyta ślizgowa 715000926 715000926 715000926 715000926 715000926 715000926 715001906 715001906

3 Centralna płyta ślizgowa 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078 715002078

4    Płyty ochronne przestrzeni na nogi 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922 715000922

5 Ochraniacze wahaczy — — 715008595 715008595 715004821 715004821 715008595 715008595

6   Tylne osłony dyferencjałów 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920 715000920

7 Tylna płyta ślizgowa 715002028 715002029 715002028 715002029 715002028 715002029 715002028 715002029
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ALUMINIOWE PŁYTY ŚLIZGOWE 

Aby zapewnić najwyższą trwałość i wytrzymałość, wszystkie 
nasze aluminiowe płyty poślizgowe są wykonane z 3/,s" (4,5 mm) 
grubości High Strength 5052 H32 Aluminum. 
- Najwyższa trwałość.
- Wysoka wytrzymałość. 

Aluminum Skid Plate Protection Kit 
Not comparible on X mr models 

Individual Aluminum Skid Plates 
© A-Arm Protectors

© Front Skid Plate 

© Central Skid Plate 

0 Footwell Protector Plates 
Not compatible on X mr models 

© Trailing Arm Protectors

© Rear Differential Protectors

0 Rear Skid Plate 

232 CAN·AM ATVs ACCESSORIES 

RENEGADE 
G2S 

2016 & prior 2017-2018 2019 & up 

715002139 715004201 715004808 

715001667 715001667 715004820 

715000925 715000925 715000925 

715002078 715002078 715002078 

715001359 715001359 715001359 

715001129 715008595 715004821 

715000920 715000920 715000920 

715002028 715002028 715002028 
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PŁYTY ŚLIZGOWE HMWPE I ALUMINIOWE

Nasze plastikowe i aluminiowe 
płyty gładko i cicho przesuwają się 
nad przeszkodami, oferując 
doskonałą ochronę w trudnym 
terenie.

HMWPE
Wykonane z odpornego na ścieranie 
termoformowanego polietylenu o wysokiej masie 
cząsteczkowej (HMWPE) o grubości 1/4" (6 mm).
- Lżejszy niż aluminium.
- Doskonała odporność na 
pęknięcia naprężeniowe.
- Wysoka udarność.

ALUMINUM
Wykonany z wytrzymałego aluminium 
5052 H32 o grubości 3/16" (4,5 mm).
- Najwyższa trwałość.
- Wysoka wytrzymałość.

OUTLANDER 6X6
G2 6x6 G2L 6x6

2016 & prior 2017 - 2018 2019 & up Każdy rok

Indywidualne płyty ślizgowe z HMWPE
1 HMWPE A-Arm Protektory

715002924 715002924 715004822 715002924

2  Płyta poślizgowa z HDPE z pełnym
   spodem

715005290
(z wyjątkiem Max)

715005290
715005290

(z wyjątkiem Max)

715005259
(Tylko Max)

715003647
(Tylko Max)

715003647
715003647
(Tylko Max)

3 Protektory wahaczy HMWPE
– 715003466 715004823

715003466
(2020 models & prior only)

Indywidualne aluminiowe płyty ślizgowe
1 Aluminiowe A-Arm Protektory

715001667 715001667 715004820 715001667

2      Aluminiowa pełna podłoga 
Płyta ślizgowa

3     Aluminiowe osłony wahaczy
715008595 715004821 715008595
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ZDERZAKI I OSŁONY
Zderzaki

Zderzak przedni Expedition G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr i X xc od 2022 roku wzwyż) 715007233                 1 513 zł

- Wykonana z profilowanych rur stalowych 1,5″ dla pełnej ochrony przodu 
pojazdu.
- Chroni i nie zasłania reflektorów pojazdu.
- Zintegrowane miejsca montażowe dla świateł.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem 
lakierem proszkowym.

Zderzak tylny Expedition G2, G2L 715007234                 1 390 zł

· - Wykonana z profilowanych rur stalowych 1,5″ dla pełnej ochrony tyłu pojazdu.
- Chroni i nie zasłania świateł tylnych pojazdu.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem 
lakierem proszkowym.
- Do montażu tylnego zderzaka G2 base i DPS wymagane są 705008164 i 
705008165.

NOWOŚĆ Zderzak przedni X mr G2S 2023 & up 715008198                 1 501 zł

· Zwiększona ochrona przodu pojazdu. Wymagany jako punkt montażowy dla Relokatora chłodnicy 
(715008898).

Zderzak przedni XT G2 715004837                 1 089 zł

- Zapewniają dodatkową ochronę przed przeszkodami.
- Mocne i trwałe, mogą być dodane do podstawowego modelu Outlandera, aby przekształcić 
pojazd w model XT.
- Standardowo w modelach XT, XT-P, Mossy Oak i Limited.
- Konstrukcja z dużych rur z teksturowanym czarnym wykończeniem i metalowymi 
narożnikami.

Zderzak tylny XT G2 715004920                 1 089 zł

- Zapewniają dodatkową ochronę przed przeszkodami.
- Mocne i trwałe, mogą być dodane do podstawowego modelu Outlandera, aby przekształcić 
pojazd w model XT.
- Standardowo w modelach XT, XT-P, Mossy Oak i Limited.
- Konstrukcja z dużych rur z teksturowanym czarnym wykończeniem i metalowymi 
narożnikami.

Zderzak przedni XT G2L 715001910                     812 zł

- Kompatybilny z wyciągarką.
- Duża konstrukcja rurowa.
- Chroni pojazd przed 
przeszkodami.
- Standard w modelach XT.

Zderzak tylny XT G2L 715001911                     640 zł

- Duża konstrukcja rurowa.
- Chroni pojazd przed 
przeszkodami.
- Standard w modelach XT.
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Zderzak przedni Extreme
G2

G2L

715001286*              1 575zł
715004279                1 452 zł  

- Niezwykle wytrzymała konstrukcja.
- Zwiększa ochronę przedniego pojazdu.
- Kompatybilny z przednim zderzakiem XT.
- Pasuje do systemu gąsienic ApacheTM 360 (po usunięciu paneli 
bocznych).
*Niekompatybilny z przednim zaczepem.

Zabezpieczenia

Przedłużenie ochraniacza bocznego 
(Nie zilustrowane) G2, G2L (Tylko modele MAX) 715003460                    382 zł

· To specjalnie zaprojektowane rozszerzenie dla Body Side Protector jest wykonane specjalnie po to, aby pasować i 
bezproblemowo integrować się z wyglądem modeli Outlander MAX.

Kompletny Zestaw Ochrony Rancher G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr i 6x6) 715003463                 3 459 zł

- Te wytrzymałe zderzaki i osłony błotników są zaprojektowane do podwójnej pracy: chronią twój ATV i wszystko, z czym 
się styka, a także poprawiają wygląd twojego ATV.
- Wykonane z mocnego materiału i zaprojektowane tak, aby zapewnić surowy wygląd, razem oferują przednią, tylną i 
pełną ochronę boczną dla rolników, hodowców i leśników.
- Do instalacji w modelach MAX wymagane są przedłużenia ochraniaczy bocznych nadwozia (715003460).
- Ten zestaw zawiera:
- Zderzak przedni Rancher (715003461).
- Zderzak tylny Rancher (715003462).
- Ochraniacz boczny nadwozia (715003459).

Rancher Zderzak przedni G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr) 715003461                 1 753 zł

- Niska przednia osłona i płyty pozwalają na używanie ATV w obrębie stad bydła i strzegą bezpieczeństwa zarówno 
pojazdu, jak i zwierząt.
- Płaska część przednia ułatwia delikatne popędzanie bydła lub popychanie lekkich przedmiotów, np. zamykanie 
ogrodzenia.
- Pełne pokrycie frontu rozciąga się, aby zapewnić dodatkową warstwę obrony dla Twoich reflektorów i chłodnicy.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem lakierem proszkowym.
- Niezgodne z systemami gąsienicowymi, pługami i przednim zaczepem.

Rancher Zderzak tylny G2, G2L (z wyjątkiem modeli 6x6) 715003462                 1 489 zł

- Idealny do używania ATV w obrębie stad bydła i strzeżenia bezpieczeństwa zarówno pojazdu jak i 
zwierząt.
- Pokrycie rozszerza się, aby zapewnić dodatkową warstwę obrony dla Twoich tylnych świateł.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka antykorozyjna z trwałym wykończeniem lakierem proszkowym.
- Nie jest kompatybilna z systemami gąsienicowymi.

Zderzak przedni Renegade Extreme G2S 2022 i wcześniejsze (z wyjątkiem modeli X mr) 715002469                 1 390 zł

- Zwiększona ochrona przodu pojazdu.
- Wymagany jako punkt montażowy dla Relokatora chłodnicy 
(715008898).

Ochraniacz boczny nadwozia

G2 2012 do 2018 z seryjnym zderzakiem XT, G2 2012 i nowsze ze zderzakiem 
Rancher, G2L ze zderzakiem Rancher, (z wyjątkiem modeli X mr i 6X6)
G2 2019 & up with XT Bumper, (except X mr and 6X6 models)
G2L ze zderzakami XT, (z wyjątkiem modeli X mr i 6X6)

715003459              1 913 zł
715004940*            1 968 zł
715003614              2 054 zł

- Wytrzymała osłona błotnika zaprojektowana do podwójnej pracy, chroniąca Twój ATV, a także poprawiająca jego 
wygląd. 
Wygląd Twojego ATV.
- Wykonana w sposób wytrzymały i zaprojektowana tak, aby zapewnić surowy wygląd, ta osłona błotnika oferuje pełną 
ochronę boczną dla rolników, ranczerów i leśników.
- Zbudowana z wytrzymałej, pogrubionej konstrukcji z rur stalowych o średnicy 1,25" (3 cm), z wewnętrzną i 
zewnętrzną powłoką antykorozyjną z trwałym wykończeniem farbą proszkową.
- Niekompatybilne z samooczyszczającymi się stopami.
- Do instalacji wymagane są przednie i tylne zderzaki XT lub przednie i tylne zderzaki Rancher.
- Do instalacji w modelach MAX wymagane są przedłużenia ochraniaczy bocznych nadwozia (715003460).
*Nie pasuje do przednich i tylnych zderzaków Rancher.
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Flary błotników G2S (z wyjątkiem modeli X mr) 705012695                1 193 zł

- Zintegrowane przedłużone błotniki zapewniają sportowy wygląd i pełną ochronę nadwozia 
przed brudem i wodą.
- Zawierają przednie i tylne poszerzenia oraz cały osprzęt montażowy.

