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ACESSÓRIOS  
CAN-AM: 
NA MEDIDA CERTA
APRIMORE E AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA OFF-ROAD COM 
ACESSÓRIOS CONSTRUÍDOS PELA CAN-AM PARA A CAN-AM.
Aonde quer que você esteja indo e o que quer que esteja fazendo, os acessórios off-road Can-Am 
podem ajudar a chegar lá e fazer e acontecer - de forma mais rápida e eficiente. Acessórios inovadores 
e de alta qualidade que funcionam corretamente, têm ajuste perfeito e se percebe que são adequados 
porque foram desenvolvidos ou aprovados pela Can-Am para a Can-Am.

GARANTIA LIMITADA BRP 
*

PARA NOVAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E VESTUÁRIO.
GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO**

-  PEÇAS E ACESSÓRIOS CAN-AM ORIGINAIS INSTALADOS POR VOCÊ OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO

-  PRODUTOS DE UMA ASSOCIAÇÃO DE MARCAS VENDIDOS PELA BRP1

- VESTUÁRIO
1Se ocorrer uso diferente daquele para o qual o produto foi projetado, isto irá anular a garantia vitalícia do produto.  *Aplica-se somente a produtos feitos pela BRP ou provenientes 
de uma associação de marcas feitos pelos parceiros credenciados da BRP (Lonestar Racing para Can-Am, DragonFire para Can-Am, S3 para Can-Am, Beard Seats para Can-Am, 
Baja Designs para Can-Am etc.). Comprados junto a revendedores/distribuidores BRP autorizados ou em alguma loja on-line autorizada da BRP. Outras exclusões podem ser 
aplicadas. Veja a garantia limitada completa ou entre em contato com o representante off-road autorizado da Can-Am. 1Inclui somente produtos de pós-venda aprovados pela BRP 
e produtos feitos por parceiros atualmente credenciados da BRP. **Salvo disposição em contrário ou exigida por lei. Esta garantia limitada não se aplica a acessórios instalados 
na fábrica. Esta garantia limitada não se aplica a peças e acessórios Evinrude. Esta garantia limitada entra em vigor em 1º de março de 2016.

QUALIDADE EM  
PRIMEIRO LUGAR.
Os melhores acessórios off-road 
estão aqui por um motivo: você. 
A engenharia de alto desempenho e 
as lições difíceis motivam a 
criação de tudo o que fazemos 
— de nossos veículos ao óleo com 
que funcionam. 

CONFIABILIDADE 
ROBUSTA. 
Como conseguimos garantir acessórios 
Can-Am genuínos por um ano inteiro? 
É porque temos essa capacidade. 
Instale-os por conta própria ou em 
algum representante autorizado e 
atualize imediatamente e sem 
preocupações o seu veículo off-road.

ESTILO  
& VISÃO. 
Nossa equipe de criação trabalha 
com veículos e acessórios, 
o que significa que nossa linha 
de acessórios funciona 
perfeitamente e parece tão 
notável quanto as Can-Ams 
para que foram projetados. 

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, ™ e o logotipo BRP são marcas comerciais da BRP ou suas afiliadas. CARLISLE é uma marca comercial da Carlisle 
Companies. CHAMUDE e HIPORA são marcas comerciais registradas da Kolon Industries, Inc. CLARINO é uma marca comercial da Kuraray Co. Ltd. COOLMAX e THERMOLITE são marcas comerciais registradas 
da INVISTA para tecidos duráveis. DRIRELEASE é uma marca comercial registrada da Optimer Inc. FOX é uma marca comercial registrada da Fox Racing Canada. GARMIN e MONTANA são marcas comerciais 
registradas da Garmin Ltd. iPod é uma marca comercial registrada da Apple Inc. KOLPIN, GUN BOOT e IMPACT são marcas comerciais registradas da Kolpin Powersports Inc. KYB é uma marca comercial 
registrada da Kayaba. MicroSD é uma marca comercial registrada da SD Card Association. Mud Lite XTR e SS312 são marcas comerciais da ITP Tires. NEXT G-1 VISTA é uma marca comercial da Next Camo, 
LLC. NGK é uma marca comercial registrada da NGK Spark Plugs, Ltd. PRIMALOFT GOLD e PRIMALOFT BLACK são marcas comerciais registradas da Albany International Corp. SUPERWINCH e S SUPERWINCH 
(design) são marcas comerciais registradas da Superwinch LLC. TEFLON, TEFLON HT e KEVLAR são marcas comerciais da E.I. DuPont de Nemours & Co. TWINAIR é uma marca comercial da Twin Air USA. UNI 
é uma marca comercial da UNIFILTER Inc. VELCRO é uma marca comercial registrada da Velcro Industries. WARN é uma marca comercial da Warn Industries Inc. YUASA é uma marca comercial registrada da 
YUASA Batteries Inc. ZILLA e BIGHORN 2.0 são marcas comerciais da Maxxis. SCOTT é uma marca comercial da Scott Sports SA. As marcas comerciais a seguir pertencem a seus respectivos proprietários. 
BLUETOOTH, CREE, DURO, DWT, HELLA, ITP, KENDA, MOSSY OAK, RAM, SUR LAST, VISION, XPS e YOSHIMURA. DRAGONFIRE é uma marca comercial da KRANSCO. Baja Designs é uma marca comercial 
registrada da Baja Designs Inc. S3 POWERSPORTS é uma marca comercial da S3 Power Sports LLC. Alguns modelos aqui descritos podem incluir equipamentos opcionais. Os preços, se forem mencionados, 
se baseiam nos preços de varejo sugeridos pelo fabricante. Pode ser que revendedores vendam por um preço diferente. Para o Canadá e os EUA, os impostos não estão incluídos. Dependendo da localização, 
os produtos são distribuídos por BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. ou BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP se reserva o 
direito, a qualquer momento, de descontinuar ou alterar especificações, preços, desenhos, características e equipamentos sem incorrer em obrigações. 
1 Os períodos de garantia podem variar por região.

Visite instructions.brp.com para folhetos  
com instruções para acessórios BRP. 
Você encontrará instruções completas sobre instalação, listas de 
números de peças e kits de serviço para reparo e manutenção.

CAN-AM.COM.BR 

Saiba mais e adquira os óleos lubrificantes XPS.

Confira nossos vídeos para saber mais sobre nossos novos 
acessórios de equitação e outros inovadores.

Explore nosso catálogo on-line interativo. 
Descubra instantaneamente produtos, vídeos, imagens 
de grande formato e compartilhe com os amigos!

AÇÃO GLOBAL
Este catálogo, de natureza global, compartilha todas as 
ofertas de peças, acessórios e produtos de vestuário. 
Alguns produtos podem não estar disponíveis no seu país, 
devido a diferenças climáticas, certificações locais e/ou 
exigências legais. Entre em contato com o seu revendedor 
BRP para obter especificações locais.



11 PARA-BRISA EM VIDRO ESCAMOTEÁVEL 

14 MEIAS-PORTAS 

16  JANELA TRASEIRA EM VIDRO COM 
PAINEL DESLIZANTE  

19  PROTETORES DE CANTO DIANTEIROS 

19  PARA-CHOQUE DIANTEIRO 

20  PROTETORES LATERAIS DIANTEIROS

22  PARA-CHOQUE TRASEIRO 

22 PROTETORES LATERAIS TRASEIROS 

23 PARA-BARRO 

23 BARRA DE DESLIZAMENTO EM PEDRAS

29  GRADE DE PROTEÇÃO 

33  RACK PARA CARGA LinQ 

41  LUZES DE LED REDONDAS DE 10 CM 
(4") - 2 X 25 WATTS 

7  TETO ESPORTIVO 

13  MEIO PARA-BRISA 

18  KIT D EPLACAS DESLIZANTES EM 
ALUMÍNIO 

22 ALARGADORES DE PARA-LAMA 

24 PARA-CHOQUE DIANTEIRO PARA 
          GUINCHO S3 

25  PARA-CHOQUE TRASEIRO PARA 
GUINCHO S3 

25  NERF BARS S3 

34   TRILHO PARA SUPORTE DE CARGA

41  BARRA DUPLA DE LUZES LED DE 38 CM 
(15") - 90 WATTS 

43  RACK PARA LUZES 

51  BRAÇO EM A DIANTEIRO E TRASEIRO 
DE ALTO CURSO S3 

52  KIT SNORKEL 

52  EXTENSÕES DO SNORKEL 

O TRABALHO E AS JORNADAS SÃO MAIS FÁCEIS QUANDO VOCÊ TEM APOIO: APERFEIÇOAMOS 
NOSSOS PROJETOS PARA QUE VOCÊ SEMPRE POSSA TRABALHAR MAIS E MELHOR COM SEU DEFENDER. 
.

GRANDES EMOÇÕES À FRENTE: AO ENFRENTAR UM LAMAÇAL DESAFIADOR CONTE COM A CONFIABILIDADE 
E CONTROLE SUPERIOR PROPORCIONADOS PELOS ACESSÓRIOS S3 DE COMPROVADA EFICIÊNCIA.

SOMOS 
FEITOS PRA 
TRABALHO PESAD0

SOMOS 
FEITOS PRA 
LAMA

DEFENDERDEFENDER
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13 MEIO PARA-BRISA 

13  ESPELHOS LATERAIS 

14 MEIAS-PORTAS 

26  PARA-CHOQUE DIANTEIRO DRAGONFIRE 

26  MOLDURA EXTERNA DIANTEIRA DRAGONFIRE

27  SUPORTE PARA ESTEPE DRAGONFIRE 

27  ESTRIBOS DRAGONFIRE 

27  PARA-CHOQUE TRASEIRO DRAGONFIRE 

27   MOLDURA EXTERNA TRASEIRA DRAGONFIRE 

28  BARRA SANTO ANTONIO DRAGONFIRE 

29 RACK PARA TETO ADVENTURE 

41 LUZES DE LED REDONDAS DE 10 CM  
          (4") - 2 X 25 WATTS

7 TETO ESPORTIVO 

11  PARA-BRISA ESCAMOTEÁVEL COM  
LIMPADOR DE PARA-BRISA         

16  JANELA TRASEIRA EM VIDRO 

34  TRILHO PARA SUPORTE DE CARGA 

38  ESTOJO PARA ARMA GUN BOOT 
IMPACT DA KOLPIN 

38  TRILHO PARA ESTOJO DE ARMA 
STRONGHOLD 

38  TRAVA AUTOMÁTICA KOLPIN 
STRONGHOLD 

39  ADAPTADOR PARA TRILHO DE 
EQUIPAMENTOS 

43  HOLOFOTE DE LED RAM 

DESTAQUE-SE E APROVEITE AO MÁXIMO SEU DEFENDER COM A VASTA LINHA DE BARRAS DE PROTEÇÃO DRAGONFIRE, 
PROJETADOS PARA OFERECER O MÁXIMO EM RECREAÇÃO, DESEMPENHO, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E VISUAL.

.

SEU EQUIPAMENTO BÁSICO DE CAÇA ESTÁ AO SEU ALCANCE — É APENAS UMA QUESTÃO DE ADEQUÁ-LO ÀS SUAS 
NECESSIDADES. O DEFENDER ADAPTA-SE RAPIDAMENTE ENTRE O USO NO TRABALHO OU LAZER.

SOMOS 
FEITOS PRA 
DIVERSÃO

SOMOS 
FEITOS PRA 
CAÇA

DEFENDERDEFENDER
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NOSSO TETO ESPORTIVO 
DELUXE OFERECE 
EXCELENTE PROTEÇÃO COM 
AJUSTE E ACABAMENTO 
PERFEITOS

A FORÇA NAS TRILHAS NÃO PRECISA SACRIFICAR 
O DESIGN. OS ACESSÓRIOS DRAGONFIRE SÃO 

PROJETADOS PARA SE ADAPTAREM 
PERFEITAMENTE AO CORPO DO VEÍCULO 

ENQUANTO INCREMENTAM O VISUAL.

KITS DE ENVELOPAMENTO SCS – 
DIMENSIONADOS PERFEITAMENTE E COM 

DESIGN EXCLUSIVO, COMPLEMENTAM SEU 
DEFENDER E RENOVAM O VISUAL. VOCÉ É 
ÚNICO, SEU VEÍCULO TAMBÉM DEVE SER.

Os kits de envelopamento SCS são produzidos com a mais alta qualidade com vinil de 0,004”de espessura coberta com uma lâmina protetora contra UV de 0,008”. Isso resulta em cores vibrantes, fácil instalação e 
envelopamento, resistente aos rigores do off-road. A SCS pode customizar cores, acrescentar nomes, números e logotipos de acordo com as suas especificações. Disponível para modelos Defender de 2 e 4 lugares.

A S3 TEM A SOLUÇÃO QUANDO SE TRATA DE ACESSÓRIOS 
PARA DOMINAR A LAMA—PARA-CHOQUES PARA 

TRABALHO E LAZER, PERFEITAMENTE INTEGRÁVEIS COM 
A MONTAGEM DE GUINCHOS, PARA OS MOMENTOS EM 

QUE A SITUAÇÃO REQUER UMA FORÇA A MAIS.

O MELHOR  
DE NOSSOS  
PARCEIROS

Disponível em revendas  
Can-Am participantes ou em  

scscanamgraphics.com

TETO ESPORTIVO
·  Construção robusta em polipropileno moldado por injeção.
·  Fornece proteção adicional contra intempéries para o motorista e o passageiro.
Defender
715002430

Defender MAX
715003038

TETO ESPORTIVO DELUXE
·  O kit de teto integral oferece proteção extra para o motorista e o passageiro e 
também diminui ruídos dentro da cabine.

·  Ajuste e acabamento perfeitos graças ao kit de vedação e os revestimentos 
incluídos.

Defender
Kit inclui:
·  Teto Esportivo (715002430)
·  Kit de vedação do Teto Esportivo 
(715003126)

·  Forro de teto dianteiro (715003098)
· Forro de teto traseiro (715003099)
715002511

Defender MAX
Kit inclui: 
·  Teto Esportivo (715003038)
·  Kit de vedação do Teto Esportivo 
(715003583)

·  Forro de teto dianteiro (715003098)
·   Forro de teto traseiro (715003582)
715003039

KIT DE VEDAÇÃO DO TETO ESPORTIVO
(Não ilustrado)
·  Necessário ao instalar componentes individuais da cabine com teto esportivo 
ou ao instalar os revestimentos dianteiro e traseiro do teto.

Defender
715003126

Defender MAX
715003583

Alguns produtos apresentados talvez não estejam dispobíveis ou hhomologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter mais detalhes..
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 QUALQUER CLIMA, 
QUALQUER HORA: 

AS CABINES CAN-AM 
FORNECEM PROTEÇÃO 

INCOMPARÁVEL

CRIE SUA PRÓPRIA CABINE. Escolha seus acessórios e construa ou complete sua cabine.

COMPONENTES 100% MODULARES PROJETADOS PARA FUNCIONAR EM CONJUNTO:  TETOS P.7  PARA-BRISAS P.11  PORTAS P.14  JANELAS TRASEIRAS P.16

TETO BIMINI COM VISEIRA
·  Lona resistente feita de poliéster tingido com solução resistente 
a raios UV.

· O inovador teto em material flexível apresenta uma viseira rígida 
  que permite seu armazenamento enrolado além de possibilitar a 
  montagem de rack de iluminação. 
· Instalação rápida e fácil.
·  Não compatiível com portas em material flexível ou rígido.
Defender MAX

 715003030 · Preto  
 715003469 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

FORRO DE TETO DIANTEIRO
·  Valoriza o veículo.
·  Integra-se perfeitamente com o interruptor de luz montado no teto.
·  Deve ser usado para instalação de iluminação no teto.
·  Deve ser usado para rádio e permite melhor integração do limpador de para-brisa e do kit de lavagem 
(715001638).

· Kit de vedação necessário ao instalar com teto esportivo (715003038 ou 715002430).
Defender, Defender MAX
715003098

FORRO DE TETO TRASEIRO
· Valorização do veículo de forma fácil e rápida 
·  Permite melhor integração de outros acessórios instalados no teto
Defender
Precisa ser instalado com teto esportivo 
(715002430). Kit de vedação (715003126) 
necessário ao instalar com Teto Esportivo.
715003099

Defender MAX 
(Não ilustrado)  
Precisa ser instalado com teto esportivo (715003038). 
Kit de vedação (715003583) necessário ao instalar 
com Teto Esportivo.
715003582

TETO BIMINI COM VISEIRA
·  Lona resistente feita de poliéster tingido com solução resistente 
a raios UV.

· O inovador teto em material flexível apresenta uma viseira rígida 
  que permite seu armazenamento enrolado além de possibilitar a 
  montagem de rack de iluminação. 
· Instalação rápida e fácil.
Defender
·  Não compatiível com portas em material flexível ou rígido.

 715003418 · Preto  
 715002849 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

CABINE RÍGIDA XT DELUXE
·  Compartimento de cabine rígido ideal para veículos Defender XT fornecidos com teto mas 
também servem para modelos básico e DPS após a instalação de teto.

·  Oferece boa proteção para motorista e passageiro contra intempéries.

Incluso: 
·  Para-brisa escamoteável (715002942)
· Janela traseira em policarbonato (715002922)
·  Portas inteiriças com vidros elétricos (715001968)
· Cabos dos vidros elétricos e limpador (710004462)
·  Cabo de alimentação (715003094)
·  Kit de vedação do Teto Esportivo (715003126)
Defender
715003482

NOVO  CABINE RÍGIDA PREMIUM
·  Fornece ao motorista e ao passageiro a melhor proteção contra as intempéries e o frio e apresenta a mais 
completa linha de acessórios de alta qualidade que temos em nossa grade de produtos.

Incluso: 
·  Teto Esportivo (715003038)
·  Kit de Vedação do Teto Esportivo (715003583)
·  Forro de Teto Dianteiro (715003098)
·  Forro de Teto Traseiro (715003582)
·  Para-brisa escamoteável com Kit Limpador e Lavador 
(715002441)

·  Portas inteiriças com vidros elétricos (715001968)
·  Portas inteiriças traseiras (715003036)
· Janela traseira em vidro com painel deslizante  
  (715002440)
·  Cabos dos vidros elétricos e limpador (710004462)
·  Cabo de alimentação (715003094)
Defender MAX
715003037

Incluso: 
·  Teto Esportivo Deluxe (715002511)
· Para-brisa escamoteável com Kit Limpador e Lavador 
  (715002441)
·  Portas inteiriças com vidros elétricos (715001968)
·  Janela traseira em vidro com painel deslizante 
(715002440)

· Cabos dos vidros elétricos e limpador (710004462)
·  Cabo de alimentação (715003094)
Defender
715001966

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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TODAS AS VANTAGENS DO NOSSO PARA-BRISAS 
ESCAMOTEÁVEL EM VIDRO COM A VERSATILIDADE 

ADICIONAL DO LIMPADOR/LAVADOR.

