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DEFENDER

SUA TAREFA.
NOSSOS ACESSÓRIOS.
VAMOS TRABALHAR.

AJUSTE E
COMPATIBILIDADE
PARA NÓS, A INOVAÇÃO É CONSTANTE.
TODOS NOSSOS ACESSÓRIOS FUNCIONAM
EM CONJUNTO, IMEDIATAMENTE. ENTÃO
FAÇA A SUA ESCOLHA. DEPOIS, ESCOLHA
MAIS ALGUNS.

ESTILO
E VISUAL

QUALIDADE E
CONFIABILIDADE

NOSSOS ACESSÓRIOS NÃO SÃO
PROJETADOS APENAS PARA TER UMA
BOA APARÊNCIA, MAS PARA TER UM
BOM DESEMPENHO. NA PRÁTICA.
NÃO É DECORAÇÃO, É FUNÇÃO.

OS ACESSÓRIOS CAN-AM SÃO
PERFEITOS ATÉ MESMO DENTRO DA
CAIX A, E CONTAM COM UMA
GARANTIA DE 1 ANO.
INSTALE-OS VOCÊ MESMO OU EM
UM REVENDEDOR AUTORIZADO.

GARANTIA LIMITADA
BRP 1-ANO

Para acessórios Can-Am novos , peças originais e produtos de reposição vendidos
através da BRP. Inclui Itens instalados por você ou em revenda autorizada BRP.

2021
PROCURE ESSE LOGOTIPO EM TODO O CATÁLOGO PARA
RECOMENDAÇÕES DE ESPECIALISTAS SOBRE PEÇAS E
ACESSÓRIOS INOVADORES, INDISPENSÁVEIS E PRONTOS
PARA OS ENTUSIASTAS, QUE AJUDARÃO VOCÊ A
PERSONALIZAR SUA MÁQUINA OFF-ROAD PERFEITA.
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PACOTES SELECIONADOS POR ESPECIALISTAS
ACRESCENTE OS ACESSÓRIOS QUE VOCÊ DESEJAR, EM 3 NÍVEIS DE PACOTES:
INICIANTE, AVANÇADO, E SUPER. OU ESCOLHA E CRIE SEU PRÓPRIO PACOTE.
INICIANTE

Essenciais, acessórios recomendados
para melhorar o desempenho de
qualquer veículo Can-Am.

AVENTURA

AVANÇADO

Um pacote perfeito: acessórios para todas
as finalidades, aprovados por pilotos
novatos e experientes. Equipe seu Can-Am
para um futuro de muita pilotagem.

TRABALHO

SUPER

Limites são para os outros:
monte seu veículo Can-Am para
superar os maiores obstáculos e
viver as maiores aventuras off-road.

ESPORTES

VOCÊ PODE FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS
na negociação de seu Defender. Consulte seu revendedor.

MONTE SEU DEFENDER

| ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS CAN-AM
PARA DIVERSÃO
EM GRAU MÁXIMO.

DEFENDER PRO

INICIANTE

AVENTURA

715005276

Para-brisa ProVent

p. 16

715007081
715005754
715005777
715005774
715006012

Para-brisa Traseiro de Policarbonato
Para-choque Dianteiro
Placas de Para-choque Dianteiro Xtreme
Protetores de Canto Dianteiros
Para-choque Traseiro

p. 19
p. 23
p. 23
p. 23
p. 25

715002459

Espelho Lateral

p. 16

715006325

Portas Flexíveis

p. 18

715006001
715003873
715005415
715003870

Alargadores de Para-lamas
Rack de Proteção
Protetores de Caçamba/Trilhos de Amarração
Rack de Teto Adventure

p. 26
p. 35
p. 25
p. 39

715004778

Cooler LinQ 30L (8 Gal)

p. 31

715006697

Kit de Placas de Proteção

p. 21

715002019

Completo Sistema de Áudio de Teto

p. 48

715004007

Barra Dupla de Luz LED 99 cm (39”) - 270W

p. 43

AVANÇADO

SUPER

*Note que o preço não inclui os requisitos de instalação e que os números de peça podem variar dependendo do modelo do veículo.
Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.
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MONTE SEU DEFENDER

SEU TRABALHO COMEÇA AQUI:
EQUIPE SEU CAN-AM DEFENDER PARA
TRANSPORTAR, CARREGAR E MUITO MAIS.