Flary błotników

G2 2012-2018 (z wyjątkiem opon 30") (z wyjątkiem modeli 6x6)
G2 2019 i nowsze (z oponami 30") (z wyjątkiem modeli 6x6)
G2L

G2L Tylko pojazdy europejskie 2015 i nowsze

715001764*               757 zł
715004250**             757 zł
715001909***           757 zł
715004487                 818 zł

· -Zestaw zaprojektowany, aby zapewnić dodatkową ochronę przed brudem i zanieczyszczeniami, dlatego jest niezbędny, 
jeśli lubisz jeździć w błocie.
- Wykonane z wtryskiwanego plastiku, który idealnie przylega do błotników Twojego pojazdu.
- Nadaje pojazdowi dodatkowego blasku, aby nadać mu surowy, chłodny wygląd.
- Zawiera przednie i tylne poszerzenia oraz cały osprzęt montażowy.

*Występuje w modelach G2 2019 & up (z wyjątkiem modeli X mr). **Standardowo w G2 X mr 1000R.
***Nie pasuje do pojazdów europejskich.

Przedłużenia błotników
G2 (z wyjątkiem modeli 6x6)
G2L

715005111*               1 273 zł
715003615*              1 273 zł*

- Przedłużenia błotników, które zawierają również fartuchy przeciwbłotne dla dodatkowej ochrony przed błotem/
śniegiem, szczególnie w przypadku jazdy na zestawach torowych, zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń z 
terenu na Ciebie podczas jazdy lub uszkodzeniu pojazdu.
- Wykonane z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) dla zaawansowanej odporności na ścieranie.
- Zawierają przednie i tylne rozszerzenia.

*Musi być stosowany z odbojnikiem dla G2 (715001764). **Musi być użyty z Fender Flare dla G2L (715001909).

Rury ochronne na płaską platformę G2 (tylko modele 6x6) 715002030                 2 669 zł

- Odbojniki przykręcane do boków skrzyni ładunkowej 6x6.
- Chronią zewnętrzne plastikowe elementy skrzyni ładunkowej przed kamieniami, drzewami i innymi przeszkodami 
podczas pokonywania zamkniętych przestrzeni lub ładowania ładunku na skrzynię.

Rury ochronne na płaską platformę G2L (tylko modele 6x6) 715005266                 1 833 zł

- Odbojniki przykręcane do boków skrzyni ładunkowej 6x6.
- Chronią zewnętrzne plastikowe elementy skrzyni ładunkowej przed kamieniami, drzewami i innymi przeszkodami 
podczas pokonywania zamkniętych przestrzeni lub ładowania ładunku na skrzynię.

Klapy przeciwbłotne G2 (z fabrycznymi flare'ami) 715007089                     301 zł

- Chroni przed błotem, śniegiem i gruzem przestrzeń ładunkową oraz zabezpiecza 
przyczepę i pojazdy znajdujące się za nią.
- Dodaje estetyczny wygląd do Twojego pojazdu.
- Wymagane do zamontowania w kołnierzu błotnika.
- Sprzedawane parami.
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Zintegrowany zestaw podgrzewanych uchwytów
 i przepustnicy. G2, G2L, G2S (od 2021) 715005072               1 667 zł

- Poziomy ciepła dla uchwytów i kciuka wyświetlane na 
na ekranie pojazdu.
- Ergonomiczny przycisk zintegrowany z uchwytem LH.
- Pojedynczy przycisk do wyboru ciepła dla uchwytów i kciuka.
- Pięć ustawień temperatury dla kciuka i uchwytów.
- Regulowany stosunek ciepła pomiędzy ogrzewaniem uchwytów a 
ogrzewaniem kciuka.

- Przytrzymaj przycisk, aby szybko osiągnąć maksymalną 
temperaturę.
- Zapamiętuje ostatnie ustawienie ciepła.
- Wodoodporne uszczelnienie klasy IP67 chroni przed 
żywiołami.
- Zgodność z ECE.
- Instalacja Plug-and-play.
- Uchwyty zaciskowe, nie wymagają użycia kleju.

ŚWIATŁA I ELEKTRYKA

Okablowanie
(Nie zilustrowane) G2L 710004567                       61 zł

· Wymagane do instalacji zestawu podgrzewanych uchwytów ręcznych i przepustnicy.

Podgrzewana osłona wizjera G2, G2L 715001246                    317 zł

- Strategiczne umiejscowienie na pojeździe pozwala zachować mobilność.
- Opcjonalne wyjście na wizjer, które zapewnia jazdę bez mgły.
- Szybki i łatwy montaż.
- Sprzedawane pojedynczo.
- Ogrzewana osłona nie wchodzi w skład zestawu.

Podgrzewane uchwyty pasażera i osłony wizjerów G2, G2L (Tylko modele MAX) 715008794                 1 322 zł

- Wymień swoje fabryczne uchwyty pasażera.
- Podwójny przełącznik temperatury zintegrowany z ramieniem fotela dla 3-strefowych 
podgrzewanych uchwytów i klamek.
- Wylot podgrzewanej osłony zintegrowany z ramieniem fotela.

Zestaw podgrzewanych 
uchwytów i przepustnicy

G2, G2L, G2S (z wyjątkiem modeli 2020 i nowszych wyposażonych w silnik 850 oraz 
modeli 2019 i nowszych z silnikiem 1000R, modele kategorii T)

G2, G2L, G2S (modele 2020 i nowsze wyposażone w silnik 850 oraz modele 
2019 i nowsze z silnikiem 1000R, modele kategorii T)

715003250 
Niekompatybilny z 
inteligentnym sterowaniem 
przepustnicą (iTC)    1 562 zł
715008739 
Kompatybilny z systemem 
Intelligent Throttle Control (iTC)

- Ściemniacz LED ułatwia odczytanie ustawień 
temperatury.
- 4 ustawienia temperatury z indywidualnym sterowaniem 
dla kciuka i uchwytów.
- Powrót do poprzedniego ustawienia temperatury.

- Wyłączanie jednym przyciskiem.
- Przewód zasilający jest wymagany do instalacji tylko w 
modelach G2L.

Zestaw gniazda zasilania USB G2, G2L, G2S 219400510                     206 zł

- Ładuje urządzenia elektroniczne podczas jazdy* (smartfon, MP3, sprzęt grzewczy 
itp.).
- Podwójne złącze USB.
- Gniazdo zasilania nie jest w stanie naładować wszystkich typów urządzeń podczas 
jazdy.

Ogrzewanie siedzenia G2, G2L 715007211                    751 zł

- Ogrzewanie siedzenia o mocy 25 W zapewnia komfort jazdy bez 
chłodu.
- Tylko jedna temperatura.
- Tylko podgrzewana podkładka i wiązka elektryczna.
- Do instalacji wymagany jest pokrowiec Heavy Duty Seat Cover 
(715007212).
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Uchwyt do urządzeń elektronicznych G2, G2L (z wyjątkiem modeli 6x6 i X mr) 715004919                    751 zł

- Solidna konstrukcja z wtryskiwanego polipropylenu 
pozwala na właściwe dopasowanie i łatwą instalację.
- Regulowana jednostka bezpiecznie mieści smartfony lub 
małe tablety o długości lub szerokości pomiędzy 2,9" (7,5 
cm) a 5,1" (13,0 cm) z lub bez etui ochronnego.
- Zintegrowany schowek (0,6 gal / 2,1 L).

- Rowki prowadzące przewód do przeprowadzenia 
kabla ładowania przez pokrywę.
- Możliwość przeniesienia gniazda zasilania 12V lub 
zainstalowania gniazda USB w schowku (gniazdo 
zasilania USB sprzedawane oddzielnie).
- Niekompatybilny z przednią szybą lub zestawem 
Snorkel.

Światła LED 3,5" (9 cm) (2 X 14W) Światła 
drogowe LED G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr) 715003666                1 215 zł

- Światła LED o mocy 14W wytwarzające 1.260 lumenów 
każde.
- Wyposażona w 6 diod LED o dużej mocy w wytrzymałej 
obudowie z odlewu aluminiowego.
- Posiada 2 punkty mocowania - jeśli jeden punkt mocowania 
zawiedzie w wyniku kolizji, należy obrócić się do następnego 
punktu kanału i ponownie zamontować światło.

- Sprzedawane w parach.
- Zgodne z normą EC.
- Soczewka punktowa zapewniająca wąski i długi rozrzut 
wiązki światła, idealna podczas jazdy z większymi 
prędkościami.
- Do instalacji wymagany jest przedni zderzak Expedition 
(715007233) i kabel zasilający światło (715007275).

3,5" (9 cm) Światła LED (2 X 14W) Światła LED G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr) 715003665                2 143 zł

- Światła LED o mocy 14W wytwarzające 1.260 lumenów 
każde.
- Wyposażona w 6 diod LED o dużej mocy w wytrzymałej 
obudowie z odlewu aluminiowego.
- Posiada 2 punkty mocowania - jeśli jeden punkt 
mocowania zawiedzie w wyniku kolizji, należy obrócić się 
do następnego punktu kanału i ponownie zamontować 
światło.

- Sprzedawane w parach.
- Zgodne z normą EC.
- Soczewka typu Flood zapewniająca szerokie 
rozprzestrzenianie się wiązki światła, idealna do 
zastosowań roboczych, takich jak orka, lub do jazdy na 
zakrętach, w warunkach zakurzenia lub mgły.
- Do instalacji wymagany jest zderzak przedni Expedition 
(715007233) i kabel zasilający światła (715007275).

4" (10 cm) okrągłe światła LED (2 x 25 W) G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr) 715002935                1 754 zł

- Reflektory LED o mocy 25 W.
- 1.800 lumenów.
- Wytrzymałe i wodoodporne.
- Zawiera podstawowe 
okablowanie i przełącznik.
- Grill marki Can-Am.

- Sprzedawane w parach.
- Niezgodne z normami WE.
- Do instalacji wymagany jest zderzak przedni Expedition 
(715007233) i kabel zasilający światła (715007275).

Listwa LED 10" (25 cm) z podwójnym stosem (60 W) G2, G2L (z wyjątkiem modeli X mr) 715002933                     615 zł

- Wyposażona w 12 diod LED Cree 
o mocy 5W.
- 5,400 lumenów.
- Wytrzymała i wodoodporna.
- Mocne uderzenie jak na swój 
rozmiar.

· - Zgodność z normami WE.
- Do instalacji wymagany jest zderzak przedni 
Expedition (715007233) i kabel zasilający światła 
(715007275).

Kabel zasilający światła
(Nie zilustrowane) G2, G2L 715007275                 2 719 zł

· Wymagane do montażu listwy oświetleniowej LED 10'' (25 cm), lampek LED 3,5'' (9 cm) i 4'' (10 cm).