MAIOR VISIBILIDADE  
E 3 POSIÇÕES DE AJUSTE. 

A DIFERENÇA É CLARA

TIRE MAIS PROVEITO 
DO SEU DEFENDER 

COM CABINE FLEXÍVEL 
OU ESCOLHA OS 

ACESSÓRIOS DE SUA 
PREFERÊNCIA

CRIE SUA PRÓPRIA CABINE. Escolha seus acessórios e construa ou complete sua cabine.

COMPONENTES 100% MODULARES PROJETADOS PARA FUNCIONAR EM CONJUNTO:  TETOS P.7  PARA-BRISAS P.11  PORTAS P.14  JANELAS TRASEIRAS P.16

CABINE FLEXÍVEL
·  Proteção contra intempéries para o motorista e o passageiro.

Incluso: 
·  Teto Bimini Roof com viseira (715002918 - não é vendido 
separadamente / 715003030)

·  Para-brisa integral - Com revestimento reforçado (715002432)
·  Portas Flexíveis (715002919 / 715003033)
·  Painel Traseiro Flexível (715002920)
Defender

 715002917 · Preto
Defender MAX

 715003032 · Preto

Incluso: 
·  Teto Bimini Roof com viseira (715002849 / 715003469)
·  Para-brisa integral - Com revestimento reforçado (715002432)
·  Portas Flexíveis (715003402 / 715003470)
·  Painel Traseiro Flexível (715003403)
Defender

 715003401 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country
Defender MAX

 715003468 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

NOVO  KIT DE ISOLAMENTO 
DA CABINE
(Não ilustrado)
·  Kit de isolamento de neoprene: indispensável 
para condições de condução em tempo frio.

·  Ajuda a manter o frio fora da cabine e o 
calor no interior quando o veículo está 
equipado com um compartimento de 
cabine completo (cabines flexíveis ou 
rígidas).

· Padrão em modelos com cabine XT 2018 
  e posteriores.
Defender
715004911

KIT LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA
·  A maneira ideal de manter seu para-brisa límpido na chuva enquanto se passa por 
lama e água.

·  Inclui limpador de velocidade única, distribuidor de fluido de lavagem e suporte para 
montagem no para-brisa.

· Deve ser usado com para-brisa de vidro (715001303) ou para-brisa de vidro 
  escamoteável (715002942. 
· Requer cabos dos vidros elétricos e limpador (710004462)  e cabo de alimentação 
  (715003094).
·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX
715001638

CABOS PARA LIMPADOR 
E VIDROS ELÉTRICOS
(Não ilustrado)
·  Necessário para instalar portas 
inteiriças com vidros elétricos 
(715001968) e/ou kit de limpador e 
lavador de para-brisa (715001638). 

· Necessário se desejar construir sua 
  própria cabine a partir de componentes 
  modulares.
Defender, Defender MAX
710004462

PARA-BRISA ESCAMOTEÁVEL
·  Para-brisa integral de vidro laminado curvado em armação de metal.
·  Fornece maior visibilidade.
·  Veda firmemente contra a estrutura da gaiola e protege o motorista e o passageiro das 
intempéries e, ao mesmo tempo, permite fluxo de ar controlado.

·  Com ajuste em 3 posições, pode ser usado totalmente fechado, ¼ aberto ou completamente 
aberto.

· Operação assistida por amortecedor à gás, articula-se em duas dobradiças localizadas na 
  parte superior do para-brisa.
·  Ideal para condições de pilotagem na lama.
·  Pode-se utilizar com limpador de para-brisa e com kit de lavagem (715001638).
·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX
715002942

PARA-BRISA ESCAMOTEÁVEL COM KIT DE LIMPADOR E LAVAGEM
·  Para-brisa integral de vidro laminado curvado em 
armação de metal.

·  Fornece maior visibilidade.
·  Veda firmemente contra a estrutura da gaiola e 
protege o motorista e o passageiro das intempéries e, 
ao mesmo tempo, permite fluxo de ar controlado.

· Para-brisa escamoteável pode ser usado totalmente 
  fechado ou aberto, de acordo com sua preferência.
·  Ideal para condições de pilotagem na lama.

·  Operação assistida por amortecedor à gás, articula-se 
em duas dobradiças localizadas na parte superior do 
para-brisa.

·  Limpador de velocidade única e distribuidor de fluido 
de lavagem .

·  Requer cabo de limpador e cabo de alimentação 
(710004462) e cabo de alimentação (715003094).

·  Não está em conformidade com a CE.

Defender, Defender MAX
715002441

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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PARA-BRISAS ESCAMOTEÁVEL COM REVESTIMENTO 
REFORÇADO
·  Pára-brisa integral de policarbonato Makrolon† com revestimento reforçado em estrutura 
metálica resistente a impactos.

·  Fornece excelente visibilidade e melhor resistência à abrasão.
·  Veda firmemente contra a estrutura da gaiola e protege o motorista e o passageiro das 
intempéries e, ao mesmo tempo, permite fluxo de ar controlado.

·  Pode ser ajustado em3 posições: totalmente fechado, ¼ aberto ou completamente aberto.
·  Operação assistida por amortecedor à gás.
·   Ideal para condições de pilotagem na lama.
Defender, Defender MAX
715002442

PARA-BRISA EM VIDRO
·  Para-brisa integral de vidro laminado curvado em armação de metal.
· Veda firmemente contra a gaiola e protege o motorista e o 
  passageiro das intempéries e, ao mesmo tempo, proporciona 
  excelente visibilidade.
· Deve ser usado com limpador de para-brisa e kit de lavagem (715001638) 
  para manter clara visibilidade durante severas condições de condução.
·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX
715001303

MEIO PARA-BRISA
· Meio para-brisa de policarbonato com alta resistência à impactos.
·  Formulado para ser não-amarelante, não produzir rachaduras, não 
produzir fissuras, com excelente resistência a raios UV e excelente 
visibilidade.

· Protege o motorista e o passageiro de intempéries.
· Apresenta aba de ângulo invertido para desviarv o fluxo de ar.
·  Instalação ou remoção rápida e fácil, sem ferramentas.
·  Não compatível com portas flexíveis.
Defender, Defender MAX
715002433

PARA-BRISA INTEIRIÇO
·  Para-brisa integral de policarbonato resistente a alto impacto.
·  Formulado para ser não-amarelante, não produzir rachaduras, não produzir 
fissuras, com excelente resistência a raios UV e excelente visibilidade.

·  Protege o motorista e o passageiro de intempéries.
·   Instalação ou remoção rápida e fácil, sem ferramentas.
Defender, Defender MAX
715002431

PARA-BRISA INTEIRIÇO - REVESTIDO
·   Pára-brisa integral de policarbonato Makrolon† reforçado resistente à impactos.
·   Fornece excelente visibilidade e melhor resistência à abrasão.
·  Protege o motorista e o passageiro de intempéries.
·  Instalação ou remoção rápida e fácil, sem ferramentas.
Defender, Defender MAX
715002432

ESPELHO LATERAL
·  Espelho de alumínio moldado e reforçado.
·  Permanece fixo mesmo em trilhas 
acidentadas.

·  Espelhos com articulação multiposição 
montados em junta esférica para visão 
otimizada.

· Use com ou sem teto, para-brisa ou  
  meias-portas.
·  Não serve para uso rodoviário.
· Encaixa-se em ambos os lados.
·  Vendidos individualmente.
·  Pode ser usado com ou sem qualquer teto, 
para-brisa ou porta.

Defender, Defender MAX
715002459

ESPELHO CENTRAL PANORÂMICO
·  Espelho convexo grande angular.
·  Oferece visibilidade aprimorada.
·  Pode ser usado com ou sem teto ou para-brisa.
·  Pode ser usado com o compartimento da cabine.
Defender, Defender MAX
715003638

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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FACILMANTE REMOVÍVEL 
QUANDO A TEMPERATURA SOBE

MEIAS-PORTAS REFORÇADAS 
E COM ENCAIXE PERFEITO PARA 
A LIBERDADE DE CHEGAR A 
CENÁRIOS COMO ESTE

PORTAS INTEIRIÇAS COM VIDROS ELÉTRICOS
·  Feitas em polietileno robusto de alta densidade.
·  Oferece excelente proteção contra intempéries.
·  Fácil de remover em dias quentes e ensolarados.
·  Portas trancáveis com áreas de armazenamento integradas e acessíveis.
·  O design curvo das portas proporciona ainda mais espaço.
· Vidros elétricos oferecem ventilação adicional.
·  Abertura ampla da dobradiça traseira para facilitar entrada/saída no compartimento.
·  Compatível com todos os para-brisas BRP.
· Requer cabo de limpador e vidro elétrico (710004462) e cabo de alimentação 
  (715003094).
·  Kit de vedação do teto esportivo (715003126) é necessário.
Defender
715001968

MEIAS PORTAS
·  Meias-portas feitas de plástico.
·  Estrutura metálica para maior nível de 
ajuste, acabamento e rigidez.

·  Abertura ampla da dobradiça traseira para 
facilitar entrada/saída no compartimento.

·  Bolsos e revestimentos internos para maior 
proteção.

Defender  
(2 portas)
715003029

Defender MAX  
(4 portas)
715003031

NOVO  PORTAS INTEIRIÇAS TRASEIRAS
·  Feitas em polietileno robusto de alta densidade.
·  Oferece excelente proteção contra intempéries.
·  Fácil de remover em dias quentes e ensolarados.
·  Portas trancáveis com áreas de armazenamento integradas e 
acessíveis.

·  O design curvo das portas proporciona ainda mais espaço.
·  Abertura ampla da dobradiça traseira para facilitar entrada/saída 
no compartimento.

· Janela basculante proporciona ventilação adicional.
·  Requer Portas Dianteiras (715001968), cabo de limpador e vidro 
elétrico (710004462), cabo de alimentação (715003094) e Kit de 
Vedação De Teto Esportivo (715003583).

Defender MAX
715003036

PORTAS FLEXÍVEIS
·  Portas em material flexível resistentes às intempéries e reforçadas em estrutura 
de aço oferecem boa proteção contra os elementos.

·  Feitas de lona de poliéster tingida com solução resistente a raios UV para excelente 
resistência a abrasão e desgaste. 

·  Abertura ampla da dobradiça traseira para facilitar entrada/saída.
·  Janelas de correr feitas de material de vinil polido laminado para ventilação 
adicional.

·  Instalação rápida e fácil e facilidade de remoção em dias de sol quente.
·  Compatível com tetos e espelhos BRP.

Defender (2 portas)
 715002919 · Preto 
 715003402 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

Defender MAX (4 portas)
 715003033 · Preto 
 715003470 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 

PORTASPORTAS14 15



 BLOQUEIA O ARRASTO 
DO VENTO E A ENTRADA 
DE POEIRA E CHUVA 
PARA MAIOR CONFORTO 
NA CABINE

JANELA TRASEIRA DE VIDRO 
COM PAINEL DESLIZANTE
·  Feita de vidro temperado de alta resistência.
·  Ideal para evitar entrada de poeira ou chuva em ambientes 
agressivos.

· Painel deslizante para ventilação otimizada.
· Rápida e fácil instalação sem ferramentas.
·  Teto esportivo (715002430 ou 715003038) necessário para 
instalação.

Defender, Defender MAX
715002440

JANELA TRASEIRA DE VIDRO
·  Feita de vidro temperado de alta resistência.
·  Ideal para evitar entrada de poeira ou chuva em ambientes 
agressivos.

·  Rápida e fácil instalação sem ferramentas.
·  Teto esportivo (715002430 ou 715003038) necessário para 
instalação.

Defender, Defender MAX
715003009

JANELA TRASEIRA DE POLICARBONATO
·  Janela de policarbonato resistente a alto impacto.
·  Ideal para evitar entrada de poeira ou chuva em ambientes 
agressivos.

·  Rápida e fácil instalação sem ferramentas.
·  Teto esportivo (715002430 ou 715003038) necessário para 
instalação.

Defender, Defender MAX
715002922

PAINEL TRASEIRO EM MATERIAL 
FLEXÍVEL 
·  Painel traseiro em material flexível resistente a intempéries e com 
estrutura de aço que oferece boa proteção contra intempéries.

·  Feitas de lona de poliéster tingida com solução resistente a raios UV 
para excelente resistência a abrasão e desgaste. 

·  Janela fumê feita de material de vinil polido laminado.
·  Resiste a craqueamento a frio a -30 °C.
·  Instala rapidamente e facilmente na gaiola.
·  Não é compatível com o teto Bimini com teto solar vendido individualmente.
Fits: Defender, Defender MAX

 715002920 · Preto 
 715003403 · Camuflado Mossy Oak Break-Up Country

JANELA TRASEIRA EM MATERIAL 
FLEXÍVEL
·  Janela clara e flexível feita de vinil transparente.
·  Resiste a craqueamento a frio a -20 °C.
·  Bloqueia arrasto do vento e a entrada de poeira e chuva para 
maior conforto na cabine.

·  Instala rapidamente e facilmente na gaiola.
·  O logotipo branco da Can-Am na parte superior ajuda a manter 
a visão desobstruída. 

Defender, Defender MAX
715003249

TELA TRASEIRA
· Tela de malha traseira total reduz o arrasto do vento 
  do para-brisa para maior conforto na cabine.
·  Instalação rápida e fácil na gaiola.
· O logotipo branco da Can-Am na parte superior ajuda 
  a manter a visão desobstruída. 
Defender, Defender MAX
715002851

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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PROTEÇÃO EXTRA NUNCA TEVE UMA 
APARÊNCIA TÃO BOA: OS EQUIPAMENTOS 
XTREME SÃO FABRICADOS EM AÇO DE ALTA 
RESISTÊNCIA E SÃO FEITOS PARA DURAR

OFEREÇA AO SEU DEFENDER O KIT DE PROTEÇÃO TOTAL   
OU ADQUIRA-OS SEPARADAMENTE

ENCONTRE SEU MODELO/ANO 
E PLATAFORMA

PLACAS PROTETORAS 
DE ALUMÍNIO

Para máxima durabilidade e força, nossas placas protetoras de alumínio são fabricadas 
com Alumínio 5052 H32 de alta resistência, com 4,5 mm (3/16") de espessura.

1

2

3

4

4

5

DEFENDER DEFENDER MAX

KIT DE PLACA PROTETORA DE ALUMÍNIO 715003711 715003712

PLACAS PROTETORAS DE ALUMÍNIO INDIVIDUAIS
1 PROTETORES DIANTEIROS DOS BRAÇOS EM A

·  Proteção adicional na parte inferior do mecanismo de direção e suspensão do seu veículo (Braço em A).
·  Vendido em pares.

715002444  
Exceto modelos cabinados 

X mr e XT)

715002444  
(Exceto modelos cabinados XT

2 PLACA PROTETORA DIANTEIRA
·  Protege a parte inferior dianteira do seu veículo ao conduzir em condições de terreno acidentado.
· Agrega estilo à parte frontal de seu veículo.

715002447 715002447

3 PLACA PROTETORA CENTRAL
·  O kit inclui placas protetoras central e laterais.
·  Proteção ultradurável para a parte inferior do seu veículo.
·  Facilita o trabalho em terrenos mais acidentados.

·  Deve-se utilizar com o kit de placas protetoras inferiores (715002446).
·  Somente para os modelos MAX. – 715003467

4 KIT DE PLACAS PROTETORAS INFERIORES
· Proteção ultradurável para a parte inferior do seu veículo.
·  Facilita o trabalho em terrenos mais acidentados.
·  O kit inclui placas protetoras laterais e traseiras.

715002446 715002446

5 PROTETORES TRASEIROS DOS BRAÇOS EM A
·  Proteção adicional na parte inferior da suspensão do seu veículo (Braço em A).
·  Vendido em pares.

715002445 
(Exceto modelos cabinados 

X mr e XT)

715002445 
(Exceto modelos cabinados XT)

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
·  Tubo de aço de 3,8 cm (1,5") de alta resistência.
·  Fornece proteção otimizada.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
· Compatível com kit de iluminação.
·  Necessário para instalar as placas do para-choque dianteiro Xtreme (715003005) 
e os protetores de canto dianteiros (715002833).

Defender, Defender MAX
715002418

PROTETORES DE CANTO 
DIANTEIROS
·  Tubo de aço de 3,2 cm (1,25") de alta resistência.
·  Proporciona proteção aprimorada para cantos 
dianteiros.

·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com 
acabamento durável em pó.

·  Requer para-choque dianteiro (715002418) para 
instalação.

·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715002833

PLACAS DO PARA-CHOQUE 
DIANTEIRO XTREME
· Feitas em aço de alta resistência de alto calibre com 
  almofadas de borracha para maior proteção.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com 
acabamento durável em pó.

· Proporciona proteção adicional da extremidade dianteira.
·  Requer para-choque dianteiro (715002418) para 
instalação.

Defender, Defender MAX
715003005

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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PROTEÇÃO SIMPLIFICADA E 
FEITA NA FÁBRICA PARA O 

DEFENDER: UTILIDADE 
AGORA VEM COM ESTILO

PROTETORES LATERAIS DIANTEIROS
·  Tubo de aço de 3,2 cm (1,25") de alta resistência.
·  Proteção dianteira para aplicações em fazendas, chácaras e florestas.
·  Proporciona proteção total da dianteira do veículo.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  Requer Para-choque Dianteiro (715002418) com Protetores do Canto Dianteiros 
(715002833) e Barras de Deslizamento em Pedras (715002569) ou Barras de 
Deslizamento em Pedras (715003040 para os modelos MAX) para sua instalação.

·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715003450

PARA-CHOQUE RANCHER
·  Aparência robusta e reforçada.
·  Proteção dianteira para aplicações em fazendas, chácaras e florestas.
· Proteção dianteira baixa com placas para uso do manejo com gado.

·  Protege o veículo e os animais.
· Protege os faróis.
·  Cobertura e proteção total da frente do veículo.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  Não compatível com sistema de lagartas ApacheTM 360 (715003064).
·  Não é compatível com o Kit de Arado Super-Duty (715003416), com ou sem 
o Kit de Ângulo Hidráulico de Arado Super-Duty (715002840).

·  Não é compatível com barra de reboque (715002521).
·  Compatível com o kit de arado Alpine Flex (715003108).

Defender, Defender MAX
715002834

PROTETORES LATERAIS DIANTEIROS RANCHER
·  Tubo de aço de 3,2 cm (1,25") de alta resistência.
·  Proteção dianteira para aplicações em fazendas, chácaras e florestas.
·  Proporciona proteção total da dianteira do veículo.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  Requer Para-choque Rancher (715002834) e Barras de Deslizamento em Pedras (715002569 
ou 715003040 para modelos MAX) para instalação.