Soundbar Bluetooth na kierownicę firmy Mtx G2, G2L, G2S 219400840

- Głośnik Bluetooth z niezrównaną wygodą sterowania 
za pomocą palców.
- Wytrzymały głośnik o klasie IP66, odporny na warunki 
atmosferyczne, przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- Moc 150 W wysokiej jakości dźwięku.
- Bezproblemowa integracja i obsługa z urządzeń 
wyposażonych w interfejs Bluetooth.

- Zawiera przewody wejściowe, uziemienia i zapłonu, plus port 
pomocniczy i kabel łączący 3,5" (8,89 cm).
- Nie jest kompatybilny z zestawem ochronnym kierownicy XT.
- Zgodność z normami WE.

Uwaga: Zalecamy używanie formatów 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC lub 
AIFF, WAV, aby dopasować się do potencjału głośnika. Bardziej skompresowane 
formaty będą prawdopodobnie miały pogorszoną jakość dźwięku.

Zestaw do montażu świateł pozycyjnych G2, G2L, G2S 715004274                     541 zł

- Wielopozycyjne plastikowe zaciski, które pasują na różne rozmiary rurek: 0,75" do 1,5" (19 
mm do 38 mm).
- Wymagane do instalacji kwadratowych lampek LED 2" (5 cm) (2 x 10W).
- Zestaw zawiera uchwyty do mocowania na rurkach i kable zasilające.
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Zestaw świateł drogowych Baja Designs G2 (2022 i wcześniejsze) 715004284                 3 843 zł

· TDzięki temu, że są one bezpośrednio przykręcane i instalowane w oryginalnym miejscu świateł drogowych, 
modernizacja z fabrycznych świateł drogowych do tych mocnych świateł LED Baja Designs Squadron Pro staje się 
dziecinnie prosta.
- Każdy spot wyposażony jest w 4 diody Cree LED produkujące 4,900 lumenów przy 40 watach.
- Wzór światła Driving/Combo zapewnia płynną mieszankę światła zarówno dla zastosowań bliskich pola, jak i 
dalekich.

Kwadratowe światła LED 2" (5 cm) (2 X 10 W) G2, G2L, G2S 715004293                     992 zł

· - Zestaw 2 x 900 lumenów 10W LED Cree.
- Oświetlenie dalekiego zasięgu do 350' (107 m), pobierające mniej niż 1 
amper na światło.
- Do instalacji wymagany jest wielopozycyjny zestaw montażowy.
- Nie jest zgodny z normami EC.

Reflektor LED RAM† G2, G2L, G2S 710005423                     730 zł

· 540 lumenów światło LED (9W) wytrzymały reflektor standardowo wyposażony w system 
podwójnych kul i gniazd o średnicy 1" (2,5 cm) pokrytych gumą.

Światło dzienne konsoli środkowej G2S (z wyjątkiem X mr) 715000691                    345 zł

· - Możliwość montażu na górnej części 
konsoli środkowej.
- Poprawia wygląd pojazdu.
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Cyfrowo kodowany system bezpieczeństwa 
(D.E.S.S.) Green Key G2, G2S (2018 & up) 710005232                  289 zł

- Technologia antykradzieżowa, kluczyk Digitally Encoded 
Security System (D.E.S.S) łatwo zatrzaskuje się na 
pojeździe i zapewnia jeźdźcom łatwy i szybki start za 
każdym razem. 
- Klucz komunikuje się z pojazdem bezprzewodowo, 
dzięki czemu pojazd uruchamia się tylko wtedy, gdy kod 
klucza pasuje do pojazdu, co zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. 

· TProgramowalny klawisz D.E.S.S. może być 
zaprogramowany na 3 tryby:
- Tryb pracy: Ogranicza prędkość pojazdu do 40 kph (25 
mph), ale nie ogranicza momentu obrotowego silnika.
- Tryb normalny: Ogranicza prędkość pojazdu do 70 kph 
(44 mph) i redukuje moment obrotowy o 50%.
- Tryb wydajności: Brak ograniczeń.
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WYCIĄGARKA
Wyciągarki Can-Am HD

Wyciągarki WARN† VRX
Wciągarka WARN VRX 25 G2, G2L, G2S 715006107               2 546 zł

- Ekstremalne uszczelnienie wodoodporne klasy IP68 
chroni przed żywiołami.
- Trwała, całkowicie metalowa konstrukcja.
- Wykończenie malowane proszkowo na czarno i 
nierdzewne łączniki stalowe dla odporności na korozję.
- Solidny nowy projekt sprzęgła oparty na 70+ lat WARN 
4WD hub lock know-how.
- Sterowanie na kierownicy.
- Hamulec zatrzymujący ładunek dla doskonałej kontroli.
- Gładka i niezawodna trójstopniowa przekładnia 
planetarna wykonana w całości z metalu.

- Ograniczona dożywotnia gwarancja (mechaniczna), 3-
letnia gwarancja (elektryczna).
- Wytrzymałość na wyrywanie do 1500 lb (1134 kg).
- 50 stóp stalowej linki o średnicy 3/16″ (15 m 4,8 mm).
- Rolkowa prowadnica.
- Do instalacji wymagana jest wiązka przewodów 
(715002453).
- Płyta montażowa wyciągarki jest wymagana dla G2S 
(tylko STD & X xc 2022 i wcześniejsze). 
- Zgodne z normami EC.

Wyciągarka WARN VRX 35 G2, G2L, G2S 715006108                 2 735 zł

- Ekstremalne uszczelnienie wodoodporne klasy IP68 
chroni przed żywiołami.
- Trwała, całkowicie metalowa konstrukcja.
- Wykończenie malowane proszkowo na czarno i 
nierdzewne łączniki stalowe dla odporności na korozję.
- Solidny nowy projekt sprzęgła oparty na 70+ lat WARN 
4WD hub lock know-how.
- Sterowanie na kierownicy.
- Hamulec zatrzymujący ładunek dla doskonałej kontroli.
- Gładka i niezawodna trójstopniowa przekładnia 
planetarna wykonana w całości z metalu.

- Ograniczona dożywotnia gwarancja (mechaniczna), 3-
letnia gwarancja (elektryczna).
- Wytrzymałość na wyrywanie do 1500 lb (1 361 kg).
- 50 stóp stalowej linki z drutu 7/32″ (15 m 5,5 mm).
- Rolkowa prowadnica.
- Do instalacji wymagana jest wiązka przewodów 
(715002453).
- Płyta montażowa wyciągarki jest wymagana dla G2S 
(tylko STD & X xc 2022 i wcześniejsze).
- Zgodne z normami EC.

Wyciągarka WARN VRX 35-S G2, G2L, G2S 715006109                3 327 zł

- Ekstremalne uszczelnienie wodoodporne klasy IP68 
chroni przed żywiołami.
- Trwała, całkowicie metalowa konstrukcja.
- Wykończenie malowane proszkowo na czarno i 
nierdzewne łączniki stalowe dla odporności na korozję.
- Solidny nowy projekt sprzęgła oparty na 70+ lat WARN 
4WD hub lock know-how.
- Sterowanie na kierownicy.
- Hamulec zatrzymujący ładunek dla doskonałej kontroli.
- Gładka i niezawodna trójstopniowa przekładnia 
planetarna wykonana w całości z metalu.

- Ograniczona dożywotnia gwarancja (mechaniczna), 3-
letnia gwarancja (elektryczna).
- Wytrzymałość na ciągnięcie do 1500 lb (1361 kg).
- Lina syntetyczna 3/16″ (15 m 4,8 mm) o długości 50 
stóp.
- Odlewane aluminiowe uchwyty.
- Do instalacji wymagana jest wiązka przewodów 
(715002453).
- Płyta montażowa wyciągarki jest wymagana dla G2S 
(tylko STD i X xc 2022 i wcześniejsze). 
- Zgodność z normami EC.

Wyciągarka Can-Am HD 2500 G2, G2L 715006414                1 550 zł

- Wytrzymała, czterokierunkowa rolkowa prowadnica.
- Ergonomiczny uchwyt sprzęgła.
- Wytrzymałe stalowe przekładnie i tuleje zapewniają 
większy moment obrotowy i dłuższą żywotność.
- Automatyczny hamulec zatrzymujący 100% obciążenia.
- Uszczelniona cewka zapewniająca ochronę w każdych 
warunkach.
- Przewodowy pilot sprzedawany oddzielnie.

- Okablowanie i uchwyty mocujące typu plug-and-play.
- Uszczelniony przed warunkami atmosferycznymi 
przełącznik montowany na kierownicy.
- Wytrzymałość na ciągnięcie do 1500 lb (1134 kg).
- 50 stóp stalowej linki o średnicy 3/16" (15,2 m linki 
4,8 mm).
- Zgodność z normami EC.

Wyciągarka Can-Am HD 3500 G2, G2L 715006415                1 733 zł

- Wytrzymała, czterokierunkowa rolkowa prowadnica.
- Ergonomiczny uchwyt sprzęgła.
- Wytrzymałe stalowe przekładnie i tuleje zapewniają 
większy moment obrotowy i dłuższą żywotność.
- Automatyczny hamulec zatrzymujący 100% obciążenia.
- Uszczelniona cewka zapewniająca ochronę w każdych 
warunkach.
- Przewodowy pilot sprzedawany oddzielnie.

- Okablowanie i uchwyty mocujące typu plug-and-play.
- Uszczelniony przed warunkami atmosferycznymi 
przełącznik montowany na kierownicy.
- Wytrzymałość na ciągnięcie do 1500 lb (1588 kg).
- 50 stóp stalowej linki o średnicy 3/16" (15,2 m linki 4,8 
mm).
- Zgodność z normami EC.
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Akcesoria do wyciągarek

Pilot przewodowy

Wyciągarki WARN
Wyciągarki Can-Am HD (715006414 & 715006415)
Wyciągarki Can-Am HD (715008140 & 715008141)

715006378                    468 zł
715006555                    155 zł
715008121                    159 zł

- Ten zestaw pozwala właścicielom wyciągarek na 
dodanie ręcznego pilota do ich wyciągarki.
- Ten zestaw pozwala właścicielom wyciągarek na 
dodanie ręcznego pilota do pojazdów z fabryczną 
wyciągarką.
- Działa w połączeniu z przełącznikiem mini-rocker.

- W zestawie pilot przewodowy i gniazdo 
zdalnego sterowania.
- Zgodność z EC.

Zestaw akcesoriów do wyciągarek 715002409                    732 zł

- Wykorzystaj w pełni możliwości swojej wyciągarki.
- Podwój swoją siłę uciągu, zmień kierunek uciągu i utrzymuj kabestan w dobrym stanie technicznym.
- Zawiera pasy do drzewa, bloczek, szeklę i rękawice do wyciągania.

Prowadnica liny wyciągarki WARN Wyciągarki WARN 715007698                    388 zł

- Podwójna konstrukcja malowana proszkowo.
- Wymagana do stosowania wyciągarki syntetycznej.
- Lina (715004254) na kabestanach WARN.
- Do stosowania wyłącznie z syntetycznymi linami.