·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715003617

NOVO  PARA-CHOQUE DIANTEIRO XT 
·  Tubo de aço de 3,8 cm (1,5").
·  Fornece proteção para serviços leves.
· Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento 
  durável em pó.
·  Compatível com kit de iluminação.
· Padrão nos modelos cabinados e XT, XT 2018 e posteriores.
· Não é compatível com placas de para-choque dianteiros Xtreme  
  (715003005), protetores de canto dianteiros (715002833) e rack  
  dianteiro LinQ (715004312).
Defender, Defender MAX
715004407

NOVO  PARA-CHOQUE DIANTEIRO X MR 
· Tubo de aço de 3,8 cm (1,5") de alta resistência.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento 
durável.

·  Proporciona proteção total da dianteira do veículo.
·  Placa de suporte do guincho integrada para realocação do 
guincho a uma posição mais alta para facilitar acesso em 
condições de lama ou para luzes auxiliares.

· Inclui um gancho de reboque dianteiro.
·  Padrão nos modelos X mr.
Defender, Defender MAX

 715004405 · Preto 
 715004406Amarelo Sunburst

NOVO  PARA-CHOQUE DIANTEIRO XT-P 
·  Tubo de aço de 3,8 cm (1,5") de alta resistência.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento 
durável.

·  Proporciona proteção total da dianteira do veículo.
·  Placa integrada para montagem de iluminação auxiliar.
· A placa de suporte de guincho (705206371) é necessária para 
  realocação do guincho a uma posição mais alta para facilitar 
  acesso em condições de lama (vendida separadamente).
·  Padrão nos modelos XT-P.
Defender, Defender MAX

 715004408 ·Vermelho Can-Am

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 

PARA-CHOQUES E PROTEÇÃOPARA-CHOQUES E PROTEÇÃO20 21



MANTENHA A DISTÂNCIA 
DO SOLO E ACRESCENTE 
PROTEÇÃO COM ESTRIBOS 
DE ALUMÍNIO COM CORES  
COMBINANDO, PRONTOS 
PARA ENFRENTAR A LAMA

DEGRAUS 
INTEGRADOS 
PARA FACILITAR O 
ACESSO À 
CAÇAMBA

PARA-CHOQUE TRASEIRO
·  Projeto tubular integrado construído em aço de alta resistência, com 3,8 cm (1,5") de diâmetro.
·  Maior proteção da caçamba e seus cantos inferiores, permitindo a função normal da porta da 
caçamba.

·  Degraus integrados.
· Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  Necessário para instalar o protetor lateral traseiro (715003055).
Defender, Defender MAX
715002419

ALARGADORES DE PARA-LAMA ESPORTIVOS
·  Alargadores estreitos de para-choque, no tamanho certo para reduzir volume de lama e detritos 
ejetados pelos pneus.

·  Construção robusta em polipropileno moldado por injeção.
·  Inclui extensão dianteira e traseira e todo os itens necessários para sua montagem.
Defender, Defender MAX
715003898

PROTETORES LATERAIS TRASEIROS
·  Tubo de aço de 3,8 cm (1,5") de alta resistência.
· Proteção confiável da caçamba.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo 
com acabamento durável em pó.

·  Escova e defletor de galhos baixos integrados.

·  Requer Para-choque Traseiro (715002419) para 
instalação.

·  Compatível com alargadores de para-lama.
· Vendido em pares.

Defender, Defender MAX
715003055

ALARGADORES DE PARA-LAMAS
·  Construção robusta em polipropileno injetado.
·  Perfeitos para manter lama e detritos fora do veículo.

·  Inclui extensão dianteira e traseira e todo os 
itens necessários para sua montagem.

· Ideal para veículos equipados com trilhos.
Defender, Defender MAX
715002424

PARA-BARRO
·  Mantenha a lama e detritos fora da caçamba e proteja o reboque ou 
outros veículos que venham atrás de você.

·  Melhore o visual de seu veículo.
· Fabricado em borracha EPDM.
·  Requer Para-choque Traseiro (715002419) para instalação.
·    Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715003041

BARRAS DE DESLIZAMENTO EM PEDRAS
· Proteja as laterais do veículo e o chassi contra grandes obstáculos.
·  Fabricados em aço reforçado de 3,0cm (1.5") de diâmetro.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  Degrau integrado para facilitar acesso à caçamba.
·   Vendido em pares.
Defender

 715002569 · Preto
Defender MAX

 715003040 · Preto

NOVO  BARRAS DE DESLIZAMENTO EM PEDRAS 
DE ALUMÍNIO X MR / XT-P
·  Barra de deslizamento em pedras para serviço pesado fabricados em alumínio 
pintado de 5 mm (3/16")com degrau integrado para acesso elevado à caçamba.

·  Proteja as laterais do veículo e o chassi contra grandes obstáculos.
· Instalação rente ao corpo do veículo para melhor eliminação dos obstáculos.
·  Não é compatível com outros estribos.
·  Vendido em pares.
· Padrão nos modelos Defender X mr e XT-P. 
Defender

 715004409 · Preto 
 715004410 · Amarelo Sunburst 
 715004411 · Vermelho Can-Am

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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EXISTE O RESISTENTE,  
EXISTE O ROBUSTO— 
E EXISTEM OS ACESSÓRIOS 
S3 PARA PROTEGER SEU 
VEÍCULO DE PONTA-A-PONTA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO 
PARA GUINCHO S3
· Fabricado em tubos de aço de 3,8 cm (1,5")de diâmetro com 
  acabamento durável de revestimento em pó.
·  Desenvolvido especialmente para entusiastas de pilotagem na 
lama.

· Placas de montagem integradas acomodam todos os guinchos.
· Permite a colocação mais alta do guincho para evitar a imersão  
  do guincho na lama.
· Proteção adicional ao veículo.
·  Não é compatível com Rack Dianteiro LinQ, Kit Removível de 
Montagem de Guincho,Extensão de Estrutura de Acoplamento 
de Arado Super-Duty e Polia de Arado.

·  Com a marca "S3 for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003779 · Preto 
 715005092 · Amarelo Sunburst

PARA-CHOQUE TRASEIRO PARA GUINCHO S3
· Fabricado em tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de diâmetro com 
  acabamento durável de revestimento em pó.
·  Desenvolvido especialmente para entusiastas de pilotagem na 
lama.

·  Placas de montagem integradas para guinchos e pontos de 
ancoragem de reboque.

·  Proteção adicional ao veículo.
·  Não é compatível com o Sistema de Lagartas Apache 360 LT 
e Kit Removível de Montagem de Guincho.

·  Compatível com guinchos Defender [necessário Chicote Elétrico 
do Guincho Traseiro (715004233)].

· Com a marca "S3 for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003782 · Preto 
 715005123 · Amarelo Sunburst

NERF BAR S3
·  Fabricados em tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de diâmetro com acabamento 
durável de revestimento em pó.

·   Desenvolvido especialmente para entusiastas de pilotagem na lama.
·  Proteja as laterais inferiores do veículo sem afetar a distância do solo.
·  Degrau integrado facilita a entrada no veículo.
·  Não é compatível com Protetores Laterais Dianteiros, Protetores Laterais Dianteiros 
Rancher e Sistema de Lagarta Apache 360 LT.

·  Com a marca "S3 for Can-Am".
Defender

 715003783 · Preto 
 715005094 · Amarelo Sunburst

Defender MAX
 715004349 · Preto 
 715005124 · Amarelo Sunburst

CHICOTE ELÉTRICO DO 
GUINCHO TRASEIRO
(Não ilustrado)
·  Necessário para instalação de guincho 
no para-choque do guincho traseiro S3.

·  Compatível com a completa linha de 
guinchos Defender.

Defender, Defender MAX
715004233

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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ESSENCIAL PARA TRILHAS, 
É RESISTENTE, DURÁVEL 

E POSSUI UM DESIGN QUE 
COMBINA PERFEITAMENTE 

COM SEU DEFENDER  

PARA-CHOQUE DIANTEIRO DRAGONFIRE
·  Fabricado em tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de 
diâmetro com acabamento durável de 
revestimento em pó.

·  Oferece proteção dianteira adicional.
·  Visual robusto, acompanha perfeitamente as 
linhas do veículo.

·  Placas de montagem integradas para a barra 
dupla de luz LED de 25 cm (60 watts) e luzes LED 
redondas de 10 cm (2 x 25 watts).

·  Não é compatível com o Kit Removível de 
Montagem de Guincho, Barra de Reboque, Engate 
do Receptor Dianteiro Superior, Tração Dianteira e 
Traseira do Engate, Rack Dianteiro LinQ, Extensão 
de Estrutura de Acoplamento de Arado Super-Duty 
e Polia de Arado e Barra Dupla de Luz LED de 38 cm 
(90 watts).

·  Com a marca "DragonFire for Can-Am".

Defender, Defender MAX
 715003926 · Preto 
 715004168 · Verde Squadron

MOLDURA EXTERNA DIANTEIRA DRAGONFIRE
·  Fabricado em tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de diâmetro com acabamento durável de revestimento em pó.
·  Proteção completa dos faróis e dos cantos dianteiros e da lateral da cabine.
·  Visual robusto, contornando perfeitamente as linhas do veículo.
· O ponto de montagem permite instalação de uma luz de formato redondo na base da estrutura da gaiola.
·  É necessário para-choque DragonFire para instalação.
·  Vendido em pares.
· Com a marca "DragonFire for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003928 · Preto 
 715004170 · Verde Squadron

MOLDURA EXTERNA TRASEIRA DRAGONFIRE
·  Fabricado em tubos de aço de 3,2 cm (1,25") e diâmetro com acabamento durável de revestimento em pó.
·  Proteção total contra impacto de parede lateral da caçamba.
· Visual robusto, acompanha perfeitamente as linhas do veículo.
·  SVendido em pares.
·  Complementa-se com o para-choque traseiro DragonFire para proteção traseira completa. 
· Com a marca "DragonFire for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003929 ·Preto 
 715004171 · Verde Squadron

PARA-CHOQUE TRASEIRO DRAGONFIRE
·  Fabricados em tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de diâmetro com acabamento durável 
de revestimento em pó.

·  Visual robusto, contornando perfeitamente as linhas do veículo.
·  Degrau integrado fornece acesso fácil à caçamba, mesmo quando a porta traseira estiver levantada.
·  Não é compatível com Para-barro.
·  Com a marca "DragonFire for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003927 · Preto 
 715004169 · Verde Squadron

ESTRIBOS DRAGONFIRE
·  Fabricados em tubos de aço de 3,2 cm (1,25")d e diâmetro com acabamento 
durável de revestimento em pó.

·  Proteja as laterais inferiores do veículo sem afetar a distância do solo.
·  Visual robusto, contornando perfeitamente as linhas do veículo.
·  Degrau de chapa de aço com fenda fornece aderência extra e facilita o acesso ao veículo.
·  Oferece proteção lateral completa quando combinados com as molduras externas dianteiras e 
traseiras DragonFire.

·  Vendido em pares.
·  "Com a marca "DragonFire for Can-Am"
Defender 2018 e anteriores

 715003930 · Preto 
 715004172 · Verde Squadron

Defender MAX 2018 e anteriores
 715004347 · Preto 
 715004348 · Verde Squadron

SUPORTE PARA ESTEPE DRAGONFIRE
·  Feito de tubos de aço de 3,8 cm (1,5") de diâmetro com acabamento durável de 
revestimento em pó.

·  Suporte de estepe de fácil montagem na caçamba (roda não incluída).
·  Requer barra Santo Antônio para caçamba DragonFire.
·  Com a marca "DragonFire for Can-Am".
Defender (exceto no modelo Mossy Oak Hunting Edition, Defender MAX

 715003931 · Preto 
 715004173 · Verde Squadron

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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VISUAL ROBUSTO, 
CONTORNANDO 

PERFEITAMENTE AS 
LINHAS DO VEÍCULO

PARA-CHOQUE TRASEIRO DRAGONFIRE 
COM DEGRAU INTEGRADO, FORNECE 

FÁCIL ACESSO À CAÇAMBA MESMO COM 
A PORTA TRASEIRA LEVANTADA

BARRA SANTO ANTÔNIO PARA 
CAÇAMBA DRAGONFIRE
·  Fabricada em tubos de aço de 4,4 cm (1,75") de diâmetro 
com acabamento durável de revestimento em pó.

·  Visual robusto, contornando perfeitamente as linhas do 
veículo.

·  Necessária para instalação do Suporte de Estepe 
DragonFire.

·  Não deve ser usado como base para a montagem de luzes.
·  Não é compatível com a luz de carga traseira.
·  Com a marca "DragonFire for Can-Am".
Defender, Defender MAX

 715003925 · Preto 
 715004167  · Verde Squadron

RACK DE PROTEÇÃO
·  Proteção total para a traseira da gaiola em aço reforçado, que fornece uma barreira entre 
a sua cabeça e componentes da cabine contra cargas da caçamba.

·  O design aberto do rack proporciona uma visão desobstruída da traseira do veículo.
·  Compatível com o trilho para equipamentos (715003391) e o trilho para estojo Stronghold 
(715004089).

·  Não é compatível com extensores de parede da caçamba.
Defender, Defender MAX
715003873

RACK DE PROTEÇÃO DELUXE
·  Protege os componentes da cabine da carga da caçamba.
· Aumenta a capacidade de armazenamento quando usada em conjunto com o extensor de  
  parede da caçamba (715002421.
· Necessária para instalação do extensor de parede da caçamba (715002421).
·  Compatível com o trilho para equipamentos (715003391) e o trilho para estojo Stronghold 
(715004089).

Defender, Defender MAX
715002423

NOVO  RACK DE TETO ADVENTURE 
·  Solução de carga ideal para carregar tudo o de que se precisa para viver suas experiências off-road 
em sua plenitude.

· Fabricado em tubo de aço reforçado de 3,8 cm (1,25").
·  As placas modulares de suporte LinQ permitem instalação da maioria dos acessórios de carga LinQ 
(exceto cooler LinQ de 16 L).

·  Pontos de montagem integrados para luzes podem sustentar até 8 luzes LED tipo pod (6 na dianteira 
e 2 na traseira) ou uma barra de LED de 90 cm (na dianteira).

·  Possui pontos de ancoragem para fixação de estepe.
· Amarras de estepe vendidas separadamente.
·  Adicione a rede de caçamba ou a rede elástica de caçamba para prender sua carga no rack.
·  Não é compatível com teto Bimini. 
Defender
·  Suporta até 18 kg (40 lb).
715003870

Defender MAX
·  Suporta até 34 kg (75 lb).
715004391

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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DIVISOR DE CARGA RACK DE PROTEÇÃOPAINÉIS SUPERIORES 
SE DOBRAM 
INSTANTANEAMENTE.

ASSISTA O VIDEO
 CAN-AM.COM.BR

SISTEMA LinQ - 
INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA 
EM MÚLTIPLOS PONTOS, 
SEM FERRAMENTAS

EXTENSOR DE PAREDE 
DA CAÇAMBA
·  Aumenta a capacidade de carga da caçamba.
·  Rápida e fácil modularidade sem ferramentas.
·  A porta traseira facilmente removível pode ser travada na posição 
aberta.

·  Configurações variáveis de altura total ou meia altura.
·  Os painéis superiores dobráveis se soltam em poucos segundos.
·  Requer grade de proteção Deluxe (715002423).
Defender, Defender MAX
715002421

EXTENSOR/DIVISOR DE CAÇAMBA LinQ
·  Adiciona capacidade de carga traseira quando a 
porta traseira está aberta.

·  Cria uma prática barreira na caçamba, podendo 
ser acoplada sobre as paredes da caçamba 
usando o sistema LinQ, sem ferramentas.

·  Pode-ser montado como divisor de cargas em 
diversos pontos da parede da caçamba, evitando 
que itens maiores caiam da traseira.

·  Armazena de modo organizado e oferece 
proteção adicional da área da cabine, já que 
pode ser montado de cabeça para baixo na 
parede dianteira da caçamba, funcionando com 
um rack de proteção.

·  Revestimento anti-corrosão interno e externo 
com acabamento durável em pó.

Defender, Defender MAX
715002464

CAPOTA TONNEAU
·  Equipada para cobrir completamente todos os itens em sua caçamba.
·  Impede que respingos entrem na caixa de carga.
·  Enrola-se para frente.
·  Facilmente removível para acesso rápido.
·  Não é compatível com acessórios que ultrapassem a altura da caçamba.
Defender (exceto modelo Mossy Oak Hunting Edition), Defender MAX 

 715003017 · Preto 
 715003048 · Camuflado Mossy Oak Break Country

ADAPATADOR LinQ
·  Permite instalação do suporte de ferramentas LinQ 
(715003059) no Extensor de Parede da Caçamba 
(715002421) ou no Rack de Proteção Deluxe 
(715002423).

·  Vendido em embalagens com 4 unidades.
Defender, Defender MAX
715003058

SUPORTE PARA FERRAMENTAS LinQ
·  Suporte para ferramenta ultra-versátil.
· Trava giratória permite que ferramentas sejam armazenadas em 
  qualquer posição.
·  Adequado para instalação nas paredes da caçamba, Rack de 
Proteção Deluxe (715002423) ou Extensor de Parede da Caçamba 
(715002421.

·  Se for montado no Rack de Proteção Deluxe (715002423) ou no 
Extensor de Parede da Caçamba (715002421), é necessário o 
adaptador LinQ (715003058) para a instalação.

·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715003059

SUPORTE PARA ESTEPE LinQ
·  Suporte para estepe para caçamba.
· Fabricado em aço reforçado.
· Revestimento anti-corrosão interno e externo 
  com acabamento durável em pó.
·  Montagem sobre as paredes da caçamba satravés 
do Sistema LinQ, sem ferramentas.

·  Compatível com o extensor de parede da caçamba.

·  Utiliza a furação padrão de rodas BRP para 
montar o pneu (porcas inclusas).

·  Acomoda pneus BRP até 71 cm (28") (roda não 
incluída).

·  Permite rápida instalação em múltiplas posições 
graças ao Sistema LinQ.

Defender (exceto modelo Mossy Oak Hunting Edition), Defender MAX
715003448

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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CESTA COM DESIGN ABERTO 
PARA FÁCIL ACESSO, MÚLTIPLOS 
PONTOS DE ANCORAGEM E 
AMARRAÇÃO SEGURA

ASSISTA O VIDEO
 CAN-AM.COM.BR

FLEXIBILIZA A 
CAPACIDADE DE CARGA 

AO LIBERAR ESPAÇO E 
PERMITINDO O 

EMPILHAMENTO DE
CARGA

CESTA DE PERFIL BAIXO LinQ
· Cesta aberta de perfil baixo, que aumenta o espaço de carga.
·  Perfeita para facilitar o acesso a ferramentas, corda, guincho e acessórios de arado.
·  Múltiplas pontos de ancoragem para amarração e cordas elásticas.
·  Feita de polipropileno injetado resistente a impactos.
· Rack para Carga LinQ (715004281) ou Rack Dianteiro LinQ (715004312) são necessários 
  para instalação.
Defender, Defender MAX
715003027

RACK DIANTEIRO LinQ
·  O robusto rack dianteiro é montado na parte superior do capô do veículo e fornece 
armazenamento adicional.

·  Fabricado em tubo de aço reforçado de 3 cm (1,25") de diâmetro.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável em pó.
·  A configuração dobrável fornece acesso fácil à área de serviços.
· Permite a instalação de acessórios LinQ [especialmente para uso com a Cesta de Perfil Baixo LinQ 
  (715003027)].
· O kit inclui a base LinQ.
·  Múltiplas pontos de ancoragem para amarração e cordas elásticas.
·  Requer Para-choque Rancher (715002834) ou Para-choque Dianteiro (715002418) para instalação.
·  Um ótimo lugar para guardar ferramentas enquanto se trabalha no campo.
Defender, Defender MAX
715004312

CESTA REFORÇADA LinQ
·  Fabricada em aço de baixa liga de alta resistência.
·  Montagem LinQ para fácil instalação e desinstalação.
·  Pode ser colocada no Rack Dianteiro LinQ (715004312) e 
no Rack para Cargas LinQ (715004281).

Defender, Defender MAX
715001215

COMPARTIMENTO DE CARGA 
SOB ASSENTO DO MOTORISTA 
·  O compartimento de 15 L de polipropileno 
injetado se encaixa com segurança sob o 
assento do motorista.

·  Abertura frontal para acesso rápido e fácil.
·  Ideal para armazenar itens resistentes a 
intempéries, como cordas, tiras de reboque e 
acessórios para guinchos que são necessários 
a qualquer momento.

Defender, Defender MAX
715003399

COMPARTIMENTO DE CARGA 
SOB ASSENTO CENTRAL
·  Recipiente de carga em polipropileno injetado 
com capacidade para 8 L. 

·  Design estanque para manter gelo e bebidas 
frias.

· Fácil de drenar e lavar, removendo com a alça 
  integrada. 
·  Acessível ao levantar a seção central do 
assento.

Defender, Defender MAX
715003446

RACK PARA CARGAS LinQ
·  Rack de aço forte e durável.
·  Fácil instalação sem ferramentas graças ao 
sistema LinQ.

·  Permite a instalação de acessórios LinQ.
·  2 racks podem ser instalados ao mesmo tempo.
· Permite armazenamento em vários níveis no  
  suporte de carga (acomoda balde de 19 L).

·  Ajuda a manter a carga segura no lugar.
·  Múltiplas pontos de ancoragem para 
amarração e cordas elásticas.

·  O kit inclui a base LinQ.
·  Fornece mais espaço utilizável na caixa de 
carga.

·  Estende as opções de carga do veículo.
Defender, Defender MAX
715004281

COMPARTIMENTO DE 
CARGA REMOVÍVEL
·  Uma caixa de ferramentas acessível e 
removível no painel garantirá que você tenha 
seus equipamentos essenciais onde precisar.

·  Fornece 6,3 L (1,7 Gal) de armazenamento e 
prende e desprende em um piscar de olhos.

·  Resistente à água para garantir que seu 
conteúdo permaneça seguro e seco.

·  Padrão em todos os modelos, exceto modelo 
Básico.

Defender, Defender MAX
715004344

COMPARTIMENTO DE CARGA 
REMOVÍVEL - PASSAGEIRO
·  Compartimento de carga de fácil acesso em 
polipropileno injetado com capacidade para 
14 L localizado sob o banco do passageiro.

·  O compartimento pode ser instalado e 
removido em um piscar de olhos e vem com 
uma alça integrada.

·  À prova d’água.
Defender, Defender MAX
715003314

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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CAPA DE CHUVA 
PARA PROTEÇÃO 

ADICIONAL

CAIXA DE FERRAMENTAS 
MULTIFUNÇÕES PARA 

CAÇAMBA: CONSTRUÍDA 
PARA ENFRENTAR 

TRANCOS E MAU TEMPO

REDES DO COMPARTIMENTO 
DE CARGA DO PAINEL 
·  Perfeita para proteger itens na área de 
armazenamento do painel.

·  Não é compatível com o sistema de 
descongelamento, aquecimento e ventilação 
(715004916).

·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX  
(exceto modelos cabinados XT)
715003129

REDES DO COMPARTIMENTO 
DE CARGA DO PAINEL PARA 
SISTEMA DE AQUECIMENTO
·  Perfeita para proteger itens na área de 
armazenamento do painel.

·  Para instalação quando o sistema de 
descongelamento, aquecimento e ventilação 
estiver instalado (715004916).

Defender, Defender MAX
715003544

PAINEL INFERIOR PARA 
SISTEMA DE AQUECIMENTO
·  Substitui o painel original de fábrica e possui 
um tablet que possibilita ao motorista e ao 
passageiro armazenar pequenos itens no 
painel de modo acessível.

·  Para uso quando o sistema de descongelamento, 
aquecimento e ventilação estiver instalado 
(715004916).

·  Use em conjunto com a rede do compartimento 
de carga do painel para o sistema de 
aquecimento (715003544) para evitar que 
os itens colocados no compartimento de 
armazenamento do painel possam cair.

Defender, Defender MAX
715003441

COMPARTIMENTO DE 
CARGA DO ENCOSTO 
TRASEIRO
·  Rede de fácil instalação.
·  Fabricado em poliéster à prova de 
desbotamento.

· Vendido em pares.
Defender MAX
715003019

TRILHOS PARA SUPORTE DE CARGA
·  Acrescente área de amarração integrada à sua caçamba enquanto 
melhora a aparência.

·  Proteção adicional à caçamba.
·  Revestimento anti-corrosão interno e externo com acabamento durável 
em pó.

·  Fabricado com tubo de aço reforçado de 2.5 cm (1").
·  Adiciona altura à parede lateral da caçamba e serve como âncora de 
amarração para cordas, correias ou elásticos.

· Não é compatível com o extensor de parede da caçamba (715002421).
·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715003444

REDE PARA CARGA DA CAÇAMBA 
·  Rede firme projetada para enganchar no fundo da caçamba para 
confinamento seguro e compacto das carga.

·  Mantém os itens firmemente contra o assoalho da caçamba.
Defender, Defender MAX
715003445

CAIXA DE FERRAMENTAS PARA CAÇAMBA
·  Grande caixa de ferramentas de 150 L (40 Gal) resistente a intempéries e projetada 
para caçambas.

·  Sua construção rotomoldada oferece excepcional rigidez e durabilidade.
·  Possui porta-copos e ranhura integrada para corte de tubos ou 2x4.
·  Dimensionada para dar a você a opção de instalar 2 caixas de ferramentas na caçamba 
(instalação rápida com parafusos).

· Aberturas laterais duplas com tampas trancáveis e travas de borracha.
Defender, Defender MAX
715003028

BOLSA
·  Bolsa robusta multiuso com cobertura impermeável para maior proteção contra as intempéries.
Defender, Defender MAX
280000539

BOLSA DE ARMAZENAMENTO 
DE 10 L (2,6 GAL)
·  Bolsa seca de esticar por cima para proteger 
totalmente a sua carga contra as intempéries.

Defender, Defender MAX
269502121

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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É UM COMPARTIMENTO DE CARGA. 
É UM SISTEMA DE SOM COM ALTO-FALANTES. 
COM A VERSATILIDADE LinQ E A INOVAÇÃO CAN-AM. 

ASSISTA O VIDEO
 CAN-AM.COM.BR

MAIS ESPAÇO.  
EQUIPAR O SEU  
DEFENDER COM MAIOR  
CAPACIDADE DE CARGA  
TORNA O TRANSPORTE MAIS  
FÁCIL E O PASSEIO 
MELHOR. 

BAGAGEIRO AUDIO LINQ DE 43 LITROS (11,5 GAL)
·  Solução rápida e econômica para adicionar música e armazenamento no seu 
próximo passeio. A instalação traseira não usa nenhum espaço da cabine e 
permite fácil audição a uma velocidade média.

·   Fácil montagem/desmontagem para conter/carregar carga de maneira 
segura.

·  O receptor Bluetooth e os alto-falantes de 16,5 cm (6,5”) estão 
inteligentemente ocultos e integrados na tampa.

·  Função de desligamento automático protege a sua bateria ao desligar o 
sistema após 10 minutos de inatividade.

· Painel de controle retro-iluminado para uso noturno. 
·  Alto-falantes resistentes à água.
·  Rack de Carga LinQ (715004281) é necessário.
Defender, Defender MAX
715003018

NOVO  CAIXA TÉRMICA LinQ 16L (4,2 Gal)
·   Todos os benefícios do Sistema LinQ: simples, rápido e seguro.
·  Caixa termica de 16 L (4,2 Gal) resistente às intempéries, montada através do sistema LinQ.
·  Construção rotomoldada para para excepcional rigidez e durabilidade.
·   Isolamento térmico com espuma premium para otimização de retenção de gelo.
·  Utiliza sistema de montagem LinQ (Patente US 8777531 e US 8875830).
·  Sistema rápido de acoplamento sem ferramentas.
· Kit Cargo Base LinQ (860201806) necessário para instalação.
·  Rack de Carga LinQ (715004281) or Rack de Teto Adventure necessário para instalação.
Defender, Defender MAX
295100698

NOVO  BOLSA LINQ SR 21L (5.5 GAL)
·  Todos os benefícios do Sistema LinQ: simples, rápido e seguro.
·  Bolsa expansível semi-rígida.
·  Capacidade para 21L (5.5 Gal.).
·  Utiliza Sistema LinQ de Montagem (Patente US 8777531 e US 8875830).
·  Sistema rápido de acoplamento sem ferramenta.
·  Kit Cargo Base LinQ (860201806) incluso.
·  Rack de Carga LinQ (715004281) or Rack de Teto Adventure necessário para instalação. 
Defender, Defender MAX
860201740

BOLSA SEMI-RÍGIDA
·  Bolsa de 3 compartimentos.
·  Transporte vestuário numa bolsa à prova 
d'água.

·  Bolsa com 45 litros para itens leves, de 
altura projetada pensando nas extensões 
de rack dianteiro e traseiro do veículo 
para maximizar o armazenamento 
potencial.

Defender, Defender MAX
 715003759 · Preto 
 715001935 · Camuflado Mossy Oak 

Break-Up Country

KIT CARGO BASE LinQ 
· Fixador de montagem exclusivo utilizável 
  em qualquer acessório do Sistema LinQ.
· Inclui: 2 Cargo Base LinQ e acessórios. 
Defender, Defender MAX
860201806

PEÇA DE REPOSIÇÃO LinQ
(Não ilustrado)
·  Fixador de montagem exclusivo utilizável em qualquer acessório do Sistema LinQ.
· Instalação e remoção sem ferramentas. 
·  Vendido em pares.
Defender, Defender MAX
715001707

COMPARTIMENTO LinQ 45 L (12 GAL)
·   Mantém a carga firme e segura durante o passeio.
·  Montagem no Sistema LinQ para fácil instalação e remoção.
·  Necessário Rack de Carga LinQ (715004281).
Defender, Defender MAX
715003879

Veículo exibido é um Can-Am Outlander. Veículo exibido é um Can-Am Outlander.
Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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FORNECIDO COM 
ADAPTADOR PARA 
TRILHO DA KOLPIN  

O ESTOJO RÍGIDO PARA ARMAS MAIS 
POPULAR DESDE 1973

UTILIDADE E DURABILIDADE: 
BOLSA PARA ARMAS DE ALTA 

RESISTÊNCIA FEITAS PARA 
DURAR E PROTEGERFORTES E RESISTENTES, 

OS SUPORTES PARA 
ARMAS DA KOLPIN 

MANTÉM SEUS 
EQUIPAMENTOS 

SEGUROS, SECOS E 
PRONTOS PARA USO

ADAPTADOR DE TRILHO PARA EQUIPAMENTOS
·  Permite a instalação de trilhos de engrenagem diretamente na caixa de carga sem necessidade 
de um rack de grade de proteção.

Defender (exceto modelos X mr e edição de Caça Mossy Oak), Defender MAX 
715003392

TRILHO PARA EQUIPAMENTOS
·  Sistema de trilho estacionário especialmente 
projetado para o seu UTV.

·  Opções de montagem universal para muitos 
acessórios da Kolpin, como fixadores de 
equipamentos, estojos para armas 6.0, 
montagem de armas e serras elétricas.

·  O trilho é fabricado com alumínio preto 
anodizado extrusado de calibre 7 de alta 

resistência.
·  Montado na barra do Santo Antônio.
·  Inclui um versátil adaptador para trilho da Kolpin 
(715001422).

·  Requer Grade de Proteção Deluxe (715002423), 
Grade de Proteção (715003873) ou Adaptador de 
Trilho para Equipamentos (715003392).

Defender (exceto modelos X mr), Defender MAX
715003391

BOLSA DUPLA PARA ARMAS
·  Invólucro fabricado em poliéster resistente a intempéries para proteger as armas de poeira e outros elementos externos, enquanto seu 
espesso estofamento interno protege as armas contra choques.

·  Adapta-se perfeitamente à estrutura da gaiola traseira e as armas são facilmente acessíveis por ambos os lados do veículo.
·  Recursos de design incluem um bolso central removível que pode ser montado em ambos os lados do saco e bolsos de armazenamento frontais 
extras para equipamentos de caça.

·  Instalação sólida e rápida.
·  Não é compatível com proteções de vento traseiras, grades de proteção e trilhos.
Defender (exceto modelos XT Cab, X mr e Edição de Caça Mossy Oak), Defender MAX (exceto XT Cab)

 715003133 · Preto 
 715003134 · Mossy Oak Break-up Country

ESTOJO PARA ARMA GUN BOOT 6.0 IMPACT† DA 
KOLPIN†
·  Design discreto e compacto com estilo Kolpin Stronghold, mantém firmes 
rifles longos com até 1,5m (52") e espingardas com mira óptica.

· Inclui forro removível de espuma para absorção de impactos
·  Abertura com uma mão para rápido acesso e tampa integrada com alça de 
fechamento.

· Para ser usado com o sistema de trava automática da Kolpin Stronghold.
Defender, Defender MAX
705011442

TRILHO PARA EQUIPAMENTOS STRONGHOLD
·  Projetado para o Suporte de Trava Automática Stronghold da Kolpin.
·  Suporta até dois estojos para armas Stronghold (Dois suportes são necessários).
·  Rack de Proteção Deluxe (715002423) ou Adaptador de Trilho (715003392) necessário.
·  Padrão no Defender Edição de Caça Mossy Oak.
Defender, Defender MAX
715004089

ADAPTADOR PARA TRILHO DA 
KOLPIN
·  Suporte acessório para montagem de 
equipamentos ao trilho.

·  Inclui presilha "C" e suportes de montagem 
em metal.

Defender, Defender MAX
715001422

TRAVA AUTOMÁTICA KOLPIN STRONGHOLD
·  O design de trava automática proporciona fixação rápida e segura para estojos de armas em seu veículo.
·  O robusto suporte é feito em nylon reforçado e aço revestido de alto impacto.
·  Para uso com estojo para arma Stronghold (705011442).
·  Necessita de trilho para equipamentos Stronghold (715004089).
·  Padrão no Defender Edição de Caça Mossy Oak.
Defender (exceto modelos X mr), Defender MAX
715003899

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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TAMPA DO ESTOJO TRAVÁVEL

Encaixe perfeito com o 
Rack de Luzes da Viseira 
Sport e a maioria dos 
para-choques com kit de  
montagem para luzes.

BOTÃO DE ABERTURA PARA FÁCIL 
ACESSO AO EQUIPAMENTO

LUZES EM LED

MONTE SEU SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO

Veja páginas 42 e 43

Veículo exibido é um Can-Am Commander.

SUPORTE UNIVERSAL PARA MOTOSSERRA 
DA KOLPIN
·  Fabricado especialmente para 
transportar a sua motoserra de 
modo seguro a bordo de seu 
veículo side-by-side.

·  Suporte metálico com pintura a 
pó na cor preta, para serviços 
pesados, projetado para fixar 
qualquer modelo de motoserra 
com sabre de até 51 cm (20").

·  Coxins de borracha. Fornece 
suporte e ajuste firme. 

·  Design articulado para remoção 
rápida.

· Prende a serra em posição 
  vertical ou ângulo de 45˚ em 
  qualquer direção.
· Bainha de proteção inclusa.

Defender, Defender MAX
715001423

GARRAS PARA UTENSÍLIOS DA KOLPIN
·  Garras duráveis e flexíveis amortecem e protegem ao mesmo 
tempo que proporcionam um encaixe personalizado para diversos 
itens de 2,5 a 10 cm (1" a 4") de diâmetro.

·  Projeto de grande resistência para transportar arcos, varas de 
pesca, ancinhos, ferramentas agrícolas e muito mais.

·  As garras se abrem rapidamente com o aperto de um botão, 
permitindo fácil acesso aos utensílios.

·  Sistema de base de grande resistência criado para as 
aventuras mais difíceis.

·  Fácil instalação em rack tubular, racks de extensão, suportes 
ou para-choques.

·  Vendido em pares. 
Defender (padrão no modelo Edição de Caça Mossy Oak), 
Defender MAX 
715001421

SUPORTE PARA TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL DA 
KOLPIN
·  Suporte fácil, rápido e seguro para seu 
tanque de combustível, permitindo 
muito espaço para seus outros 
equipamentos. 

·  Alavanca com acionamento em 1/4 de 
volta, permite retirada rápida e fácil 
do tanque.

·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX  
(padrão na Edição de Caça)
715001427

SUPORTE PARA ESTOJO 
ADICIONAL
(Não ilustrado)
Defender, Defender MAX
715001586

ESTOJO PARA ARMA 6.0 IMPACT† DA KOLPIN†

·  Espaço extra para armas com empunhadura tipo pistola e 
pequenos bipés.

·  Acomoda facilmente armas de fogo de até 130 cm (51") de 
comprimento total.

·  Tem amplo espaço para telescópios de 60 mm (2 3/8").
·  Design inclinado, permite acesso fácil.
· Alça com design ergonômico e pontos de fixação moldados para 

  correia de transporte.
·  Tampa de fechamento sob pressão com possibilidade de chave.
·  Projetado para levar rifles acionados por ferrolho e cartucheiras 
para destros e canhotos.