Prowadnica rolkowa liny wyciągarki
Wyciągarki WARN
Wyciągarka Can-Am HD

715007699                 388 zł
710007459                 189 zł

· Wyposażony w górne, dolne i boczne rolki dla mniejszego zużycia liny i płynniejszej pracy z każdego kierunku 
dla łatwiejszego wyciągania.

Hak z zatrzaskiem i zestawem pasków Wyciągarki Can-Am HD 705014949                   111 zł

· - Wytrzymały hak do wyciągarki z karabińczykiem ze 
stali nierdzewnej.
- W komplecie nylonowa taśma zabezpieczająca.

Wymienna lina stalowa - Can-Am HD
705014983                  103 zł
705014984                  198 zł

- Graj bezpiecznie, zawsze miej przy sobie zapasową linę stalową.
- 2,500 lb (1,134 kg) wytrzymałości na wyrywanie z 50 ft liny stalowej 3/16" (15,2 m 4,8 mm) dla 
705014983.
- 3,500 lb (1,588 kg) wytrzymałości na wyrywanie z 50 ft liny stalowej 7/32" (15,2 m 5,5 mm) dla 
705014984.

Pilot bezprzewodowy Wyciągarki WARN 715002542                1 080 zł

- System jest szybki i łatwy w montażu, dzięki wiązce przewodów ze zintegrowaną anteną oraz wszelkim 
niezbędnym sprzętem montażowym.
- System pozwala na obsługę wyciągarki z dowolnego miejsca w promieniu 50' (15,2 m), 
Zwiększając tym samym możliwości wydobywcze.
- Wszystkie elementy są odporne na warunki atmosferyczne.
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ZACISKI
Zaczepy

Wymienna lina - Wyciągarki ATV WARN 715006256                    394 zł

- Graj bezpiecznie, zawsze miej przy sobie zapasową 
linę stalową.
- Wytrzymałość na wyrywanie 3,500 lb (1,588 kg).
- 50 stóp stalowej liny klasy lotniczej o średnicy 
7/32" (15,2 m 5,5 mm).

Syntetyczna lina do wyciągarki Wyciągarki ATV WARN 715004254                     738 zł

 · Easier to manipulate than steel cable.

 · Replaces the original cable on any factory installed WARN winch or sold as an accessory by BRP.

 · Kit includes synthetic rope and rock guard sleeve.

 · Always use with the new Hawse Fairlead (715007698).

 · 50 ft. (15.2 m) of 3/16" (15.2 m of 4.8 mm) synthetic rope.

 · 3,500 lb (1,588 kg) pulling strength.

Płyta montażowa wyciągarki G2S 715000927                     664 zł

- Dodaje funkcjonalności do Twojego 
Renegade.
- Pasuje do wyciągarek Can-Am marki 
WARN.

Wiązka przewodów wyciągarki
(Nie zilustrowane) G2 2021 & up, G2S 2021 & up oraz G2L 715002453                    238 zł

- Wymagane okablowanie plug-and-go do instalacji tylko wyciągarki WARN.
- Nie wymagane dla wyciągarek Can-Am HD.

Zaczep tylny G2, G2L (z wyjątkiem modeli 6x6), G2S 715001925                     282 zł

- Wykończenie powłoką E.
- Stały wspornik montażowy kuli haka.
- Zapewnia stały punkt montażowy dla kuli przyczepy w celu zapewnienia możliwości 
holowania pojazdu.
- Ten hak oferuje 1,300 lb (590 kg) pojemności holowniczej.
- Kula zaczepu nie jest dołączona.

Dyszel przedniego i tylnego zaczepu G2, G2L, G2S 715008350                    486 zł

- Standardowo montowany na zaczepie 
odbiornika 2" (5 cm).
- Oferuje 1 650 lb (750 kg) POJEMNOŚCI 
holowniczej.
- Kula haka nie wchodzi w skład zestawu.
- Kuta stal.
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Akcesoria do zaczepów

WYDAJNOŚĆ
Wydajność

Tylny zaczep odbiorczy G2S 2012 z silnikami 800R lub 1000 G2S 2013 i nowsze, G2L i G2 715005186                    603 zł

- Wykończenie powłoką E.
- Nie wpływa na prześwit.
- Kula przyczepy nie wchodzi w skład zestawu.
- Przy zastosowaniu 4X4, ten hak oferuje 1,500 lb (680 kg) zdolności holowniczej.
- Przy zastosowaniu 6x6, ten hak oferuje 1,654 lb (750 kg) zdolności holowniczej.
- Zgodny z europejskimi przepisami T.
- Nie pasuje do modeli G2L z tylnymi płytami poślizgowymi.

Przedni zaczep odbiorczy G2 715000921                    548 zł

- Przedni hak odbiorczy do Outlandera z lub bez wyciągarki.
- Ten zaczep oferuje 1,300 lb (590 kg) POJEMNOŚCI holowniczej.
- Umożliwia łatwe manewrowanie przyczepą w ciasnych, ograniczonych miejscach.
- Belka zaczepu sprzedawana oddzielnie.
- Nie pasuje do zderzaka Extreme Front Bumper, zderzaka Rancher Bumper i pługów 
ProMount.

Gumowa wtyczka odbiornika 705204503                      65 zł

· Gumowa nakładka na odbiornik haka 2" (5 cm).

Renegade Zestaw Snorkla
G2S (2020 i wcześniejsze)
G2S (2021 & up)

715006000              3 334 zł
715007083              3 340 zł

- Kompleksowy zestaw.
- Przedłużone wloty powietrza i wylot 
CVT.
- Wylot CVT integruje się z osłoną 
podwozia.
- Idealny na błotniste warunki.

Zestaw relokatora chłodnicy Renegade
G2S 2023 i wyżej 
G2S 2022 i wcześniejsze

715008898              2 614 zł
715001929              2 583 zł

- Przenosi chłodnicę do pozycji montażu górnego.
- Zapobiega utracie wydajności chłodzenia w błotnistych warunkach.
- Wykorzystuje istniejącą chłodnicę.
- Zawiera wspornik, osprzęt i węże.
- Zaprojektowany z myślą o łatwym odpowietrzaniu i konserwacji układu chłodzenia.
- Radiator nie wchodzi w skład zestawu.
- Zderzak przedni Renegade Extreme (715002469) wymagany do montażu w G2S 2022 i wcześniejszych lub zderzak 
przedni X mr (715008198) wymagany do montażu w 2023 i wcześniejszych (z wyjątkiem X mr).

Pasek błotny G2, G2L, G2S 715003053                    246 zł

- Wygodny, solidny uchwyt.
- Umożliwia kierowcom zmianę rozkładu ciężaru ciała w celu poprawy trakcji w 
trudnych warunkach.
- Nie pasuje do zestawu ochraniaczy kierownicy XT (703100352).
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Ochraniacz chłodnicy G2, G2S (oprócz G2S z silnikiem 500) 715001744                   382 zł

· Metalowa osłona montowana nad twarzą kaloryfera, zapewniająca ochronę przed 
kamieniami i gałęziami.

Zestaw Outlander Snorkel G2 2015 & up, G2L (z wyjątkiem modeli X mr & 6x6) 715005999                2 399 zł

- Kompleksowy zestaw.
- Przedłużone wloty powietrza i wylot CVT.
- Wylot CVT integruje się z osłoną podwozia.
- Musi być zainstalowany na pojeździe bez zestawu XT Handlebar 
Protector Kit.
- Idealny dla błotnistych warunków.
- Niekompatybilny z przednimi szybami.

Zestaw Outlander Snorkel G2 (tylko modele X mr), G2L (tylko modele X mr) 715002518                     584 zł

- Kompleksowy zestaw.
- Przedłużone wloty powietrza i wylot CVT.
- Wylot CVT integruje się z osłoną podwozia.
- Musi być zainstalowany na pojeździe bez zestawu 
XT Handlebar Protector Kit.
- Idealny dla błotnistych warunków.
- Niekompatybilny z przednimi szybami.

- Tylko podniesiony róg.
- Zapewnia wyższy wlot.
- Aby uzyskać najlepsze dopasowanie i 
wykończenie, wymagane jest odpowiednie 
wsparcie manometru.

Zestaw relokatora chłodnicy Outlander G2, G2L (z wyjątkiem modeli 6x6) 715001930                2 583 zł

- Przenosi chłodnicę do pozycji montażu górnego.
- Zapobiega utracie wydajności chłodzenia w błotnistych 
warunkach.
- Wykorzystuje istniejącą chłodnicę.
- Zawiera wspornik, osprzęt i węże.
- Zaprojektowany z myślą o łatwym odpowietrzaniu i konserwacji 
układu chłodzenia.
- Chłodnica nie wchodzi w skład zestawu.

X mr Płyty trakcyjne G2 (tylko modele MAX), G2L 715001752                     640 zł

- Zapewniają kierowcy dodatkową przyczepność stóp podczas jazdy w 
ekstremalnych warunkach błotnych.
- Pomagają kierowcy utrzymać idealną pozycję do jazdy, aby 
zmaksymalizować trakcję pojazdu.
- Wykonane z aluminium.
- Nie przeznaczone dla pasażera.

Samoczynnie oczyszczające się stopnie G2 2015 & up, G2L 715004759                1 581 zł

- Wykonane z aluminium.
- Zastępują oryginalne wnęki na stopy.
- Posiadają duże otwory odprowadzające, które zapobiegają gromadzeniu się 
błota i śniegu we wnękach na stopy.
- Agresywna konstrukcja poprawiająca trakcję.
- Niekompatybilne z ochraniaczami bocznymi nadwozia.
- Sprzedawane w parach.

Zestaw podnóżka G2, G2L 715001131                    286 zł

- Zapewnia maksymalną zintegrowaną przyczepność i większą stabilność 
podczas energicznej jazdy.
- Końcówka Kick-up generuje dodatkową przyczepność podczas ostrych 
zakrętów.
- Wykonane z aluminium.
- Sprzedawane w parach.
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 Akcesoria ratunkowe

Piankowy filtr powietrza Twinair† G2, G2S, G2L 715001333 353 zł

- Maksymalizuje wydajność poprzez zwiększenie przepływu powietrza w całym zakresie obrotów.
- Łatwe w konserwacji, tzn. wystarczy umyć, naoliwić i użyć ponownie po jeździe w mocno zakurzonym 
lub zabłoconym środowisku.

Zestaw ratunkowy 715006102                    763 zł

- Kompletny zestaw awaryjny zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia i materiały do wydostania się z większości 
niekorzystnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć entuzjaści powersportu.
- Zawiera kable połączeniowe, kompresor powietrza, zestaw do naprawy opon, apteczkę, opaskę z grzechotką, taśmę 
klejącą, pas holowniczy o wytrzymałości 1300 lb (1500 kg), opaski zaciskowe i szmaty.