·  Inclui espuma de absorção de choques e revestimento de náilon 
Impact removíveis, para superior proteção interna.

·  Para instalação é necessário ter o kit de montagem apropriado.
Defender, Defender MAX
715001419

SUPORTE PARA ESTOJO 
DA KOLPIN
·  Para um estojo Kolpin 6.0 Impact (715001419).
·  Leve e extremamente resistente.
·  Fácil ajuste sem necessidade de ferramentas.
·  Oferece ajuste preciso do ângulo da arma.
·  Requer o Trilho para Equipamentos para sua 
instalação.

Defender, Defender MAX
715001420

 2 X 1,800 LUMENS LUZES DE LED REDONDAS DE 
10CM (4’’) - 2 X 25 WATTS
·  Faroletes em LED de 25W.
·  2 x 1,800 lumens. 
·  Reforçados e à prova dágua.
·  Inclui fiação básica e interruptor.
·  Grade com logotipo Can-Am.
·  Vendido em pares.
·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX
715002935

Ilumina mais de 
580m (1900 pés) 
à frente do veículo 
e cerca de 20m 
(65 pés) de largura  
de cada lado.

8,400 LUMENS BARRA DUPLA DE LUZES DE LED 
DE 38 CM (15”) - 90 WATTS
· Equipada com 18 LEDs Cree de 5 W.
·  8,400 lumens.
·  Complementa o rack de luzes e a maioria dos 
para-choques.

·  Pode ser instalado em Teto Esportivo e Teto Bimini.
Defender, Defender MAX
715002934

Ilumina mais de 
460m (1500 pés) 
à frente do veículo 
e cerca de 20m 
(65 pés) de largura  
de cada lado.

5,400 LUMENS BARRA DUPLA DE LUZES DE LED 
DE 25 CM (10”) - 60 WATTS
·  Equipada com 12 LEDs Cree de 5 W.
·  5.400 lumens.
·  Pequeno porte mas alta potência.
·  Pode ser instalado em para-choques dianteiros 
Can-Am, Teto Esportivo e Teto Bimini.

·  Exige cabo de energia para luzes.
Defender, Defender MAX
715002933

*Todas as luzes são para uso exclusivo no Off-Road.
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Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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AUMENTE O TEMPO 
DE DIVERSÃO  
COM ILUMINAÇÃO 
FEITA SOB MEDIDA 
PARA VOCÊ
BARRA DUPLA DE LUZES EM 
LED DE 25 CM (10")(60 WATTS)

CRIE SEU SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM 4 PASSOS SIMPLES
1. ENCONTRE SUA PLATAFORMA 2. ESCOLHA SEU PONTO DE MONTAGEM 3. ESCOLHA SUAS LUZES 4. PEDIDO 

BARRA DE LED DE 25 CM (10") 
P.41

BARRA DE LED DE 38 CM (15") 
P.41

LUZES REDONDAS EM LED DE 10 CM (4") (VENDIDA EM PARES) 
P.41 

SOLICITE TODOS OS CÓDIGOS DE 
PEÇAS ATRAVÉS DAS CÉLULAS 

DE INTERSECÇÃO

*NOTA: Ao instalar mais de um kit de luzes, 
você precisará de um cabo de energia para 
luzes adicionais ou kit de montagem para 

cada kit de luzes adicional que for 
instalado.

DEFENDER, DEFENDER MAX

PARA-CHOQUE DIANTEIRO 
PARA-CHOQUE RANCHER 
PARA-CHOQUE FRONTAL XT 
PARA-CHOQUE FRONTAL X MR (SEM GUINCHO) 
PARA-CHOQUE FRONTAL X-TP

715002933
MAIS: 715002454 (Kit de Montagem de Luzes)

715002934 
MAIS: 715002454 (Cabo de Força para Kit de Luzes)

715002935  
MAIS: 715002454 (Cabo de Força para Kit de Luzes)

PARA-CHOQUE DIANTEIRO EDIÇÃO LONE STAR 715002933
MAIS: 715002454 (Kit de Montagem de Luzes) N/A N/A

DEFENDER, DEFENDER MAX  
(EXCETO XT CAB)

TETO ESPORTIVO, TETO ESPORTIVO DELUXE OU TETO BIMINI
*Requer Forro do Teto Frontal (715003098) (exceto no Teto Esportivo Deluxe (715002511)

715002933
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)  

e 715003094 (Cabo de Força do Teto)

715002934
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)  

e 715003094 (Cabo de Força do Teto)

715002935 
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)  

e 715003094 (Cabo de Força do Teto)

TETO COM FECHAMENTO DE CABINE RÍGIDO DELUXE
*Requer Forro do Teto Frontal (715003098) (exceto no Teto Esportivo Deluxe (715002511)

715002933 
MAS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002934
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002935   
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

TETO DO FECHAMENTO DE CABINE RÍGIDO PREMIUM 715002933 
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002934
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002935   
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

DEFENDER XT CAB TETO ESPORTIVO DELUXE 715002933 
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002934
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

715002935   
MAIS: 715002456 (Rack de Luzes)

FAROLETE EM LED RAM† 
·  Holofote de luz LED de 540 lúmens (9 Watts) ultra resistente, 
equipado com sistema de esfera dupla com 2,5 cm de diâmetro, 
revestido de borracha.

Defender, Defender MAX
710005423

LUZ DE DOMO
·  A fileira de lâmpadas LED integra-se 
perfeitamente com o veículo.

·  Fiação incluída.
· Pode ser instalado na gaiola, Teto esportivo 
  ou tampa do bagageiro todo-terreno.
Defender, Defender MAX
715002455

LUZ TRASEIRA PARA CARGA
·  Potente iluminação H3 de 55 W para a área traseira das cargas.
·  Interruptor acessível no painel.
· Fiação inclusa.
·  Teto Esportivo (715002430), Teto Esportivo Deluxe (715002511) 
ou Teto Esportivo para MAX (715003038) são necessários para 
instalação.

·  Não está em conformidade com a CE.
Defender, Defender MAX
715002422

RACK PARA LUZES
·  A robusta construção em aço serve tanto como 
proteção e montagem quanto para sistemas de 
iluminação acessória

·  As lâmpadas não são incluídas.
·  O revestimento dianteiro do teto é necessário para 
instalação no teto [exceto nos modelos Cabinados 
ou com teto esportivo Deluxe (715002511)].

·  Cabo de Alimentação (715003094), Teto Esportivo 
(715002430), Teto Bimini com Teto Solar (715002849), 
Teto Esportivo Deluxe (715002511) ou Teto Esportivo 
para MAX (715003038) são necessários para instalação 
(exceto em modelos Cabinados).

·  Integra-se com elegância e sem problemas nos 
nossos produtos para tetos.

Defender, Defender MAX
715002456

CABO DE FORÇA
(Não ilustrado)
·  Transmite a força da bateria.
·  Necessário para a instalação de alguns acessórios elétricos.
Defender, Defender MAX
715003094

CABO DE FORÇA PARA KIT DE LUZES 
(Não ilustrado)
·  Cabo de força para instalação de kit de luzes compatíveis com a Can-Am 
no para-choque frontal.

Defender, Defender MAX
715002454

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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IDEAL PARA AMBIENTES DE 
TRABALHO

SISTEMA DE SOM 
BLUETOOTH JENSEN 

REFORÇADO E À PROVA 
D'ÁGUA COM MÚLTIPLAS 

ENTRADAS, CONTROLE 
REMOTO, AMPLIFICADOR 
E ATÉ 4 ALTO-FALANTES 

SUPER-REFORÇADOS DE 
USO EXTERNO

 A MANEIRA MAIS FÁCIL 
DE INCLINAR A 

CAÇAMBA DO SEU 
DEFENDER

SISTEMA DE ÁUDIO SUPERIOR FRONTAL
·  Completo com 2 alto-falantes reforçados para uso externo e caixas 
acústicas pretas.

Defender, Defender MAX
715003095

SISTEMA DE ÁUDIO DE TETO
·  O robusto sistema de áudio estéreo Bluetooh Jensen à prova d’água oferece entradas de várias fontes: AM/FM/WB e USB 
(pronto para iPod® e iPhone®).

·  Visor LCD branco retroiluminado em LED e botões acessíveis.
·  Transmisões a partir de qualquer dispositivo com Bluetooth (smartphone, leitor de MP3).
·  Potente amplificador 4x40W potente com ligação remota.
·  Controle de voz de dispositivo ativo de AVRCP.
·  30 estações AM/FM programáveis com armazenamento automático e varredura predefinida.
·  Saída e entrada de áudio RCA separadas.
·  Acabamento resistente a raios UV / componentes resistentes a corrosão.
·  Requer Teto Sport (715002430 (exceto em modelos XT e Edição para Caça Mossy Oak),  
Forro de Teto Dianteiro (715003098) ou Teto Sport Deluxe (715002511) e Cabo de Energia (715003094)  
(exceto se você já possui uma Cabine Rígida (715001966 ou 715003482).

SISTEMA DE ÁUDIO SUPERIOR COMPLETO
·  Completo com 4 alto-falantes reforçados para uso externo (2 dianteiros e 
2 traseiros) e 4 caixas acústicas pretas.

Defender, Defender MAX
715002019

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RUGGED RADIOS 
CARRO-A-CARRO
·  Perfeito para se comunicar com amigos e família em passeios em grupo.
·  Botão push-to-talk (falar apertando) montado no volante.
· Inclui suporte de montagem do rádio, falante no capacete, kit de microfone e
  base com carregador.
· Alcance de 3,2 a 6,4 km.

Este kit inclui:
·  Rádio de mão de banda dupla RH-5R Rugged Radios de 5 watts
· F alante para capacete/kit de microfone
·   Botões Push-to-talk
·  Suporte de montagem
·  Base com carregador
Defender, Defender MAX
715003440

CHAVES DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CODIFICAÇAO DIGITAL 
(D.E.S.S.TM)
·  Proteção antirroubo de alta segurança para o seu veículo.
·  A tecnologia de chip criptografado restringe o acesso ao sistema de ignição eletrônica do seu veículo.
Um veículo/um código.

·  Um design de bola-e-soquete resistente a vibração/choque que garante uma conexão confiável.
·  Apresentação com 3 chaves programáveis:

-  Chave de trabalho: limita a velocidade do veículo 
a 40 km/h sem limitação do torque do motor.

-  Chave normal: limita a velocidade do veículo a 
70 km/h e reduz o torque em 50%.

-  Chave de desempenho: sem restrições.
Defender, Defender MAX
715002458

NOVO  CABO DE 
BATERIA DE 
CONEXÃO RÁPIDA
(Não ilustrado)
·  Conecte e carregue diferentes 
baterias com seu carregador.

·  Incluso no Carregador/
Mantenedor de Bateria 
(715005061).

·  Vendido separadamente.
715005408

KIT DE INSTALAÇÃO DE BATERIA 
AUXILIAR
·  Permite instalar uma bateria auxiliar de 30Ah, pois 
uma instalação dupla fornece a potência necessária 
para acionar componentes eletrônicos auxiliares tais 
como sistemas de som ou guinchos elétricos. 

·  Equipado com um isolador integrado que impede que 
seus componentes auxiliares drenem a potência da 
sua bateria de partida.

·  Kit inclui um bloco de junção adicional, todo o 
cabeamento e o suporte para a bateria.

·  Bateria adicional vendida separadamente 
(515176151).

715003758

TOMADA TRASEIRA 12V 
·  Kit oferece energia para a área da caçamba.
·  Instalado na parede traseira da cabine.
·  Fiação incluída.
·  Padrão no Defender Edição de Caça Mossy Oak.
Defender, Defender MAX
715003846

INCLINADOR 
MOTORIZADO PARA 
CAÇAMBA
·  Potente inclinador para caçamba, 
com interruptor integrado ao painel.

Defender, Defender MAX
715000829

NOVO  CARREGADOR/MANTENEDOR DE BATERIA
·  Carregador/mantenedor de bateria 3 amp totalmente 
automático. 

·  Mantém baterias de chumbo-ácido carregadas. 
·   Carrega e mantém cargas de pequenas baterias.
·   Carregamento multi-estágios controlado por 
microprocessador para maior precisão, segurança e vida 
útil.

·  Detecção automática de baterias de 6 ou 12 volts.
·  Modo Float de monitoramento automático, mantém a bateria 
com carga otimizada. 

·  Proteção reversa, ajuda a proteger a bateria e o carregador 

de danos.
·  Detecção autoomática de voltagem. 
·  Gancho de fixação para maior segurança e comodidade.
·  Botão de ativação. 
·  Ao pressionar o botão display exibe o progresso de carga.
·  Eficiente e ecologicamente amigável, atende aos mais altos 
padrões da indústria em eficiência energética.

·  Contém: carregador de bateria de 3 amp, adaptador para 
presilhas, adaptador DC, cabo de energia de 61 cm (24”) 
com fusível e capa de proteção, manual de proprietário.

715005061

NOVO  AUXILIAR DE PARTIDA
· Portas de saída IPX3 à prova d’água.
·  4 indicadores LED de carga de bateria de 
fácil leitura.

·  Design compacto, cabe facilmente em sua 
mochila, porta-luvas ou outro 
compartimento.

· Proporciona partidas rápidas em  
  situações de emergência.
·  Ótimo para veículos esportivos, 
motocicletas e veículos de 4 e 6 cilindros.

·  Portas USB de 2.4 A +1 A/5V para 
carregamento rápido de todos seus 

dispositivos USB, incluindo telefones 
celulares, MP3 players e tablets.

·  Cabo inteligente fornece proteção contra 
polaridade reversa, curto-circuito, baixa 
tensão, alta temperatura e carregamento 
reverso.

· Luz LED integrada (3 modos).
· Contém: auxiliar de partida 300CA, cabo 
  inteligente SA858 com presilha, cabo de 
  carga para USB MC-USB, bolsa de 
  transporte, manual de proprietário.

715005062

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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·   Freio a disco de rolete patenteado para controle no guinchamento.
·   Manopla de controle ergonômica.
·   Engrenagens planetárias de três estágios para operação suave e eficiente.

·  Engrenagens e carcaça em metal.
·  Motor e unidade de acionamento selados protegem contra as intempéries.
·  Controle remoto com fio selado contra intempéries e interruptor no painel.

·  Garantia vitalícia limitada para os componentes mecânicos e garantia 
de 3 anos para os componentes elétricos.

·  Em conformidade com a CE.

WARN† PROVANTAGE

· Manopla de controle ergonômica.
·  Engrenagens e buchas em aço para maior torque e durabilidade.

·  Freio de segurança 100% mecânico.
·  Solenoide selado para proteção contra intempéries.

·  Controle remoto com fio e interruptor montado no painel.
·  Em conformidade com a CE.

CAN-AM TERRA DA SUPERWINCH†

SUPORTE RAM PARA GPS 
·  Permite a integração do GPS ao veículo.
·  Furação padrão AMPS para a base Garmin.
Defender, Defender MAX
715003325

SELETOR DE MODO TRIPLO
·  Alterna de maneira rápida e 
conveniente entre os modos normal/
trabalho/eco.

·  Modo Trabalho: Sensibilidade 
reduzida do acelerador para 
aceleração mais suave e menor 

impacto na carga.
·  Modo Eco: maior economia de 
combustível.

· Instalação Plu-and-play no painel.
·  Padrão nos modelos XT, XT Cab e 
Edição de Caça Mossy Oak.

Defender, Defender MAX
715004445

MONITOR DE RÉ  
E KIT DE CÂMERA
·  Câmera de visão traseira totalmente à prova 
d’água e kit de monitoramento.

·  A câmera é uma das mais nítidas disponíveis no 
mercado, com resolução de imagem de 250.000 
pixels e uma lente de 2,1 mm com ângulo de 
visão de 130 °.

·  Possui 18 luzes infravermelhas que permitem 
até 15 metros de visibilidade em escuridão 
total, um sensor automático de diafragma 
que se adapta a mudanças de intensidade de 
luz e um para-sol ajustável.

·  O monitor colorido LCD TFT de 7” acompanha 
chicote elétrico e pode admitir até duas 
entradas de câmera.

·  A câmera pode ser montada no teto para 
monitorar sua carga ou para ver mais atrás. 
E pode ser montada sob a caixa de carga 
para fins de engate.

Defender, Defender MAX
715003834

GARMIN MONTANA† 680T GPS
·  Robusto e à prova d’água, o Montana 680T é à prova de 
intempéries.

·  Tela de 4” sensível ao toque, de orientação dual, legível 
sob luz do sol, podendo ser acionada com luva, com cores 
vivas e imagens de alta resolução.

·  Câmera de foco automático de 8 megapixels com 
geo-tagging automático de fotos.

·  Rastreia satélites tanto do GPS como do GLONASS para 
posicionamento aprimorado e recálculos normalmente 
mais rápidos.

·  Mapas TOPO pré-carregados, mais assinatura do 
BirdsEye Satellite Imagery por 1 ano.

·  Bússola de 3 eixos com altímetro barométrico.
·  Suporte específico do GPS incluso (necessário o kit de 
montagemno veículo).

·  Inclui mapa pré-carregado dos E.U.A.
·  Suporte RAM GPS (715003325) necessário no 
Defender.

Defender, Defender MAX
715002830

Versão Européia
·Em conformidade com a CE.
·  Inclui mapa de passeio da Europa pré-carregado.
715003456CÂMERA CGX3

· Lente grande angular de 160°
· Opções de resolução: de 3MP a 20MP e VGA
· Resoluções de vídeo disponíveis: 2,7K a 30 
  quadros por segundo (FPS), 720P a 30/60/120 
  FPS, 1080P a 60/30 FPS e VGA a 240 FPS. 
· Gravação de vídeos em 4K UHD a 24 FPS, 2,7K 
  QHD a 30 FPS e 720P a 120 FPS.
· Memória: Cartão Micro SD Classe 10 32 GB.
·  Capacidade da bateria de íon de lítio de 
1050mAh, duração da carga de 1/1,5 horas e 
tempo de carregamento de 3 horas (2 baterias 

inclusas). 
·  Função WiFi opera remotamente com 
dispositivos móveis até 1015 metros através 
de app Ciclope para Android e iOS.

·   À prova d’água até 10 metros sem caixa de 
proteção.

· Possui modos como inversão, time lapse, alta 
  velocidade, gravação em loop, detecção de 
  movimento, captura (durante gravação de um 
  vídeo), explosão e anticompartilhamento. 
·  Possui 8 acessórios de montagem.

9700130090

LUZ DE LED CGX3
(Não ilustrado)
·  Grande angular Max 3000 lúmen (5500-6000K) com 3 
LEDs.

· Impermeável.
· Três modos de iluminação: Alta, Baixa e Intermitente.
· Bateria recarregável: 1050mAh.
9700200090

CABO EXTENSOR COM 
CARREGADOR CGX3
(Não ilustrado)
·  5200mAh de potencia contínua em 
suas mãos, quando necessário. 

· Manopla emborrachada em silicone 
  para maior conforto.
·  Indicador luminoso que avisa o 
usuário quando a bateria está 
fraca.

·  Inclui parafuso de curso longo, 
montagem com conversão para 
tripé, grampo para encaixe de 
telefone celular, cabo mini USB, 
cabo micro USB e alça ajustável. 

9700100090

BASTÃO DE SELFIE CGX3 
(Não ilustrado)
·  Tire fotos ou grave vídeos facilmente com o Bastão de
  Selfie CGX3.
·  Feita para durar e suportar qualquer esporte ou atividade.
9700170090

ESTABILIZADOR DE CAMERA 
GIMBAL CGX3
(Não ilustrado)
· 3 eixos e 360 graus de precisão total: elimina  
  tremulações e permite filmar com qualidade 
  cinematográfica.
·  Bluetooth 4.0. 
·  APP independente para controle do gimbal. 
·  Compatível com iOS 8.0 e Android 4.4 ou 
acima.

·  Bateria recarregável.
·  Robusto, fabricado em liga de alumínio. 
· Joystick de 5 vias e botão multifunções para 
  maior flexibilidade das operações.
9700160090

NOV O  KIT DE TOMADA DE 
ENERGIA USB
·  Carrega seus aparelhos eletrônicos enquanto 
você pilota* (smartphone, MP3, equipamentos 
de aquecimento, etc.).

·  Conector duplo com portas USB.
*   A saída de energia não é capaz de carregar 

todos os tipos de aparelho com o veículo em 
movimento.

Defender, Defender MAX
219400510

GUINCHO WARN PROVANTAGE 4500
·  Capacidade de tração de 2.041 kg (4.500 lb). 
·  Cabo de aço de 16,8 m de 5,5 mm (55' e 7/32").
·  Guia com roletes.
·  Requer chicote elétrico do guincho (715003093) para instalação.
Defender, Defender MAX
715002425

GUINCHO WARN PROVANTAGE 4500-S 
·  Capacidade de tração de 2.041 kg (4.500 lb). 
·  Cabo sintético de 15,2 m de 5,5 mm (50' e 7/32").
·  Guia de cabo com duplo revestimento de pó.
·  Requer chicote elétrico do guincho (715003093) para instalação.
Defender, Defender MAX
715002941

GUINCHO CAN-AM TERRA 45 DA SUPERWINCH 
·  Capacidade de tração de 2.041 kg 
·  Cabo de aço de 14,3 m de 6,3 mm.
·  Guia com roletes de 4 vias para serviço pesado.
·  Requer chicote elétrico do guincho (715003093) para instalação.
Defender, Defender MAX
715002838

GUINCHO CAN-AM TERRA 45SR DA SUPERWINCH
·  Capacidade de tração de 2.041 kg.
·  Cabo sintético de 15,2 m de 4,8 mm.
· Guia de cabo de alumínio à prova de corrosão.
· Requer chicote elétrico do guincho (715003093) para instalação.
Defender, Defender MAX
715004446

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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KIT REMOVÍVEL PARA MONTAGEM 
DE GUINCHO
·  Permite remover o seu guincho quando necessário.
·  Use em conjunto com o chicote de guincho de múltiplas 
montagens (710004869 ou 710005082 para Defender 
MAX) para reposicionar de forma rápida e acessível um 
guincho montado na parte traseira do veículo.

·  Não compatível para uso com o engate do receptor 
dianteiro inferior.

·  Requer Engate do Receptor Dianteiro Superior 
(715003109).

Defender, Defender MAX
715001652

RECEPTOR FRONTAL BAIXO 
DE ENGATE
·  Engate de receptor de 5 cm (2") com 
capacidade de reboque de 680 kg (1,500 lb)
para serviço pesado.

·  Expanda e aprimore a funcionalidade, 
emparelhando-o com engate do receptor 
dianteiro superior (715003109) e um kit de 
montagem de guincho removível [715001652 
(pé necessário realocar o guincho de sua 
posição de montagem padrão)].

Defender, Defender MAX
715002519

BARRA BAIXA DE 
REBOQUE
·  Barra de reboque robusta sem 
esfera de 5 cm (2").

·  Posicionada de modo acessível 
na altura do reboque padrão.

·  Requer Engate do Receptor 
Dianteiro Superior (715003109).

Defender, Defender MAX
715002521

ENGATE DO RECEPTOR 
DIANTEIRO SUPERIOR
·  Engate de receptor de 5 cm (2") com 
capacidade de reboque de 680 kg 
(1,500 lb) para serviço pesado.

·  Não há necessidade de realocar o 
guincho de sua posição de 
montagem padrão.

Defender, Defender MAX
715003109

PLUGUE DO RECEPTOR 
DE BORRACHA
·  Tampa de borracha para receptor de engate 
de 5 cm (2").

705204503

CHICOTE ELÉTRICO PARA 
GUINCHO
(Não ilustrado)
·  Necessário para instalação de guincho em 
modelos básicos e DPS. 

Defender, Defender MAX
715003093

CHICOTE DE GUINCHO DE 
MÚLTIPLAS INSTALAÇÕES
(Não ilustrado)
·  Converte o Kit Removível para Montagem de 
Guincho (715001652) em um prático kit de 
guincho de múltiplas instalações.

Defender
710004869

Defender MAX
710005082

CABO DE AÇO DE REPOSIÇÃO
· Cabo de aço de 16,8 m e 5,5 mm para kit de 
  guincho Warn.
Guincho Warn
715001117
·   Cabo de aço de 14,3 m de 6,3 mm.
·   Força de tração de 2.041 kg.
Guincho SuperWinch 
705011595

EXTENSÃO DE CABO SINTÉTICO
·  Leve, diâmetro de 6,3 mm (1/4"), fácil de manusear e 
não faz barulho no bagageiro.

·  Prende com facilidade no cabo do guincho para 
proporcionar mais 15,2 m de comprimento. 

·  Capacidade de 2.041 kg numa única linha.
715001120

CABO SINTÉTICO PARA GUINCHO
·  Cabo sintético de 15,2 m e 5,5 mm para guincho 
Warn.

·  Requer o guia de cabo Warn (705204567) ao 
atualizar para um cabo sintético para evitar danos e 
desgaste prematuro do cabo.

Guincho Warn
715001118
·  Cabo sintético de 15,2 m e 4,8 mm para guinchos 
SuperWinch.

·  Requer o guia de cabo SuperWinch (715004449) ao 
atualizar para um cabo sintético para evitar danos e 
desgaste prematuro do cabo.

Guincho SuperWinch
715004448

CONTROLE REMOTO COM FIO
·  Este kit permite que os donos de guincho adicionem o controle remoto 
de mão a veículos com um guincho comum.

·  Funciona em conjunto com o interruptor mini-rocker. 
·  Requer chicote elétrico 710004823 para utilizar o controle remoto 
num veículo equipado com guincho original de fábrica.

  Em conformidade com a CE.
Com o guincho SuperWinch
710004887

Com guincho Warn
710001002

GUINCHO PARA CAÇAMBA
·  Permite puxar cargas pesadas facilmente para dentro da caçamba.
·  Perfeito para caçadas quando é necessário carregar as presas.
·  Inclui a base de suporte feita em tubo de aço reforçado de 5 cm (2"), 
guincho e controle remoto isolado com fio.

·  Capacidade máxima de tração de 750 lb.
·  Módulo de segurança eletrônico para prevenir possível sobrecarga ao 
exceder o peso máximo permitido.

·  Kit (715004709) necessário para instalação no Adaptador de Trilho para 
Equipamentos.

Defender, Defender MAX
715003268

BARRA DE ENGATE DIANTEIRO E 
TRASEIRO
·  Padrão para os engates de 5cm (2").
·  Oferece 590 kg (1,300 lb) de capacidade de tração.
·  Esfera do engate não inclusa.
Defender, Defender MAX
715000972

Versão Européia
·  Barra com esfera de 50 mm 
(2").

715001473 
705206264 (Homologado T)

CONTROLE REMOTO SEM FIO
·  O sistema é rápido e fácil de instalar, graças a um chicote de fiação, 
uma antena integrada e todas as ferragens de montagem necessárias.

·  Permite que você opere seu guincho de qualquer lugar em um raio de 
15,2 m, aumentando suas opções de recuperação.

·  Todos os componentes são à prova d'água.
Com guincho Warn
715002542

GUIA DE CABO SUPERWINCH
·  Uma necessidade ao atualizar o seu guincho com um cabo 
sintético, este guia de cabo em alumínio à prova de corrosão 
evitará que o cabo escape num canto de um guia com roletes e 
que se desgaste prematuramente devido à superfície áspera do 
guia com roletes desgastado.

·  Deve ser usado somente com cabos sintéticos.
Guincho SuperWinch
715004449

GUIA DE CABO WARN
·  Construção com duplo revestimento a pó.
·  Necessário usar o cabo sintético para guincho nos 
guinchos Warn (715001118).

·  Para ser usado somente com cabos sintéticos para 
guincho.

705204567

GUIA COM ROLETES
·  Sugerido quando substituindo o cabo de aço.
·  Guia com roletes para reposição para uso pesado.
Com guincho Warn
715001119

Com guincho SuperWinch
710004822

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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AUMENTE O CONFORTO COM 8 CM DE 
AJUSTE EXTRA PARA FRENTE E PARA TRÁS

AJUSTE A ALTURA COM OS  
RESISTENTES BRAÇOS EM A 
ELEVADOS S3’ E DESTAQUE-SE

BRAÇOS EM A ELEVADOS TRASEIROS S3
·  Previne danos do braço A em terrenos acidentados.
· Preserva a qualidade e o raio de giro de 
  fábrica sem reduzir o desempenho.

·  Não é compatível com o sistema de esteiras 
Apache 360 LT e protetores dianteiros do braço A.

·  Com a marca “S3 para Can-Am”.
Defender (exceto XT Cabinado 2018 e posteriores, modelos X mr),  
Defender MAX (exceto XT Cabinado 2018 e posteriores, Edição Lone Star)

 715003785 · Preto 
 715005118 · Amarelo Sunburst

BRAÇOS EM A ELEVADOS DIANTEIROS S3
·  Previne danos do braço A em terrenos acidentados.
·  Preserva a qualidade e o raio de giro de fábrica sem reduzir o desempenho.
·  Não é compatível com o sistema de esteiras Apache 360 LT e protetores dianteiros do braço A. 
·  Com a marca “S3 para Can-Am”.
Defender (exceto XT Cabinado 2018 e posteriores, modelos X mr),  
Defender MAX (exceto XT Cabinado 2018 e posteriores, Edição Lone Star)

 715003784 · Preto 
 715005116 · Amarelo Sunburst

ASSENTO AJUSTÁVEL DO MOTORISTA
·  Aprimoramento do assento do motorista que oferece 8 cm a mais 
de ajuste para a frente/para trás para maior conforto e facilidade de 
entrada/saída.

·  Padrão nos modelos XT, XT Cabinado e edição de Caça Mossy Oak.
Defender, Defender MAX
715004230

NOVO  ASSENTOS BOLSTER X MR/XT-P 
·  A melhoria do suporte lateral proporciona aos 
ocupantes apoio e conforto adicionais para 
passeios recreativos.

·  Almofadas laterais e perfil redesenhado são 
funcionalidades adicionadas para otimizar o 
controle e conforto do veículoo. 

·  Tecido do assento reforçado.

·  Compatível com o banco traseiro nos modelos 
MAX.

·  Não é compatível com capas de assento 
aquecidas.

·  Disponível em preto/marrom e preto/vermelho.
·  Padrão nos modelos Defender X mr e XT-P.

Defender, Defender MAX
 715004363 · Preto / Vermelho Can-Am 
 715004678 · Preto / Marrom

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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NOVO  KIT PARA SNORKEL 
·  Eleva o ponto de entrada de ar do motor e CVT 
para que o veículo possa ser semi-submerso 
em água/lama sem levar água ao motor.

·  Não compatível com Racks de Proteção, Trilho 
para Equipamentos, Barra Santo Antônio para 
Caçamba DragonFire e Limpador de 
Para-brisa, Janela Traseira, painel Traseiro e 
Kit de Limpador.

·  O kit de extensão do Snorkel é disponibilizado 
para entrada de ar em nível do teto e escape 
CVT.

·  Adaptador para kit de Snorkel (715004414) e 
caixa de ar vedada (707800714) são 
necessários para instalação em modelos de 
2017 e anteriores.

·  Padrão nos modelos X mr Defender.
Defender, Defender MAX
715003727

NOVO  EXTENSÕES PARA SNORKEL 
·  Estende o Kit de Snorkel (715003727) de 
entrada de ar do motor e CVT até o teto.

·  Acrescente um visual agressivo ao seu veículo 
mantenha as entradas livres de lama, neve, 
poeira etc. em condições severas de pilotagem.

·  Não compatível com todos os painéis traseiros 
e janelas, iluminação traseira para as cargas 
e câmera de visão traseira montada no teto.

·  Kit Snorkel (715003727) é necessário, exceto 
para os modelos X mr.

Defender, Defender MAX
715004415

NOVO  ADAPTADOR PARA KIT DE 
SNORKEL 
(Não ilustrado)
·  Necessário para instalação do Kit Snorkel (715003727) 
no Defender 2017 e modelos anteriores. 

·  Inclui anteparo traseiro para Kit Snorkel e peças para 
instalação. 

·  Padrão no Defender 2018 e modelos posteriores.
Defender e Defender MAX 2017 a anteriores
715004414

NOVO  CAIXA DE AR VEDADA 
(Não ilustrado)
·  Necessária ao instalar o Kit Snorkel (715003727) no 
Defender e Defender MAX 2017 e modelos anteriores.

Defender, Defender MAX
707800714

NOVO  FILTRO DE AR DE ESPUMA 
TWIN AIR† 
·  A melhor escolha para as condições mais adversas.
·  Espuma filtrante oleada de múltiplos estágios para 
capacidade superior de retenção de poeira com alto 
fluxo de ar.

·  Lavável e reutilizável.
Defender, Defender MAX
715003630

MOLAS DIANTEIRAS REFORÇADAS
·  Este conjunto de molas reforçadas tornará rígida a sua suspensão.
·  Perfeita para reduzir o arqueamento do veículo em trabalhos pesados, 
como limpeza de neve ou transporte de cargas pesadas.

·  Vendida em pares.
Defender  
(Somente modelos básicos e 
XT)
715002450

Defender MAX  
(Somente modelos básicos e 
XT)
715004280

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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PNEUS ACESSÓRIOS

SEM TRAÇÃO NÃO HÁ NADA — INSTALE 
OS MELHORES PNEUS E RODAS EM SEU 

DEFENDER E VEJA TUDO O QUE ELE É 
CAPAZ DE FAZER

CAPA DE REBOQUE
·  Capa de reboque resistente às intempéries protege seu veículo durante armazenamento e transporte.
·  Lona resistente feita de poliéster tingido com solução resistente a raios UV.
·  O revestimento interno macio protege o para-brisa e os painéis coloridos contra abrasão.
·  Todas as áreas de muita abrasão são reforçadas com uma camada dupla de lona.
· Abertura para bocal de combustível.
·  Instalação rápida e fácil.
·  Projetada para encaixar perfeitamente seu veículo com ou sem acessórios Can-Am.
Defender
715001369 
715004453 · Versão Européia 
Defender MAX
715004454

NOVO  CINTA DE CATRACA 
RETRÁTIL BOLT-ON†

·  Perfeito para transportar seu veículo ou 
fixar cargas.

·  Fácil montagem: parafusa-se em qualquer 
superfície plana (plataforma de caminhão ou 
estrutura).

·  Cinta de 2,5cm x 1,8m (1”x 6’) com costura 
reforçada que proporciona uma força de tração 
de 226 Kg (500lb) e força de ruptura de 680 Kg 
(1500 lb).

·  Um prático botão afrouxa e recolhe a cinta, 
enquanto a catraca aperta na medida exata 
para prender seu veículo ou carga no lugar.

·  Catraca com manopla de borracha para melhor 
aderência e o gancho com cobertura de vinil 
para proteger todas as superfícies a qual se 
prende.

·  Vendido em pares.

295100737

FITAS PARA CATRACA
·  Capacidade para 181 Kg (400 lb) com segurança.
·  Fita com 2,5cm x 3m (1”x 10’) com logotipos Sea-Doo, 
Ski-Doo e Can-Am.

·  Catraca de luxo com punho de borracha.
·  Ganchos em “S” revestidos.
·  Pacote com 2 unidades.
860200447 · Preto/Cinza

Defender

Defender MAX

CORRENTES PARA PNEUS 
TRASEIROS
·  Melhore sua tração na lama e na neve.
·  Vendido em pares.
27" x 11"x 14"
715003839
29" x 9"x 14"
715000225

PNEU ZILLA DA MAXXIS*

·  Vendido individualmente.
Dianteiro 
27" x 10" x 14"
705401302

Traseiro 
27" x 12" x 14"
705501703

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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* Consulte seu manual do operador/guia do proprietário para obter o tipo do pneu e o tamanho correto do aro. Inadequação de tipo de pneu e de seleção do aro pode afetar o manuseio do veículo. 
Verifique com as autoridades locais se há regulamentação adequada.

RODAS E BEADLOCKS OEM 

RODAS ACESSÓRIAS

NOTA : Porca correspondente - 250100100 / 
Tampa correspondente - 705400928

NOTA : Porca correspondente - 250100100 / 
Tampa correspondente - 705400928

NOTA :  
Porca correspondente - 250100100 Preta, 
250100082 Cromada 
Tampa correspondente - 705401541

NOTE : Porca correspondente -250100100 Preta, 250100082 Cromada/ Tampa 
correspondente - 705401541

NOTE : Porcas correspondentes - 250100100 Preto e 250100082 
Cromado / Tampa correspondente - 705400680 Preto

PNEUS OEM 

RODA LIMITED 14"
·  Roda premium em alumínio fundido.
·  Preta com a face usinada.
·  Vendida individualmente.
·  Padrão nos modelos Limited.
Defender, Defender MAX
Dianteiro - 14" x 7" offset = 41 mm

 705401380 · Prata/Preto
Traseiro - 14" x 8.5" offset = 51 mm

 705501813 · Prata/Preto

RODA XT 14"
·  Roda premium em alumínio fundido.
·  Vendido individualmente.
·  Padrão nos modelos XT Camuflados.
Defender, Defender MAX
Dianteiro - 14" x 7"  
offset = 41 mm

 705401379 · Preto
 705401378  

Prata e envernizado

Traseiro - 14" x 8.5"  
offset = 51 mm

 705501814 · Preto
 705501812  

Prata e envernizado

RODA 14" MAVERICK X DS
·  Roda de alumínio preta envernizada.
·  Opção de cor do beadlock (não incluído).
·  Necessita de 16 porcas (250000435) para 
a instalação do beadlock.