Sprężyny do dużych obciążeń

G2 2012-2018 (model podstawowy, DPS, XT, X mr tylko z silnikiem 650 & Limited - z 
wyjątkiem 6x6) G2S (model podstawowy tylko z silnikami 500 i 570)
G2L (z wyjątkiem modeli Mossy Oak, PRO, 6x6 i X mr).
G2 2012-2018 (model podstawowy, DPS, XT i X mr tylko z silnikiem 650 - z 
wyjątkiem 6x6) G2S (model podstawowy tylko z silnikami 500 i 570)
G2 2019 i nowsze (modele Base, DPS i XT, z wyjątkiem 6x6)

715003199 · Front     812 zł
715007203 · Front     812 zł

715003200 · Rear      812 zł
715005159 · Front & Rear 1359 zł

- Wytrzymałe sprężyny zapewniają zwiększoną sztywność.
- Idealne do odśnieżania i przewożenia ciężkich ładunków.
- Poprawia prowadzenie i pomaga zapobiegać 
przypadkowym wywrotkom.
- Zestaw zawiera 4 sprężyny. 
- Standardowo w modelach Outlander PRO i Mossy Oak.

Osłony amortyzatorów przednich G2, G2L, G2S 715500301                     246 zł

- Posiadają otwory wentylacyjne.
- Oferują dodatkową ochronę w trudnych warunkach 
terenowych i pogodowych.
- Sprzedawane w parach.
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OSŁONY, NAKLEJKI I DODATKI

Pokrowiec transportowy

G2 (z wyjątkiem modeli MAX)
G2 (MAX i X mr Tylko modele 1000R)
G2L (z wyjątkiem modeli MAX)
G2L (Tylko modele MAX)
G2S (z wyjątkiem modeli X mr)

715001737              1 187 zł
715001736              1 433 zł
715002026              1 187 zł
715002025              1 452 zł
715000683              1 064 zł

- Wytrzymałe płótno wykonane z odpornego na promieniowanie UV poliestru
- Chroni przednią szybę i kolorowe panele przed otarciami.
- Miejsca o dużej odporności na ścieranie są wzmocnione podwójną warstwą płótna.
- Otwór umożliwiający dostęp do korka paliwa.
- Odporny na warunki atmosferyczne pokrowiec na przyczepę chroni Twój pojazd podczas 
transportu.
- Szybki i łatwy montaż.
- Zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do Twojego pojazdu z lub bez akcesoriów Can-Am.

Pokrowiec do przechowywania

G2, G2L, G2 X mr (z wyjątkiem 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr
G2, G2L (MAX i X mr Tylko modele 1000R)
G2 (Tylko modele 6x6)

G2, G2L (z wyjątkiem modeli MAX) 

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX 

715001720              1 206 zł
715001668              1 150 zł
715002492              2 426 zł

715001597 · Mossy Oak Break-
Up Country Camo   1 279 zł

715001735 · Mossy Oak Break-
Up Country Camo   1 335 zł

- Pokrowce do przechowywania odporne na warunki atmosferyczne.
- Tylko do przechowywania pojazdów.
- Odporna na promieniowanie UV konstrukcja z poliestru.
- Szybki i łatwy montaż.
- Zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twojego pojazdu z lub bez 
akcesoriów Can-Am.

Flaga 715000277 · Yellow  155 zł

- Upewnij się, że wszyscy wiedzą, na czym 
jeździsz.
- Idealny na wydmy i dla nowych jeźdźców.
- Długość 8 stóp (2,4 m).
- Zawiera uchwyt na flagę (715000127).

Pasy zaciskowe Bolt-On†. 295100737                     186 zł

- Idealny do transportu pojazdu lub zabezpieczenia ładunku.
- Łatwy montaż: Przykręca się do każdej płaskiej powierzchni (np. podłogi lub ramy ciężarówki).
- Taśma 1" x 6' (2,5 cm x 1,8 m) z wytrzymałymi szwami, które zapewniają wytrzymałość na obciążenie robocze 500 lb 
(226 kg) i wytrzymałość na zerwanie 1 500 lb (680 kg).
- Wygodny, zwijany przycisk automatycznie zwija, rozwija i przechowuje taśmę, podczas gdy mechanizm zapadkowy 
dokładnie napina taśmę, aby zabezpieczyć pojazd lub ładunek na miejscu.
- Gumowy uchwyt zapewnia pewny chwyt, a hak jest pokryty winylem, aby chronić każdą powierzchnię, na której się 
zaczepia.
- Sprzedawane w parach.

Pasy mocujące z grzechotką
715008309  

•  Black/Gray              107 zł

- Bezpieczne obciążenie robocze 400 lb (181 kg).
- Taśma 1" x 10' (2,5 cm x 3 m) z logo Can-Am, Sea-Doo i Ski-Doo.
- Grzechotka Deluxe z gumowym uchwytem.
- Powlekane haki S.
- Opakowanie 2 sztuk.

Mocowanie flagi
(Nie zilustrowany) 715000127                    113 zł
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Pas zaciskowy do dużych obciążeń 715008308                    230 zł

- Bezpieczne obciążenie robocze 1,000 lb (454 
kg).
- Taśma 1,5" x 6' (38 mm x 1,8 m) z marką BRP.
- Grzechotka Deluxe z gumowym uchwytem.
- Powlekane na czarno haki zaciskowe.
- Dołączona taśma 12" (300 mm).
- Opakowanie dwóch sztuk.

Blokada Dźwigni G2, G2L 715007337                     305 zł

- Zabezpiecza dźwignię zmiany biegów pojazdu poprzez jej 
zablokowanie.
- Zapobiega przejściu pojazdu do pozycji neutralnej bez klucza 
blokującego.

Zamykany korek zbiornika gazu G2, G2L, G2S 860200387                     234 zł

- Chroni Twoje paliwo.
- Spełnia wymagania EPA.

Uchwyt do tablicy rejestracyjnej
G2L

G2S

715002498                    115 zł
715001401                    123 zł

- Zapewnia specjalne miejsce na montaż 
tablicy rejestracyjnej.
- Mocowanie do tylnej części pojazdu.
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SYSTEMY GĄSIENICOWE APACHE
Apache Track Systems (systemy gąsienicowe)

Apache 360 & 360 LT

System gąsienicowy Apache Backcountry G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2S, G2L 715005247              36 575 zł

- Zaprojektowane, aby zapewnić najlepszy poziom flotacji i wydajność w głębokim śniegu na rynku.
- Powierzchnia styku jest o 23% większa niż w modelu Apache 360 LT.
- Imponujący, zwiększony prześwit 7" (18 cm), utrzymuje pojazd z dala od głębokiego śniegu.
- Agresywna konstrukcja gąsienic z 2" (5 cm) wysokością krawędzi zapewnia maksymalną trakcję na 
śniegu.
- Wymagany jest zestaw montażowy Apache Backcountry oraz filtry wstępne silnika i wlotu powietrza.
- Tylko do użytku zimowego.

Zestaw kół zębatych Apache Backcountry Track System (tylko gąsienice tylne) 860201230 · 141 mm  278 zł

- Zmniejsza opór i opór toczenia.
- Zawiera 2 koła, wsporniki i sprzęt.
- Dodaj do 2 zestawów na tylną gąsienicę.
- Może wydłużyć żywotność gąsienic w trudnych 
warunkach śniegowych.

Suwaki z wkładkami Vespel† Apache Backcountry Track System 503194815                     498 zł

- Użyj wkładek DuPont Vespel dla 
mniejszego tarcia.
- Dłuższa żywotność.
- Można je przyciąć do pożądanej długości.
- Potrzebne 8 sztuk na pojazd.
- Sprzedawane pojedynczo.

Kolejowe drapaki do lodu Apache Backcountry Track System 860201728                    538 zł

- Zapewniają dodatkowe smarowanie w twardych i oblodzonych 
warunkach.
- Montowane na szynie, małe, lekkie.
- Konstrukcja rozszerza koncepcję cewki, aby umożliwić cofanie bez 
uszkodzeń.
- Łatwe do przechowywania, gdy nie są używane.

System gąsienic Apache 360 G2 (z wyjątkiem modeli 6x6), G2L, G2S 715006323               29 470zł

· - Wielofunkcyjne gąsienice idealne do każdego pojazdu Can-Am ATV.
- Średni prześwit 16" (41 cm).
- Wypusty 1" (2,5 cm) z przodu i 1,25" (3,2 cm) z tyłu.
- Wymagany jest zestaw montażowy Apache 360 i 360 LT oraz filtry wstępne silnika 
i wlotu powietrza.

System gąsienic Apache 360 LT G2, G2L, G2S 715005103                     35 903 zł

- Wielofunkcyjne gąsienice zaprojektowane tak, aby podtrzymywać ciężkie ładunki i pasować do większości pojazdów 
Can-Am Off-Road.
- Regulacja wysokości przednich kół zapewnia zwiększony kąt natarcia i lepsze osiągi w trudnym terenie, gdy są 
podniesione lub zwiększoną powierzchnię styku z podłożem dla lepszej pływalności, gdy są obniżone.
- Średni prześwit zwiększony o 4,5" (11,4 cm).
- Wypusty 1" (2,5 cm) z przodu i 1,25" (3,2 cm) z tyłu.
- Niezawodna, wytrzymała konstrukcja.
- Zgodność z normami EC.
- Powierzchnia styku jest o 7 do 9% większa niż w przypadku Apache 360.
- Wymagany jest zestaw montażowy Apache 360 i 360 LT, moduł Track DPS oraz filtry wstępne silnika i wlotu powietrza.
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Apache 360 LT 6x6

Akcesoria Apache

Akcesoria systemu gąsienicowego Apache

System gąsienic Apache 360 LT (6x6) G2, G2L (Tylko 6x6) 715005104              42 155 zł

- Wielofunkcyjne gąsienice zaprojektowane tak, aby podtrzymywać ciężkie ładunki i pasować do większości pojazdów 
Can-Am Off-Road.
- Regulacja wysokości przednich kół zapewnia zwiększony kąt natarcia i lepsze osiągi w trudnym terenie, gdy są 
podniesione lub zwiększoną powierzchnię styku z podłożem dla lepszej pływalności, gdy są obniżone.
- Średni prześwit zwiększony o 4,5" (11,4 cm).
- Wypusty 1" (2,5 cm) z przodu i 1,25" (3,2 cm) z tyłu.
- Wymagany jest zestaw montażowy Apache 360 LT, moduł Track DPS oraz zestaw silnika i filtra wstępnego.
- Niezawodna, wytrzymała konstrukcja.
- Zgodność z normami EC.
- Wyłącznie dla modelu Outlander 6x6.
- Zalecany do użytku tylko na śniegu.