Defender, Defender MAX
Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 41 mm
705401594
Traseiro - 14" x 8" offset = 51 mm
705502146

RODA 12" 
·  Roda de alumínio preta envernizada. 
·  Opção de cor do beadlock (não incluído).
·  Necessita de 16 porcas (250000435) para 
a instalação do beadlock.

Defender, Defender MAX
Dianteiro - 12" x 6" offset = 41 mm

 705401678 · Preto
Traseiro - 12" x 7.5" offset = 51 mm

 705502244 · Preto

14" X DS BEADLOCK
·  Beadlock em alumínio fundido.
·  Deve ser instalado na Roda Dianteira 
(705401594) e na Roda Traseira 
(705502146).

Defender, Defender MAX
 705401586 · Verde Manta Green 
 705401702 · Azul Octane 
 705401837 · Vermelho Can-Am 
 705401840 · Preto

12" MAVERICK BEADLOCK
·  Beadlock em alumínio fundido.
·  Deve ser instalado na Roda Dianteira 
(705401678) e Roda Traseira 
(705502244).

Defender, Defender MAX
 705401445 · Vermelho Can-Am 
 705401543 · Laranja Crush 
 705401329 · Amarelo 
 705401695 · Azul Octane

RODA OUTLANDER X MR  
E DEFENDER 
·  Roda de alumínio fundido, com desenho 
exclusivo e diferenciado para destacá-lo na 
multidão.

Defender, Defender MAX (rodas dianteiras)
Dianteiro - 14" x 6.5" offset = 10 mm

 705401848 · Preto e usinado 
 705401849 · Preto

Defender, Defender MAX (rodas traseiras)
Traseiro - 14" x 8.5" offset = 23 mm

 705502397 · Preto e usinado 
 705502398 · Preto

RODA DEFENDER XT
(Não ilustrado)
Dianteiro - 14" x 7" offset = 41 mm
705401564 · Preta 
705401559 · Prata e usinada 
705401563 · Preta e usinada

Traseiro - 14" x 8,5" offset = 51 mm
705502103 · Preta 
705502101 · Prata e usinada 
705502102 · Preta e usinada

RODA LOCKOUT 393 14" DA VISION*

·  Vendida individualmente.
·  Tampa correspondente (705401362), Porcas 
correspondentes (250100100).

Dianteira - 14" x 7" Padrão de rosca: 4/136 mm 
Offset da roda: 4 + 3
705401363
Traseira- 14" x 8" Padrão de rosca: 4/136 mm 
Offset da roda: 4 + 4
705501787

MAXXIS M923J / M924J
Defender (Somente modelos Básico e DPS)
Dianteiro - 25" x 8" x 12"
705401658

Traseiro - 25" x 10" x 12"
705502215

MAXXIS CORONADO
·  Atende aos Regulamentos T Europeus.
Defender Convenience e PRO
Dianteiro  
27" x 9" x 14"
705402058
Traseiro  
27" x 11" x 14"
705502576

NOVO  ITP CRYPTID
·  Sulcos com altura graduada e ombro com 
configuração similar a remos proporcionam uma borda 
de ataque lateral para entrar e sair de grandes 
lamaçais sem abrir mão do conforto e confiabilidade. 

·  Classificação de 6 camadas.
Defender X mr
Dianteiro  
705402096 · 30" x 9" x 14"
Traseiro 
705502621 · 30" x 11" x 14"

PNEU MAXXIS BIGHORN 2.0
Defender (XT, XT Cab)
Dianteiro - 27" x 9" x 14"
705401377
705400961 ∙ 
Traseiro - 27" x 11" x 14"
705502019
705501295 ∙ 

Defender
Dianteiro - 27" x 9" x 12"
705401385
705401386 ∙ 
Traseiro - 27" x 11" x 12"
705501817
705501818 ∙ 

Dianteiro - 28" x 9" x 14"
705401592
Traseiro - 28" x 11" x 14"
705502144

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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VESTUÁRIO E  
EQUIPAMENTOS

NOVO  AGASALHO COM ZÍPER
· Moletom com capuz e zíper inteiriço.
·  Cós e punhos nervurados.
·  Impresso Can-Am no forro.
·  Logotipo de alta densidade na frente.
·  2 bolsos frontais.
·  Etiqueta bordada no bolso.
60% Algodão, 40% Poliéster
454080  
P, M, G, GG, GGG, GGGG 
Azul (80), Preto (90)

NOVO  AGASALHO 
CAN-AM
·  Agasalho leve em algodão.
·  Logotipo impresso na manga.
·  Etiqueta bordada na gola.
60% Algodão, 40% Poliéster
454079 
P, M, G, GG, GGG, GGGG 
Cinza Carbono (07)

NOVO  CAMISA 
TECHNICIAN
·  Camisa de sarja de fio tingido.
·  Logotipos na frente.
·  Plissado nas costas.
·  Bolso com zíper.
60% Algodão, 40% Poliéster
454074  
P, M, G, GG, GGG, GGGG  
Azul (80), Preto (90)

NOVO  CAMISETA 
ORIGINAL MANGA 
LONGA
·  Camiseta em algodão com 
logotipo e etiqueta bordada 
nas costas.

100% Algodão
454085 
P, M, G, GG, GGG, GGGG  
Branco (01), Preto (90)

Some products shown may not be available or homologated in your country. Contact your BRP dealer for local details.

VESTUÁRIO CAN-AM
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CINZA (09) VERMELHO (30) AZUL (80) AZUL MARINHO (89) PRETO (90)

JAQUETA PARA LAMA
·   100 % em PVC impermeável.
·   Costuras soldadas 
eletronicamente.

·  Painéis de ventilação nas axilas e 
costas.

·   2 bolsos.
·   Punhos elásticos.
·   Capuz e bainha com fechamento 
por cadarço.

PVC (cloreto de polivinila)
286676 
P, M, G, GG, GGG 
Transparente (00), Preto Fosco 
(93)

CALÇAS PARA LAMA
·  Calça larga feita 100 % de PVC 
impermeável.

·   Costuras soldadas 
eletronicamente.

·   Ventilação colocada 
estrategicamente.

·   Aberturas laterais na parte 
inferior da perna.

PVC (cloreto de polivinila)
286128 
P, M, G, GG, GGG 
Transparente (00), Preto Fosco 
(93)

NOVO  CAMISA ADVENTURE TEAM
·  Tecido de secagem rápida, antibacteriano, absorvente de 
umidade.

·  Costas compridas para cobertura ao dirigir.
·   Tecido de malha para ventilação extra nas axilas.
·  Desenhos sublimados que não desbotam.
· Punho nervurado.
100% Poliester
454072 ·  P, M, G, GG, GGG, GGGG· Cinza (09), Vermelho (30)

NOVO  CAMISA TEAM FEMININA
·  Corte feminino 
semiacinturado.

·  Tecido de secagem rápida, 
antibacteriano, absorvente 
de umidade para máximo 
conforto.

·  Tecido de malha para 
ventilação extra nas axilas.

· Punho nervurado.
·  Desenhos sublimados que 
não desbotam.

90% Poliester, 10% Spandex
454134 ·  PP, P, M, G, GG, GGG · Cinza (09), Água (74)

NOVO  CAMISA X-RACE
·  Tecido ultraleve, secagem rápida, antibacteriano, absorvente de 
umidade.

·  Tecido de malha para máxima respirabilidade.
·   Costas compridas para cobertura ao dirigir.
·   Desenhos sublimados que não desbotam.
·   Punho nervurado.
100% Poliester
454073 ·  P, M, G, GG, GGG, GGGG · Cinza carbono (07), Azul (80)

NOVO  CAMISETA 
FEMININA  X-TEAM
·  Camiseta em algodão com 
logotipo silkado e etiqueta 
bordada na lateral.

·  Bolso frontal.
95% Algodão, 5% Spandex
454070 
PP, P, M, G, GG, GGG 
Turquesa (Aqua) (76),  
Preto (90)

NOVO  CAMISETA  
FEMININA 
ORIGINAL
·  Camiseta em algodão com 
logotipo e etiqueta bordada 
nas costas.

·  Corte feminino.
95% Algodão, 5% Spandex
454071 
PP, P, M, G, GG, GGG  
Branco (01), Preto (90)

NOVO  BONÉ CLÁSSICO
·  Alça de plástico ajustável.
·  Logotipo bordado em 3D na frente.
·  Etiqueta tecida na traseira.
·  Impressão em silk-screen sob a 
borda.

100% Algodão
448522 · Tamanho único 
Cinza (09), Vermelho (30), Azul (80), 
Azul marinho (89), Preto (90)

NOVO  BONÉ ABA RETA
·  Alça de plástico ajustável.
·  Com a aba plana.
·  Lona de algodão na frente.
·  Malha na traseira.
55% Algodão, 45% Poliester
447646 · Tamanho único 
Preto (90)

NOVO  BONÉ INTRUSION
·  Alça de plástico ajustável.
·  Tela de algodão.
·  Logotipo bordado na frente.
·  Etiqueta tecida na traseira.
55% Algodão,  
45% Poliester
447370 · Tamanho único 
Cinza Carbono (07),  
Preto (90)

NOVO   BONÉ INTRUSION 
ABA RETA
·  Alça de plástico ajustável.
·  Tela de algodão.
·  Logotipo bordado na frente.
·  Etiqueta bordada na traseira.
·  Impressão em silk-screen 
sob a borda.

100% Algodão
447383 · Tamanho único 
Azul (80)

NOVO  CAMISETA X-TEAM
·  Camiseta em algodão com logotipo silkado na frente e nas 
costas.

·  Etiqueta bordada na lateral.
100% Algodão
454069 · PP, P, M, G, GG, GGG, GGGG · Azul (80), Preto (90)

NOVO  CAMISETA INTRUSION
·  Camiseta em algodão com logotipo e etiqueta bordada nas 
costas.

100% Algodão
447373 · PP, P, M, G, GG, GGG, GGGG · Preto (90), Âmbar (95)

NOVO  CAMISETA ORIGINAL
·  Camiseta em algodão com logotipo e etiqueta bordada nas costas.
100% Algodão
454068 · PP, P, M, G, GG, GGG, GGGG · Branco (01), Preto (90)

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 

VESTUÁRIO CAN-AM CAMISAS

VESTUÁRIO PARA LAMA
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ÓCULOS

LUVAS

QUAL CÓDIGO REPRESENTA O SEU TAMANHO?
1. Encontre o seu tamanho. 
2.  O código correspondente é O CÓDIGO que você usa para completar o número de peça no seu pedido.  

Exemplo: 440227__90 Tamanho: M = Código “06”, portanto 4402270690

COMO MEDIR
·  Para melhores resultados, peça que outra pessoa tire as medidas.
·   Meça o corpo sem roupa.
·  A fita deve ficar justa, mas não apertada.
·  Se as medidas caírem entre dois tamanhos, peça o tamanho maior.

1 CABEÇA
Em volta da cabeça, do centro da testa, 
passando acima das orelhas e sobre o ressalto 
natural atrás da cabeça.

2 COMP. 
BRAÇO

Deixe as mãos caírem ao lado do corpo em 
uma posição ligeiramente flexionada. Meça do 
centro da sua nuca ao longo do braço até o 
punho.

3 PEITO/
BUSTO

Meça por baixo dos braços, em volta da parte 
mais cheia do peito. 

4 CINTURA Meça em torno da sua cintura natural, 
mantendo um dedo entre a fita e o corpo.

5 QUADRIL Meça em volta da parte mais cheia do quadril.

6 COMP. 
PERNA Descalço, do cavalo até o chão.

1

2

3

4

6

5

TAMANHO CÓDIGO TAMANH0 CÓDIGO TAMANH0 CÓDIGO TAMANH0 CÓDIGO TAMANH0 CÓDIGO TAMANH0 CÓDIGO

Único 00 GG 12 G/GG 73 11/12 56 10 30 32 38
PP 02 GGA 13 2 21 13/14 80 10.5 99 34 39

PP/P 90 GGG 14 3/4 79 14/16 50 11 31 36 40
P 04 GGGG 16 5/6 52 4 23 12 32 38 41
M 06 GGGGG 18 6/8 48 6 25 13 33 40 42

MA 07 GGGGGG 88 7/8 54 7 27 14 34 42 43
G 09 P/M 72 9/10 55 8 28 28 36 44 44

GA 10 M/G 91 10/12 49 9 29 30 37

LUVAS MASCULINAS (MEDIR LARGURA DA PALMA)

P M G GG GGG GGGG
CM 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 14

LUVAS FEMININAS (MEDIR LARGURA DA PALMA)

P M G GG GGG
CM 6.8 7.5 8.3 9 11.5

FEMININO–1.64 M - 1.77 M
PP P M G GG GGG GGGG

PEITO 81-86 86-91 91-99 99-107 107-114 114-124 124-134
CINTURA 61-66 66-71 71-76 76-86 86-94 94-104 104-114
QUADRIL 86-91 91-97 97-102 102-112 112-119 119-132 132-140
COMPRIMENTO DO BRAÇO 79 79-81 81 81-83 83 83-86 86
COMPRIMENTO 76 76 76 76 76 76-77 77

MASCULINO–1.77 M - 1.83 M
PP P M G GG GGG GGGG

PEITO 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142 52-56
CINTURA 74-79 79-86 86-97 97-107 107-117 117-127 46-50
QUADRIL 89-94 94-102 102-112 112-122 122-132 132-142 52-56
COMPRIMENTO DO BRAÇO 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91 35
COMPRIMENTO 80-81 81 81 81 81-82 82-83 32 1/2

 ÓCULOS CAN-AM JÚNIOR TRAIL DA SCOTT
·  Pintura da armação e desenhos das tiras personalizados integrados.
·  Tratamento antiembaçante da lente No Fog†.
·  Lente plástica transparente Lexan† 100 % protegida contra UV.
·  Espuma facial multicamadas.
·  Tira antideslizante durável.
448512 · Tamanho único · Preto (90)

FEMININO
446311 
P, M, G, GG, GGG 
Turquesa (Aqua) (76),  
Preto (90)

NOVO  LUVAS ADVENTURE  
TEAM
·  Fabricação em Spandex para maior 
flexibilidade.

·  Palma de Chamude.
·  Design pré-curvado.
·  Desenhos sublimados que não 
desbotam.

·  Fácil para colocar e tirar.
·  Logotipo soldado.
·  Impressos em silicone nos dedos 
internos. 

Revestimento externo: Spandex, 
Chamude, Poliester
446305 · P, M, G, GG, GGG, GGGG  
Vermelho (30)

MASCULINO
446306  
PP, P, M, G, GG, 
GGG 
Vermelho (30), 
Azul (80)

NOVO  LUVAS X-RACE
·  Painéis de Air mesh e palma perfurada para 
ventilação e mobilidade.

·  Camada dupla de Clarino† na palma e 
polegar para durabilidade e conforto extras.

·  Design pré-curvado.
·  Pontas dos dedos de silicone para maior 
aderência e controle.

·  Detalhes injetados diretamente no dorso.
·  Sistema de fechamento do punho tipo velcro 
para manter a luva no lugar.

Air Mesh, Spandex, Clarino†

 ÓCULOS DE CORRIDA CAN-AM SAND 
DA SCOTT
·   Tratamento antiembaçante da lente No Fog†.
·  Lente transparente Lexan† 100 % protegida contra UV.
·   Espuma na ventilação do retentor de pó.
·   Espuma facial multicamadas.
·   Tira antideslizante durável.
·   Compatível com os sistemas tear-off e roll-off 
(vendidos separadamente).

·  Lente extra na embalagem.
448491 · Tamanho único · Preto (90)

ÓCULOS CAN-AM TRAIL DA SCOTT
·   Lente transparente de Lexan 100 % protegida contra UV.
·   Espuma hipoalergênica super macia para o rosto.
·   Tira antideslizante durável.
·   Compatível com os sistemas tear-off e roll-off 
(vendidos separadamente).

447899 · Tamanho único 
Branco (01), Amarelo (10), Preto (90)

MOCHILA CAN-AM URBAN DA OGIO
·  Compartimento de proteção para laptop que facilita inspeção no aeroporto.
·  Bolso almofadado para iPad™ / tablet / e-reader.
· Suportes duplos laterais para garrafa d’água/acessórios.
·  Alças de ombro ergonômicas ajustáveis.
·  Bolso na frente com duas divisões almofadadas para acessórios e bolso 
sem aba.

·  Dimensões: 50 cm A x 34 cm L x 24 cm.
100% Poliester
469293 · Tamanho único · Preto (90)

BOLSAS
BOLSA PARA VESTUÁRIO CAN-AM SLAYER DA OGIO
·  Espaçoso compartimento principal com fácil acesso a todo o vestuário.
·  Bolso grande separado para botas.
·  Bolso com zíper para acessórios.
·  Alças de transporte fáceis de pegar.
·  Alça de ombro destacável.
·  Base reforçada para serviço pesado.
·  Dimensões: 81 cm A x 41 cm L x 46 cm P
100% Poliester
469294 · Tamanho único · Preto (90)

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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1  FILTRO DE ÓLEO 420256188

2  ÓLEO DO MOTOR VEJA P.70

3  FILTRO DE COMBUSTÍVEL 709000330

4  FILTRO DE AR 715900394

5  FILTRO DEAR DO CVT 706600156

6  CORREIA DE TRANSMISSÃO 
            422280654/422280280

7  PASTILHAS DE FREIO VEJA P.66

8  KITS DE PORTA-MALAS VEJA P.66

9  ROLAMENTOS 293350118

10  BUCHASDE BRAÇO A 703500875

11  JUNTAS ESFÉRICAS 
            706202044/706202045

12  VELA DE IGNIÇÃO 707000246

13  BATERIA 410301203

VEJA ÓLEOS E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO NA PÁG.70, 
INCLUINDO KIT COMPLETO DE TROCA DE ÓLEO.

A MANUTENÇÃO 
REGULAR DO SEU  
DEFENDER GARANTE O 
SEU MÁXIMO 
DESEMPENHO.

*Consulte o gráfico de manutenção periódica quanto aos intervalos apropriados.

OBSERVE ESTES COMPONENTES*
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PEÇAS QUE DETERMINAM  
O PADRÃO

1 ANO DE GARANTIA EM TODAS AS PEÇAS ORIGINAIS CAN-AM

FILTRO DE AR PREMIUM
·  O melhor filtro do mercado, evita que contaminantes transportados pelo ar cheguem ao motor.
·  Protegem os componentes internos contra desgaste prematuro.
·  Os filtros de ar BRP genuínos garantem compatibilidade absoluta e ajuste perfeito.
715900394

FILTRO DE ÓLEO
420256188

O-RING (TAMPA 
DO FILTRO DE ÓLEO)
(Não ilustrado)
420230920

O-RING (BUJÃO 
DE DRENAGEM)
(Não ilustrado)
420552280

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 
(Não ilustrado)
Defender, Defender MAX
709000330
Somente modelos EVAP
709000100

FILTRO DE AR DO CVT  
(Não ilustrado)
706600156

VELA DE IGNIÇÃO
707000246

Observação: Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em can-am.com.br para obter os preços de varejo sugeridos dos produtos Can-Am.

VISITE A SEÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO SITE CAN-AM.COM.BR PARA CONHECER A LINHA COMPLETA DE PEÇAS ORIGINAIS DA CAN-AM.

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 

PEÇAS ORIGINAIS CAN-AM GENUINE PARTSPEÇAS DE MANUTENÇÃO ORIGINAIS CAN-AM

VOCÊ SE LEMBRA DO QUE O FEZ SE APAIXONAR PELOS VEÍCULOS CAN-AM? 
Engenharia de precisão. Rigorosamente testados. Aprovação na fábrica. 
A experiência off-road perfeita continua com as peças originais Can-Am.
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Um material essencial está entre os nossos 
componentes de correia de transmissão: Fibra PBO. 
A fibra PBO é a próxima geração de superfibra com excelente 
estabilidade térmica, grande resistência a abrasão e, além disso, tem 
quase o dobro da força e modulação da fibra de aramida. 

>   Fazemos parceria com os melhores fabricantes do 
mercado para oferecer a você exclusivas correias 
de transmissão com qualidade constante.

>  A estrutura 100% em fibra PBO de polímero 
avançado de alta resistência a tração oferece 
resistência a altas temperaturas e durabilidade 
prolongada.

>  Nossas equipes de engenharia integraram e testaram 
cada correia de transmissão para fornecer respostas 
rápidas do acelerador, aceleração, velocidade 
máxima e desempenho consistentes.

>  Nosso objetivo é fornecer os mais altos níveis de 
desempenho e longevidade com base no uso final 
e na calibragem específicos do seu veículo.

"JÁ TESTEI TODOS AS CORREIAS DE 
TRANSMISSÃO QUE EXISTEM E OS 
DA CAN-AM SÃO AQUELES EM QUE 
CONFIO PARA VENCER CORRIDAS."
PHIL BLURTON
VENCEDOR DOS CAMPEONATOS MUNDIAIS UTV DE 2017 E  
2018 CAMPEÃO 2017 DA BITD UTV PRO PRODUCTION TURBO

O QUE FAZ AS  
CORREIAS CAN-AM  
SE DESTACAREM?

ESCOLHER A CORREIA DE TRANSMISSÃO CERTA PODE AFETAR A POTÊNCIA E O DESEMPENHO

CONSTRUÇÃO DA CORREIA CAN-AM VS. CONCORRÊNCIA

50

40

30

20

10

500 1000 1500 2000 2500
0

0

PBO

Fibra de CarbonoTechnora

Kevlar
Fibra de Vidro

Poliester

Fibra de Aço

Módulo de Tração (g/d)

Re
sis

tê
nc

ia
 à

 Tr
aç

ão
 (g

/d
)

Re
la

çã
o d

e C
icl

o d
e V

id
a

Marca A Marca B BRPMarca A C12

47 51

74

100

MÓDULO E  
RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO
Com base em teste de 
dinamômetro, o PBO 
supera os materiais Kevlar 
e de Fibra de Carbono em 
todos os sentidos.

COMPARAÇÃO DE 
DURABILIDADE
Em comparação com o 
desempenho da correia de 
transmissão da Can-Am (100% 
PBO - 422280364).

UPGRADE BATERIA DE 30 AH 
·  Requer 1 porca e 1 arruela adicional  
(207562054 e 234062410).

·  Consulte o manual do usuário para remoção e instalação.
·  Padrão no XT e XT CAB.
515176151 · Modelos Básicos e DPS

SEMI-EIXO DE 
DESEMPENHO
(Não ilustrado)
·  Design de alto desempenho, ideal 
para uso off-road com proteção 
superior em uso em lama. 

·  Inclui CVs, eixo e porta-malas com a 
melhor e mais adequada geometria 
para seu veículo Can-Am. 

Defender/Traxter XMR
705402420 · Dianteiro 
705502594 · Traseiro

KIT DE PASTILHAS DE FREIO METÁLICAS
·  Construídas para durar mais – construção robusta para enfrentar frenagens fortes.
·  Projetadas para enfrentar condições de pilotagem exigentes com ambientes de frenagem 
desafiadores tais como lama e dunas.

·  Criadas especificamente para uso nos UTV Can-Am.
715900379 · HD5, HD8, HD10 - Dianteiro 
Esquerdo
715900381 · HD8, HD10  
(Pinça de pistão simples) - Traseiro Esquerdo 

715900386 · HD8 MAX, HD10 MAX  
(Pinça de pistão duplo) - Traseiro Esquerdo 

715900380 · HD5, HD8, HD10 -  
Dianteiro e Traseiro Direitos (somente HD5)

715900382 · HD8, HD10 -  
(Pinça de pistão simples) Traseiro Direito

715900387 · HD8 MAX, HD10 MAX -  
(pinça de pistão duplo) Traseiro Direito

KITS DE COIFA DA JUNTA 
HOMOCINÉTICA
·  Vêm com grampos e graxa. 
· Os kits originais de coifa da junta homocinética  
  da BRP garantem compatibilidade absoluta e  
  encaixe perfeito. 
705401345 · Dianteira Lado da Roda 
705401355 · Dianteira Lado do Diferencial 
705501864 · Traseira

BATERIAS YUASA†

·  Modelos topo de linha do fornecedor 
OEM de baterias preferido na 
América do Norte.

18 Amps. Úmida · (YTX20L-BS)  
410301203

SEMI-EIXO PREMIUM
·  Design de qualidade premium, ideal para uso off-road, uso pesado e de alto torque em baixa velocidade.
·  Inclui JHs, eixo e coifas com a geometria mais apropriada para o seu veículo Can-Am.
HD5

705502478 · Dianteiro Esq. 
705502479 · Dianteiro Dir.

HD10, HD8, HD5

705401937 · Dianteiro Esq. 
705401936 · Dianteiro Dir.

Modelos XTP

705402353 · Dianteira

HD10, HD8  
(incluindo XTP)

705502451 · Traseira

KIT DE BUCHA DO BRAÇO A
·  Este kit de buchas inclui 2 buchas, 
uma luva e uma placa de desgaste, 
conforme ilustrado. Tudo o que você 
precisa para renovar os braços A da 
suspensão. 

703500875

ROLAMENTOS
(Não ilustrado)
·  Rolamentos vedados para 
proteção adicional contra 
água e sujeira.

293350118

JUNTAS ESFÉRICAS
  Design robusto para uso off-road e vedado para 
durabilidade prolongada. 
706202044 · Superior 
706202045 · Inferior

TAMPA DA JUNTA DO CVT
(Não ilustrada)
420630292 · HD5 
420450400 · HD8, HD10

FERRAMENTA EXTRATORA/TRAVAMENTO
(Não ilustrada)
·  Permite abrir a embreagem secundária para fácil substituição da correia.
·  Trava o motor em TDC para tarefas de manutenção. 
529036098 · HD5 
708200686 · HD8, HD10 Adaptador de polia acionada 
529036352 · HD8, HD10 Adaptador de polia acionada

CORREIA DE 
TRANSMISSÃO PREMIUM
·  Projeto de alto desempenho ideal para uso 
fora-de-estrada.

·  Calibragem específica da BRP ajustada 
para melhor se adequar ao seu veículo 
Can-Am. 

422280654 · HD8, HD10 
422280280 · HD5

Observação: Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em can-am.com.br para obter os preços de varejo sugeridos dos produtos Can-Am.
Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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Se você o comprou como necessidade 

de transporte ou pela pura alegria do 

desempenho, o seu Can-Am é um investimento 

– aproveite-o ao máximo. Os lubrificantes XPS 

são os únicos projetados especificamente para 

uso nos veículos Can-Am com motores Rotax.

O óleo XPS atende às exigências de motores 

off-road de alto desempenho, incluindo 

motores turbo e superalimentados. O 

óleo XPS foi formulado especificamente 

para o maior estresse que esses motores 

experimentam.

POR QUE O ÓLEO XPS É PERFEITO
PARA SEU MOTOR ROTAX?

CONFIABILIDADE INIGUALÁVEL
Tire o máximo proveito de cada quilômetro percorrido 
em cada passeio.

FOI FEITO PARA ISTO
Desenvolvido nos motores Rotax para oferecer o 
melhor desempenho e a melhor lubrificação em 
todas as condições.

MÁXIMO DESEMPENHO
Projetado para combinar com o desempenho 
avançado dos motores Rotax.

O ÓLEO XPS PASSOU POR TESTES RIGOROSOS NAS PIORES CONDIÇÕES POSSÍVEIS PARA 
COMPROVAÇÃO E SERÁ UTILIZADO POR MUITOS PILOTOS DE OFF-ROAD DA CAN-AM NESTE ANO.

PHIL BLURTON
CAMPEÃO 2017 DA BITD UTV PRO PRODUCTION  
TURBO

Motor Rotax ACE  
tri-cilíndrico Motor Rotax 

V-twin

KYLE CHANEY
CAMPEÃO 2017 DA TORC PRO MOD UTV

VISITE A SEÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NO SITE                                          
PARA CONHECER A LINHA COMPLETA DE LUBRIFICANTES XPS.

CAN-AM.COM.BR



ÓLEOS XPS PARA MOTORES LUBRIFICANTES

+40˚ C
+104˚ F

-35˚ C
-31˚ F

CADA UM FOI RIGOROSAMENTE 
DESENVOLVIDO, TESTADO E APROVADO. 
NÃO DEIXE AO ACASO A MANUTENÇÃO DO 
SEU VEÍCULO E OBTENHA A VERDADEIRA 
PAZ DE ESPÍRITO QUE A LINHA XPS 
PROPORCIONA.

XPS É UMA LINHA COMPLETA DE 
PRODUTOS PARA DESEMPENHO 
DESENVOLVIDOS PARA 
PROTEGER SEU VEÍCULO E  
ESTENDER SUA VIDA ÚTIL.

Observação: Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em can-am.com.br para obter os preços de varejo sugeridos dos produtos XPS. Observação: Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em can-am.com.br para obter os preços de varejo sugeridos dos produtos XPS.

ÓLEO SEMI SINTÉTICO 4T 5W-40
·  Este composto sintético é o óleo escolhido pelos proprietários de veículos de alto 
desempenho com motor de 4 tempos, incluindo motores turbo ou sobre-alimentados que 
exigem fricção cuidadosamente projetada. 

·  Combinando materiais de base sintética da mais alta qualidade com aditivos sintéticos 
extremamente testados, oferece proteção superior contra corrosão e ferrugem em 
comparação com óleos de motor convencionais e ótima operação em embreagens úmidas 
para deslocamento suave e positivo com melhor proteção contra partida a frio do que 
óleos de 10 W.

946 ml 
779133

GRAXA SINTÉTICA PARA 
SUSPENSÃO 
·  Projetada para funcionar especificamente 
com os componentes encontrados em 
suspensões de veículos Can-Am.

·  É altamente estável e oferece ótima 
lubrificação em temperaturas extremamente 
altas ou frias, protegendo os componentes 
da suspensão contra sujeira e umidade, bem 
como a corrosão sob condições extremas de 
lavagem.

·  400 g
779163

ÓLEO SINTÉTICO DE 
CÂMBIO 
·  Utiliza aditivos personalizados para 
proporcionar o melhor desempenho nos 
diferenciais Visco-Lok e Smart-Lok 

·  Permite cargas maiores, estabilidade 
superior ao cisalhamento e redução da 
oxidação.

·  Proteção excepcional contra desgaste e 
desempenho superior em todas as 
temperaturas de operação.

·  946 ml
779158  
75W-90

779160  
75W-140

REFRIGERANTE PRÉ-MISTURADO DE 
PROLONGADA VIDA ÚTIL
·  O anticongelante/refrigerante XPS contém a diluição 
correta e os aditivos necessários para prevenir corrosão e 
inibir cavitação nos sistemas de refrigeração BRP.

·  Fórmula com 5 anos de duração especialmente formulada 
para veículos BRP.

·  Transferência de calor superior.
·  Substituição ideal para veículos que normalmente usam 
anticongelante/refrigerante de 2 anos (verde), 5 anos 
(laranja).

·  946 ml
779150

LUBRIFICANTE 
ANTI-CORROSIVO
·  Lubrificante multiuso que também 
pode ser usado para evitar intrusão 
de ferrugem, corrosão e umidade.

·  Contém aditivos de pressão 
extrema que funcionam como um 
lubrificante universal para 
qualquer lugar em que lubrificação 
seja necessária.

·  340 g
779168

3.785 L 
779134

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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PRODUTOS DE MANUTENÇÃO XPS

LIMPADORES XPS 

Observação: Entre em contato com seu revendedor ou visite nossa loja on-line em can-am.com.br para obter os preços de varejo sugeridos dos produtos XPS.

FLUIDO DE FREIO DOT 4 
· Atende ou excede todos os requisitos 
  para fluidos de freio DOT3 e DOT4.
·  Fórmula para altas temperaturas 
resiste à fadiga do freio e também 
condiciona as vedações e o-rings no 
sistema de freio.

·  355 ml
779151

SPRAY DE LIMPEZA E 
POLIMENTO
·  Remove sujeira, graxa, sujeira da 
estrada e marcas de água com 
facilidade e rapidez.

·  Fórmula livre de petróleo, portanto, não 
prejudica os acabamentos de plástico.

·  340 g
219702844

TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL ISENTO DE 
CARBONO
·  Combinação de tratamento de combustível e limpador que pode ser usado 
periodicamente para restaurar o desempenho de partida ou aceleração 
perdida, bem como para manter a integridade do sistema de combustível 
e manter limpas as peças internas do motor.

·  Trata o combustível para armazenamento e elimina os problemas de 
umidade inerentes aos atuais combustíveis misturados com etanol, 
mantendo as partes metálicas limpas e livres de corrosão.

·  Utiliza aditivos patenteados de última geração.
·  Limpa válvulas, anéis engripados e câmara de combustão.
·  355 ml
779169

ESTABILIZADOR DE COMBUSTÍVEL
·  Compatível com etanol, estabiliza o combustível no tanque 
evitando a decomposição, as dificuldades na partida, 
hesitação do acelerador e baixa qualidade de funcionamento.

·  O etanol atrai umidade e este produto contém poderosos 
aditivos anticorrosivos para proteger os componentes do 
sistema de combustível.

·  Evita problemas associados a combustíveis E10.
·  236 ml
779171

LIMPADOR PARA CARBURADOR
·  Tratamento completo de combustível especialmente formulado para 
evitar pequenos problemas em motores causados por combustíveis 
misturados com etanol.

·  Remove goma e verniz do sistema de combustível acumulados durante 
o armazenamento, estabiliza o combustível contra decomposição por 
até 12 meses ou mais e fornece proteção contra corrosão e umidade 
para armazenamento em curtos ou longos prazos.

·  Ajuda a restabelecer as respostas do acelerador e das partidas.
·  Pode ser usado periodicamente mantendo a integridade do sistema de 
combustível, manter limpos os jatos do carburador e também combater 
problemas de umidade causados por combustíveis misturados com 
etanol, mantendo as partes metálicas limpas e livres de corrosão.

·  355 ml
779172

FLUIDO DE FREIO PARA 
COMPETIÇÕES
·  Excede as exigências de fluido de freio 
DOT4 para condições extremas e uso 
em competições.

·  A temperatura extrema de ponto de 
ebulição de 579 graus é ideal para 
condições de competição muito 
exigentes para combater a fadiga do 
freio.

·  355 ml
779152

LIMPADOR DE FREIOS E PEÇAS 
·  Uma mistura concentrada de solventes com um 
pulverizador de jateamento potente que efetivamente 
remove graxa, sujeira, fluido de freio e outros 
contaminantes dos componentes do freio e peças de 
metal, sem necessidade de desmontagem.

·  Evapora instantaneamente e completamente, não 
deixando resíduos que dificultem o desempenho.

·  Não contém ingredientes que prejudiquem a camada 
de ozônio.

·  397 g
219701776

FLUIDO DE SUSPENSÃO 
DE ALTO DESEMPENHO
·  Uma fórmula sintética e livre de 
enfraquecimento para manutenção de 
amortecedores FOX†.

·  Especialmente formulado para aplicação 
de alta demanda ou em competições.

·  Óleo para amortecedores de VI ultra alto.
·  Viscosidade projetada para desempenho 
otimizado com válvulas de amortecimento 
FOX†.

·  946 ml
779153

SOLUÇÃO PARA LAVAR VEÍCULOS 
OFF-ROAD
·  Limpador não-tóxico biodegradável que remove lama e sujeira 
seca do seu veículo off-road.

·  Seja sujeira das pistas, das matas ou dos campos, esse 
limpador deixará seu veículo off-road brilhando.

·  Quando usado conforme as instruções, o XPS Wash é seguro 
para todos os acabamentos de veículos off-road.

·  946 ml
219701702

TOALHAS DE MICROFIBRA
·  O que há de mais recente em toalhas de alta qualidade.
·  Feitas de fibras extremamente finas, suas superfícies macias 
foram aperfeiçoadas para secagem e polimento de superfícies 
pintadas, tingidas e brilhantes.

·  Tão absorventes que retém até sete vezes o seu peso em água.
·  Laváveis em máquina, são reutilizáveis.
·  Pacote com 2.
219701759

KIT PARA TROCA DE ÓLEO 
·  O conveniente kit de troca de óleo “tudo em um” economiza 
tempo e dinheiro.

·  Inclui Óleo XPS Sintético ou Sintético Composto, filtro de 
óleo, anéis de vedação e arruela.

779256 · Sintético composto 
(5W-40 450 CC ou menos)
779257 · Sintético  
(0W-40 450 CC ou menos)
779258 · Sintético composto 
(5W-40 500 CC ou mais)
779259 · Sintético 
(0W-40 500 CC ou mais)

779252 · Sintético 
(10W-50 500 CC ou mais)
779260 · Sintético composto 
(5W-40 900 ACE)
779261 · Sintético 
(10W-50 900 ACE)

Alguns produtos apresentados talvez não estejam disponíveis ou homologados em seu país. Entre em contato com seu revendedor BRP para obter informações mais detalhadas. 
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