Zestaw montażowy Apache Backcountry
(Nie zilustrowany)

G2 2018 i wcześniej, G2S 2018 i wcześniej, G2L
G2 2019, G2S 2019

715004830               3 097 zł
715004796               3 097 zł

- Wymagane do instalacji systemu gąsienicowego Apache Backcountry.
- Moduł DPS i filtr wstępny są wymagane i sprzedawane oddzielnie.

Moduł DPS gąsienic
(Nie zilustrowany) G2, G2L, G2S 715007338                    464 zł

- Innowacyjny moduł DPS, który zapewnia dokładność prędkościomierza i zoptymalizowane wspomaganie kierownicy, 
co zapewnia doskonałą kontrolę nad torem i łatwość jazdy.
- Wymagany do instalacji systemów gąsienicowych Apache i Backcountry.

Zestaw montażowy Apache 360 i 360 LT
(Nie zilustrowany)

G2 2018 i wcześniejsze (z wyjątkiem modeli 6x6) G2S 2018 i wcześniejsze, G2L

G2 2019 i nowsze (z wyjątkiem modeli 6x6), G2S 2019 i nowsze
G2 2018 i wcześniejsze, G2L (modele 6x6)
G2 (modele 6x6 z roku 2019 i nowsze)

715007207               1 802 zł
715007206               1 802 zł
715004991               1 061 zł
715005105               1 061zł

- Wymagany do instalacji systemów gąsienicowych Apache 360 i 360 LT.
- Moduł DPS i filtr wstępny nie wchodzą w skład zestawu.

Filtr wstępny wlotu powietrza do silnika G2, G2L, G2S 715004729                     198 zł

- Zapewnia dodatkową ochronę silnika w trudnych warunkach 
jazdy.
- Filtr blokuje cząstki większe niż 0,005" (0,13 mm).
- Niezbędny do utrzymania gwarancji pojazdu po zainstalowaniu 
gąsienic.

Filtr wstępny wlotu powietrza 715003483                     246 zł

- Zapewnia dodatkową ochronę silnika w trudnych warunkach jazdy.
- Filtr blokuje cząstki większe niż 0,007" (0,19 mm).
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi.
- Niezbędny do utrzymania gwarancji pojazdu po zamontowaniu gąsienic.
- Wymagany do instalacji systemów gąsienicowych Apache i Backcountry.
- Standardowo w Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R z silnikami i G2L 
PRO.
- Niekompatybilny z zestawami Snorkel.
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INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW GĄSIENICOWYCH APACHE
Apache Backcountry

Rok modelowy / model Gąsienice
Montaż na 

gąsienicach
Moduł DPS 

Gąsienic  
Filtr wstępny  

bez Snorkel

Filtr wstępny  

z Snorkel

2015 & Up G2L

715005247

715004830

715007338

715004729

&

715003483 
(standard on G2 
models and G2L 

PRO model)

7150047292018 & Wcześniej G2, G2S

2019 & Up G2, G2S 715004796

Apache 360 and Apache 360 LT

Rok modelowy / model Gąsienice
Montaż na 
gąsienicach

  Moduł DPS 
Gąsienic

Filtr wstępny  

bez Snorkel
Filtr wstępny  
z Snorkel

2015 & Up G2L
715006323 

(Apache 360)

LUB
715005103 

(Apache 360 LT)

715007207

715007338

715004729

&

715003483 
(standard na G2 
models i G2L 

PRO model)

7150047292018 & Wcześniej G2, G2S

2019 & Up G2, G2S 715007206

Apache 360 LT 6x6

Rok modelowy / model Gąsienice
Montaż na

 gąsienicach
Moduł DPS 

Gąsienic  
Filtr wstępny  

bez Snorkel
Filtr wstępny  

z Snorkel

2018 & Wcześniej G2 6x6

715005104

715004991

715007338

715004729

&

715003483 
(standard na G2 
models i G2L 

PRO model)

7150047292019 & Up G2L 6x6

2019 & Up G2 6x6 715005105
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Pługi stalowe

Ostrze Can-Am ProMount 
Stalowe ostrza 54" (137 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount

715004472 · Black  1 530 zł
715005316 · Yellow

- Ostrza dostępne indywidualnie, aby stworzyć swój własny zestaw.
- Kompatybilne z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
wszechstronność pługa (niektóre akcesoria pługa nie są kompatybilne z pługami 54" (137 cm)).
- Nie jest kompatybilny z frezami ProMount, przedłużaczami lemieszy i znacznikami krawędzi.
- Prześwit 50" (127 cm) przy pełnym ustawieniu pługa pod kątem.
- Wysokość ostrza 14,75" (37 cm).

Zestaw pługa stalowego Can-Am ProMount 
Kits 54" ostrze (137 cm) G2, G2L, G2S

715007753 · Black   1 452 zł
715008178 · Yellow

- Zestawy te zawierają:
- Can-Am ProMount Ostrze stalowe
- Rama z systemem szybkiego 
mocowania
- Płyta montażowa

Zestaw pługa stalowego Can-Am 
ProMount Ostrze 60" (152 cm) G2, G2L, G2S

715007754 · Black 1 584 zł
715008179 · Yellow

- - Zestawy te zawierają:
- Can-Am ProMount Ostrze stalowe
- Rama z systemem szybkiego 
mocowania
- Płyta montażowa

Zestaw pługa stalowego Can-Am 
ProMount Ostrze 66" (168 cm) G2, G2L, G2S

715007755 · Black  1 806 zł
715008180 · Yellow

- Zestawy te zawierają:
- Can-Am ProMount ostrze stalowe
- Rama z systemem szybkiego 
mocowania
- Płyta montażowa

ZESTAWY PŁUGÓW PROMOUNT
Schemat referencyjny

54" Black 
Stal

54" Yellow 
Stal

60" Black 
Stal

60" Yellow 
Stal

66" Black 
Stal

66" Yellow 
Stal

60"  
Flex2

Zestaw pługa 715007753 715008178 715007754 715008179 715007755 715008180 715008181

Ostrze 715004472 715005316 715004202 715005317 715006337 715006338 715004203

Rama 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752 715007752

Płyta montażowa 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751 715007751

PŁUGI PROMOUNT
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Zestaw pługa Can-Am ProMount Flex2

Ostrza Can-Am ProMount 
Stalowe ostrza 60" (152 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount

715004202 · Black 1 669 zł
715005317 · Yellow

- Ostrza dostępne indywidualnie, aby stworzyć własny zestaw.
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
wszechstronność pługa.
- Prześwit 54" (137 cm) przy pełnym ustawieniu pługa pod kątem.
- Wysokość lemiesza 17" (43 cm).

NOWOŚĆ Zestaw pługa Can-Am ProMount 
Flex2 - 66" (168 cm) G2, G2L, G2S 715008182 · Black  2 638 zł

- - Zestaw ten zawiera:
- Łopatkę Can-Am ProMount Flex2
- Rama pchana z systemem szybkiego 
mocowania
- Płyta montażowa

Ostrza Can-Am ProMount 
Stalowe ostrza 66" (168 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount

715006337 · Black  1 903 zł
715006338 · Yellow 1 812 zł

- Ostrza dostępne indywidualnie, aby stworzyć własny zestaw.
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
wszechstronność pługa.
- Oczyszcza 60" (152 cm), gdy pług jest w pełni pochylony.
- Wysokość ostrza 17" (43 cm).

Ostrza Can-Am ProMount 
Stalowe ostrza 72" (183 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount

715004474 · Black 2 260 zł
715006021 · Yellow

- Ostrza dostępne indywidualnie, aby stworzyć własny zestaw.
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
wszechstronność pługa.
- Oczyszcza 66" (168 cm), gdy pług jest w pełni pochylony.
- Wysokość ostrza 17" (43 cm).

Zestaw pługa Can-Am ProMount Flex2 - 60" (152 cm) G2, G2L, G2S 715008181                  1 983 zł

- - Zestawy te zawierają:
- Can-Am ProMount Flex2 Blade
- Rama pchana z systemem szybkiego 
mocowania
- Płytę montażową
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Ostrze Can-Am ProMount Flex2 66" (168 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount 715006265                2 780 zł

- Ostrze pługa wykonane z UHMWPE, elastycznego i 
absorbującego uderzenia materiału zapobiega 
uszkodzeniu pługa przy przypadkowym uderzeniu.
- Wymienny lemiesz zużywający się.
- Duży sworzeń ułatwiający obracanie lemiesza i 
eliminujący gromadzenie się śniegu w punkcie obrotu.

- Konstrukcja lemiesza zapewnia najlepsze odspajanie 
śniegu pod każdym kątem.
- Odśnieżanie 60" (152 cm) przy pełnym ustawieniu pługa 
pod kątem.
- Wysokość lemiesza 17" (43 cm).
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć wszechstronność pługa."

Ostrze Can-Am ProMount Flex2 - 72" (183 cm)
Pasuje do ramy pchającej ProMount 715004485                 2 772 zł

· - Ostrze pługa wykonane z UHMWPE, elastycznego i 
absorbującego uderzenia materiału zapobiega 
uszkodzeniu pługa przy przypadkowych uderzeniach.
- Wymienny lemiesz zużywający się.
- Duży sworzeń ułatwiający obracanie lemiesza i 
eliminujący gromadzenie się śniegu w punkcie obrotu.

· - Konstrukcja lemiesza zapewnia najlepsze odspajanie 
śniegu pod każdym kątem.
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć wszechstronność pługa.
- Przy pełnym ustawieniu pługu pod kątem, odległość ta 
wynosi 168 cm (66").

Pługi kątowe
Ostrza kątowe Can-Am ProMount  
Stalowe ostrze jednokierunkowe 60" (152 cm) G2, G2L, G2S 715007261                 1 978 zł

· - Ułatw sobie pracę dzięki odpowiednim narzędziom, odśnieżaj długie alejki i ułatw sobie zadanie, posyłając 
śnieg dalej poza drogę.
- Skrzydło pługa mierzy 25" (63 cm) wysokości i zwęża się do 17" (43 cm).
- Jednokierunkowy "skrzydłowy" pług państwowy zaprojektowany do wyrzucania śniegu wyżej.
- Gumowa klapa (715007299) zaprojektowana, aby utrzymać śnieg z dala od kierowcy jest oferowana jako 
wyposażenie dodatkowe (sprzedawana oddzielnie).
- Marka Can-Am.

Ostrza kątowe Can-Am ProMount  
66" (168 cm) Stalowe ostrze jednokierunkowe G2, G2L, G2S 715007263                 2 303 zł

- Ułatw sobie pracę dzięki odpowiednim narzędziom, odśnieżaj długie alejki i ułatw sobie zadanie, posyłając 
śnieg dalej poza drogę.
- Skrzydło pługa mierzy 25" (63 cm) wysokości i zwęża się do 17" (43 cm).
- Jednokierunkowy "skrzydłowy" pług państwowy zaprojektowany do wyrzucania śniegu wyżej.
- Gumowa klapa (715007299) zaprojektowana, aby utrzymać śnieg z dala od kierowcy jest oferowana jako 
wyposażenie dodatkowe (sprzedawana oddzielnie).
- Marka Can-Am.

Ostrza kątowe Can-Am ProMount  
72" (183 cm) Stalowe ostrze jednokierunkowe G2, G2L, G2S 715007264                 2 543 zł

- Ułatw sobie pracę dzięki odpowiednim narzędziom, odśnieżaj długie alejki i ułatw sobie zadanie, posyłając 
śnieg dalej poza drogę.
- Skrzydło pługa mierzy 25" (63 cm) wysokości i zwęża się do 17" (43 cm).
- Jednokierunkowy "skrzydłowy" pług państwowy zaprojektowany do wyrzucania śniegu wyżej.
- Gumowa klapa (715007299) zaprojektowana, aby utrzymać śnieg z dala od kierowcy jest oferowana jako 
wyposażenie dodatkowe (sprzedawana oddzielnie).
- Marka Can-Am.

Gumowa klapa ProMount One-Way State Blade
(Nie zilustrowane) 715007299                      571zł

· Pozwala na bardziej efektywne rzucanie śniegu w różnych warunkach.

Pługi Can-Am ProMount Flex2

Ostrze Can-Am ProMount Flex2  60" (152 cm) Pasuje do ramy pchającej ProMount 715004203                2 090 zł

· - Ostrze pługa wykonane z UHMWPE, elastycznego i 
absorbującego uderzenia materiału zapobiega 
uszkodzeniu pługa przy przypadkowych uderzeniach.
- Wymienny lemiesz zużywający się.
- Duży sworzeń ułatwiający obracanie lemiesza i 
eliminujący gromadzenie się śniegu w punkcie obrotu.

· - Konstrukcja lemiesza zapewnia najlepsze odspajanie 
śniegu pod każdym kątem.
- Kompatybilny z akcesoriami Can-Am ProMount Blade, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć wszechstronność pługa.
- Prześwit 54" (137 cm) przy pełnym ustawieniu pługa 
pod kątem.
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Akcesoria do pługów Can-Am ProMount
System szybkiego montażu Can-Am ProMount 
Push Frame z systemem Quick-Attach G2, G2L, G2S 715007752                 2 351 zł

- Wytrzymałe stalowe rury zaprojektowane tak, aby 
wytrzymać najbardziej surowe użytkowanie.
- Wózek montowany pośrodku zapewnia najwyższą siłę 
pchania i przyczepność.
- Zaprojektowany dla maksymalnej wysokości 
podnoszenia pługa.
- Wyposażony w samonastawny system szybkiego 
montażu, łatwy w obsłudze pedał zwalniający i 
ergonomiczny uchwyt do regulacji kąta nachylenia pługa.

· - Zaleca się stosowanie prowadnicy rolki pługa i 
wyłącznika krańcowego pługa, aby wydłużyć 
żywotność liny wyciągarki.
- Do instalacji wymagana jest płyta montażowa Can-
Am ProMount.
- Ostrze obraca się w lewo lub w prawo, 5 pozycji.
- Duży trzpień zaprojektowany dla łatwego obrotu 
lemiesza, aby wyeliminować gromadzenie się brudu i 
śniegu w punkcie obrotu.

Płyta montażowa Can-Am ProMount G2, G2L, G2S 715007751                     741 zł

· - Wymagana do zainstalowania ramy Can-Am ProMount Push Frame z systemem Quick-Attach.
- Płyta montażowa została precyzyjnie zaprojektowana, aby pozostać na miejscu przez cały rok 
bez utraty prześwitu.
- Pasuje do ATV z lub bez płyt poślizgowych Can-Am.
- Rolka pługu w zestawie.

Przedłużenie ramy Can-Am ProMount G2, G2L, G2S 715006257                     821 zł

- Przedłużenie ramy pchającej o 12" (30 cm).
- Wymagane, gdy pług jest zainstalowany z systemem 
Apache Track.

Markery krawędziowe Can-Am ProMount G2, G2L, G2S 715004206                     218 zł

- Pomaga zlokalizować krawędzie twojego pługa.
- Wysokość: 24" (60 cm).
- Sprzedawane w parach.
- Kompatybilne z lemieszami Can-Am ProMount Steel i Flex2 z lub bez przedłużenia lemiesza (z wyjątkiem lemieszy 
Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm)).

Noże Can-Am ProMount G2, G2L, G2S 715006258                     746 zł

· - Pomagają utrzymać śnieg w pługu.
- Wymiary: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
- Sprzedawane w parach.
- Kompatybilne z lemieszami Can-Am ProMount Steel i Flex2 z lub bez przedłużenia lemiesza (z wyjątkiem lemieszy 
Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm)).

Plastikowa tarcza ścierna Can-Am ProMount G2, G2L, G2S

715004480 · 54" (137 cm)  448 zł
715004481 · 60" (152 cm)  448 zł
715004482 · 66" (168 cm)  448 zł
715004483 · 72" (183 cm)  746 zł  

· Pomaga zapobiegać zarysowaniom na gładkich podjazdach i 
powierzchniach znakowanych.

Ostrze Can-Am ProMount o zakrzywionym kształcie G2, G2L G2S

715007791 · 60" (152 cm)  516 zł
715007792 · 66'' (168 cm)

- Lemiesz ścieralny zaprojektowany z zagiętą do tyłu listwą dolną.
- Zwiększona powierzchnia pozwala na mniejsze kopanie podczas odśnieżania 
nierównych powierzchni. 
- Idealny do pokrytego śniegiem żwiru, trawy, kostki brukowej i innych 
miękkich powierzchni. 
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Syntetyczna lina do wciągarki do pługa 715000540                    224 zł

- Zaprojektowana specjalnie do zastosowań związanych z odśnieżaniem.
- Odcinek 8' (2,4 m) wytrzymałej, bardzo mocnej liny syntetycznej.
- Wytrzymuje powtarzające się pociągnięcia pod ostrym kątem, używane do podnoszenia 
ciężkich lemieszy pługa.
- Tymczasowo zastępuje linę wciągarki w sezonie pługowym, aby oszczędzić zużycie liny 
stalowej.

Przełącznik pługa
(Nie zilustrowane) G2, G2L, G2S 715006259                     635 zł

- Do kontroli napięcia liny podczas podnoszenia pługa.
- Zapobiega uszkodzeniu wciągarki, ramy pługa i pojazdu.

System kątowy pługa Can-Am ProMount G2, G2L, G2S 715007801                 3 774 zł

- Przekształca system pługu w jednostkę łatwą do 
sterowania z fotela kierowcy.
- Użycie jednej ręki do sterowania wszystkimi ruchami 
pługa pozwoli Ci na łatwą koncentrację i zarządzanie 
zadaniami związanymi z orką.
- Kompatybilny z lemieszem ProMount.

- Wymagana jest rama (715007752).
- Do instalacji z przednim zderzakiem Rancher 
wymagane jest przedłużenie ramy(715006257).
- Wyciągarka i pług sprzedawane oddzielnie.

Przedłużenie Can-Am ProMount G2, G2L, G2S

715004205 · Black   549 zł
715005319 · Yellow

· - Dodaj 3" (8 cm) z każdej strony.
- Kompatybilny z ostrzami Can-Am ProMount (z wyjątkiem ostrza Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm)).
- Można zainstalować dłuższe Wear Blade, aby jeszcze bardziej wydłużyć dodatkową długość, którą zapewniają 
już przedłużki.
- Kompatybilny z Can-Am ProMount Steel i Flex2 Blades (z wyjątkiem Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) 
Blades).

Prowadnica rolkowa pługu G2, G2L, G2S 705009222                       357zł

- Dolna rolka o większej średnicy zmniejsza zużycie liny stalowej przy 
stosowaniu pługa.
- Może być używany z wszystkimi pługami ProMount.
- Dołączone do zestawu płyty montażowej pługa (715007751). 

Zestaw krążków dla pługa Alpine Super-Duty G2, G2L 715000279                     314 zł

- Zestaw krążków do stosowania w połączeniu z wyciągarką podczas 
używania pługa śnieżnego.
- Zalecany w celu zwiększenia wydajności wyciągarki.
- Do stosowania z przednim zderzakiem XT.

Ostrze do odśnieżania wstecznego Pługi ProMount (60'' i więcej) 715007794                 1 327 zł

- Skrobaczka obrotowa ze stali o grubości 1/4.
- Podnosi się, gdy pojazd porusza się do przodu, aby nie 
wpływać na zgarnianie.
- Zwiększona pojemność do pchania śniegu.
- Bardziej agresywne zgarnianie w trybie wstecznym.

- Podnosi ostrze z ziemi, dzięki czemu skrobanie jest 
równomierne.
- Regulowana długość dla kompatybilności z ostrzami 
60 ", 66" i 72".
- Kompatybilny z ostrzami ProMount (Flex i Steel).
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OPONY I FELGI 
Opony

Opony Carlisle ACT G2 (Tylko modele 500-1000 XT)

705401333 · Front  629 zł 
705401334 · 

705501769 · Tył       714 zł 
705501770 · 

 · Front - 26" x 8" x 12".

· Tył - 26" x 10" x 12".

Opony Carlisle ACT G2 (Tylko modele 400 XT)

705400606 · Front   587 zł 
705400326 · 

705500598 · Tył             608 zł

· Front - 25" x 8" x 12".

· Tył - 25" x 11" x 12".

Opony Carlisle Badlands A/R G2 (500-1000 Tylko modele bazowe)

705401331 · Front     693 zł
705401332 · 

705501767 · Tył         736 zł 
705501768 · 

 · Front - 26" x 8" x 12".

· Tył - 26" x 10" x 12".

Opony Carlisle ACT HD
705402562 · Front     651 zł
705502940 · Tył         714 zł

· Front - 26" x 8" x 12".

· Tył - 26" x 10" x 12".

Opony Carlisle Trail Wolf
G2 (400 Tylko modele 
bazowe)  G2L (450/570)

705402890 · Front     869 zł
705400607 · 

705503225 · Tył         821 zł 
705502165 · 

 · Front - 25" x 8" x 12".

· Tył - 25" x 11" x 12".

Opony ITP TerraCross G2 XTP, G2 Limited

705402973 · Front      693 zł
705502858 · Tył          778 zł

- Zapewnia zwiększoną trakcję na podłożu, a jednocześnie potrafi jechać po luźnym śniegu, piasku i błocie.
- Konstrukcja zapewniająca maksymalną ochronę przed przebiciem oraz wyjątkowo wytrzymała mieszanka gumowa 
zwiększająca trwałość bieżnika. Wzajemnie blokujący się wzór bieżnika i szeroki ślad sprawiają, że jest to jedna z 
najtwardszych i najbardziej przyczepnych opon.
- Nie spełnia wymogów EC.
- Front - 26" x 8" x 14".
- Tył - 26" x 10" x 14".
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Opony ITP Holeshot ATR G2S

705400600 · Front      800 zł
705400475 · 

705500926 · Tył         693 zł
705500820 · 

 · Front - 205 /80R12 - 25" x 8" x 12".

· Tył - 270 /60R12 - 25" x 10" x 12".

ITP Mega Mayhem G2 X mr 570 & 650 2018 & up G2S X mr 570 2018 & up

705402131 · Front     997 zł
705502645 · Tył         1 018 zł

· - Opony do rzucania błotem o głębokości bieżnika 
1,5".
- Zaskakująco gładka jazda na twardych 
powierzchniach.
- 6-warstwowe.
- Przód - 28" x 9" x 12".
- Tył - 28" x 11" x 12".

Opona ITP Cryptid G2 X mr 850 & 1000R 2018 & up G2S X mr 1000R 2018 & up 705402671                1 301 zł

· - Stopniowana wysokość wypustek i łopatkowy układ bieżnika zapewniają maksymalną przyczepność boczną przy 
wchodzeniu i wychodzeniu z błota, bez uszczerbku dla komfortu jazdy na szlakach i w terenie utwardzonym.
- 6-warstwowe.
- 30" x 9" x 14".

Gorilla Silverback Tire G2 (Tylko modele 850 i 1000) 705401501                 1 125 zł

· - Opona błotna AT30X9-14 Gorilla 
Silverback.
- Sprzedawane pojedynczo.
- Nie spełnia wymogów EC.
- 30" x 9" x 14".

Maxxis Mudzilla Tire G2 (X tylko modele 570 i 650) 705501836 · Tył            937 zł

- Nie spełnia 
wymogów EC.
- Tył - 28" x 10" x 12".
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Felgi

Felga 14"
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 
650, G2 MAX XT, G2 MAX 
Limited

705401853 · Front       794 zł
705401852 · Front       757 zł
705401851 · Front       738 zł
705502402 · Tył            861 zł
705502401 · Tył           794 zł
705502400 · Tył           794 zł

Black and machined

Black with clear coat

Silver with clear coat

Black and machined

Black with clear coat

Silver with clear coat

- Premium odlewane aluminium malowane na czarno z 
obróbką i obręczą z lakieru bezbarwnego.
- Otwór centralny: 72 mm.
- Wzór koła śrubowego: 4/136 mm.

- Przód - 14" x 6,5" offset = 40 mm.
- Tył - 14" x 8,5" offset = 50 mm.

Uwaga: pasujące nakrętki - 250100100 czarny, 250100082 
chrom/kołpak pasujący - 705400928

Felga 14"
G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 
Limited, G2 North Edition, 
G2 MAX North Edition

705402309 · Front    738 zł
705402222 · Front    867zł
705402307 · Front    738 zł
705502770 · Tył         861 zł
705502702 · Tył         892zł
705502768 · Tył         794 zł

Black and machined

Black with clear coat

Silver with clear coat

Black and machined

Black with clear coat

Silver with clear coat

· - Przód - 14" x 6,5" offset = 40 
mm.

· Tył - 14" x 8.5" offset = 50 mm.

Felga Outlander X mr i Defender
Modele X mr  
koła przednie i tylne

705401848 · Front   1 003 zł
705401849 · Front   1 003 zł

Black and machined

Black

· - Odlewana aluminiowa obręcz z wyznaczającą trendy, efektowną stylistyką, dzięki której możesz jeździć i wyglądać jak tropiciel.
- Przód - 14" x 6,5" offset = 10 mm.

Uwaga: pasujące nakrętki - 250100100 czarny, 250100082 chrom/kołpak pasujący - 705401541

Felga Outlander (model Camo) G2, G2L, G2S

705401127 · Front      874 zł
705501493 · Tył           849 zł

Black with clear coat

Black with clear coat

· - Czarna z bezbarwnym lakierem 
aluminiowa felga.
- Przód - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Tył - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

Felga 12" Beadlock G2, G2L, G2S

705401678 · Front   1 298 zł
705502244 · Tył       1 322 zł

Black

Black

- Czarna z bezbarwnym lakierem felga aluminiowa.
- Wymaga 16 śrub (250000787) do montażu beadlocka.
- Możliwość wyboru koloru beadlocka (brak w zestawie).
- Przód - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Tył - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

Pierścień Beadlock 12" G2, G2L, G2S

705401763 · Can-Am Red

705401810 · Yellow

705401811 ·      Orange Crush   462 zł 
705401812 ·      Manta Green   449 zł

- Odlewany aluminiowy beadlock.
- Musi być zamontowany na przedniej (705401678) i tylnej (705502244) feldze.

Uwaga: pasujące nakrętki - 250100184 czarny, 250100185 chrom/kołpak pasujący - 705400928
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Felga 14" Beadlock G2

705401594 · Front    1 489 zł
705503191 · Rear     1 378 zł

Black

Black

· - Czarna z bezbarwnym lakierem aluminiowa obręcz.
- Możliwość wyboru koloru beadlock (nie jest 
dołączony).
- Potrzebne 16 śrub (250000787) do montażu beadlock.
- Przód - 14" x 6,5" offset = 41 mm.
- Tył - 14" x 8" offset = 51 mm.

Pierścień Beadlock 14" G2

705401586 · Manta Green

705401702 · Octane Blue

705401837 ·     Can-Am Red  505 zł 
705401840 ·     Black             505 zł

- Odlewany aluminiowy beadlock.
- Musi być zainstalowany na przedniej (705401594) i tylnej (705503191) feldze.

Uwaga: pasujące nakrętki - 250100184 czarny, 250100185 chrom/kołpak pasujący - 705400928

260 CAN-AM ATVs ACCESSORIES 2023

UWAGA Katalog zawiera sugerowane ceny detaliczne brutto w walucie PLN. Ceny mogą ulec zmianie. Cennik 
nie jest ofertą w rozumieniu prawa.



ODKRYJ CAŁY ŚWIAT PRZYGÓD Z WSZYSTKIMI NASZYMI PRODUKTAMI BRP. BRP.COM



 MY23 716001877

CAN-AMOFFROAD.COM


	Can-Am Defender
	Featured Packages
	Comparative Chart
	Accessories

	Can-Am Defender Bundles
	Featured Packages
	Can-Am Defender
	Can-Am Defender XT
	Can-Am Defender X mr with Half Doors
	Can-Am Defender Max Lone Star CAB
	Can-Am Defender 6x6 XT
	Can-Am Defender MAX Limited

	Comparative Chart
	Can-Am Defender Lineup

	Accessories
	Roofs
	Can-Am Maverick X3
	Featured Packages
	Comparative Chart
	Accessories
	Cabs
	Windshields & Mirrors
	Doors
	Rear Wind Protection
	Aluminum Skid Plates
	Bumpers & Guards
	LinQ: Easy On, Easy Off Cargo
	Cargo & Storage
	Racks & Holders
	Lights
	Audio & Communication Systems
	Electronic Accessories
	Winches & Hitches
	Seats
	Performance
	Apache Track Systems
	ProMount Plows
	Covers & Add-Ons
	Tires & Rims

	Can-Am Maverick X3 Bundles
	Featured Packages
	Can-Am Maverick X3 MAX DS Turbo
	Can-Am Maverick X3 X ds Turbo RR
	Can-Am Maverick X3 X rs Turbo RR with Smart-Shox

	Comparative Chart
	Can-Am Maverick X3 Lineup

	Accessories
	Roofs
	Soft Cab Enclosure
	Windshields & Mirrors
	Doors
	HMWPE Skid Plates
	Bumpers & Guards
	Seat Accessories
	LinQ: Easy On, Easy Off Cargo
	Racks & Storage 
	Lights
	Audio & Communication Systems
	Electrical & Electronic Accessories
	Winches & Hitches
	Performance

	Trailering
	Can-Am Commander, Maverick Trail & Maverick Sport
	Commander
	Maverick Trail & 
Maverick Sport
	Accessories
	Apache Track Systems
	ProMount Plows
	Tires & Rims

	Commander
	Can-Am Commander Bundles
	Can-Am Commander DPS 700
	Can-Am Commander X-TP 1000R
	Can-Am Commander Lineup

	Maverick Trail & 
Maverick Sport
	Can-Am Maverick Trail & Maverick Sport Bundles
	Can-Am Maverick Trail DPS
	Can-Am Maverick Sport X mr
	Can-Am Maverick Sport X rc
	Can-Am Maverick Trail & Maverick Sport Lineup

	Accessories
	Roofs
	Soft Cab Enclosure
	Windshields & Wind Protection
	Doors
	Mirrors

	Commander Skid Plates
	Maverick Trail & Sport Skid Plates
	Bumpers & Guards
	Seat Accessories
	LinQ: Easy On, Easy Off Cargo
	Cargo & Storage
	Racks & Holders
	Lights
	Audio & Communication Systems
	Electrical & Electronic Accessories
	Winches & Hitches
	Performance
	Apache Track Systems
	ProMount Plows

	Trailering
	Tires & Rims
	Can-Am ATVs
	Featured Packages
	Comparative Chart
	Accessories

	Can-Am ATV Bundles
	Featured Packages
	Can-Am Outlander MAX XT 850/1000R
	Can-Am Renegade X xc 1000R
	Can-Am Renegade 70 EFI
	Can-Am Renegade 110 EFI
	Can-Am Renegade X xc 110 EFI

	Comparative Chart
	Can-Am ATV Lineup

	Accessories
	LinQ: Easy On, Easy Off Cargo
	Racks & Holders
	Cargo & Storage
	Can-Am Windshields
	Handlebars & Mirrors
	Seats
	HMWPE Skid Plates
	Aluminum Skid Plates

	HMWPE & Aluminum Skid Plates
	Bumpers & Guards
	Lights & Electrical
	Winches
	Hitches
	Performance
	Covers, Decals & Add-Ons
	Apache Track Systems
	ProMount Plows
	Tires & Rims 
	Parts and 
Maintenance
	Keep an Eye on These Parts
	Genuine Parts
	Lubricant & Oil Change Kit
	Maintenance Products
	Care Products

	Keep an Eye on These Parts
	Genuine Parts
	Lubricant & Oil Change Kit
	Maintenance Products
	Care Products