DEFENDER MAX

TRABALHO

INICIANTE
715003038

Teto Sport

p. 11

715002433
715006316
715002423

Meio Para-brisa
Meias Portas (Max)
Rack de Proteção Deluxe

p. 15
p. 18
p. 35

715002464

Extensor / Divisor de Caçamba LinQ

p. 32

715005754

Para-choque Dianteiro

p. 23

715005777
715006012
715002421

Placas de Para-choque Dianteiro Xtreme
Para-choque Traseiro
Extensores de Parede da Caçamba

p. 23
p. 25
p. 35

715003665

Holofotes LED 9 cm (3.5”)

p. 44

715006064

Rack Dianterio LinQ

p. 33

715004282
715007077
715004905
715003095

Cesta de Perfil Baixo LinQ
Luz Traseira para Carga
Monitor de Ré e Kit de Câmera
Sistema de Áudio de Teto Dianteiro

p. 31
p. 46
p. 49
p. 48

715006416

Guincho Can-Am HD 4500

p. 51

AVANÇADO

SUPER

*Note que o preço não inclui os requisitos de instalação e que os números de peça podem variar dependendo do modelo do veículo.
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

MONTE SEU DEFENDER

| ACESSÓRIOS

SEU EQUIPAMENTO ESPORTIVO
DEFINITIVO ESTÁ AO SEU
ALCANCE - É APENAS UMA
QUESTÃO DE EQUIPAMENTO
ADEQUADO.

DEFENDER

ESPORTES

INICIANTE
715002430

Teto Sport

p. 11

715002442
715006314
715002851
715002423
715005466
715005449

Para-brisa Basculante - Revestimento Reforçado
Meias Portas
Tela Traseira
Rack de Proteção Deluxe
Suporte para Ferramentas LinQ
Kit de Armazenamento de Encaixe

p. 15
p. 18
p. 20
p. 35
p. 40
p. 34

715005409

Alargadores de Para-lamas

p. 26

715005410

Para-choque Dianteiro Rancher

p. 24

715003879

Bagageiro LinQ 45 L (12 Gal)

p. 31

715003870

Rack para Teto Adventure

p. 39

AVANÇADO

SUPER
715006696

Kit de Placas de Proteção

p. 21

715003617
715002569
715002935

Protetores Laterais Dianteiros Rancher
Barras de Deslizamento de Pedras
Faróis LED Redondos 4”

p. 25
p. 27
p. 44

715007077

Luz Traseira para Carga

p. 46

*Note que o preço não inclui os requisitos de instalação e que os números de peça podem variar dependendo do modelo do veículo.
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TETOS
FABRICADOS COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E PROJETADOS
EM CONJUNTO COM O SEU CAN-AM, NOSSOS TETOS CRIAM UMA
BARREIRA FORTE, LEVE E RESISTENTE À INTEMPÉRIES.

FEITO PARA
SEU VEÍCULO

Projetado com o mesmo
design, acabamento,
ajuste e qualidade
encontrada em nossa
linha de produtos.

FAÇA-O SEU

Compatível com outros acessórios para tornar seu veículo tão
exclusivo quanto você. Iluminação, portas, para-brisas e mais.
10

100% INTEGRADO

ao design de todos os acessórios Can-Am.

TETOS

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

| ACESSÓRIOS

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.
· Forro de Teto Traseiro não é compatível com Proteção Traseira Contra Vento.
Defender
Kit inclui:
· Teto Esportivo
· Kit de Vedação do Teto Esportivo
· Forro de Teto Dianteiro
· Forro de Teto Traseiro
715002511

Defender MAX
Kit inclui:
·Teto Esportivo
·Kit de Vedação do Teto Esportivo
·Forro de Teto Dianteiro
·Forro de Teto Traseiro
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

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

Defender MAX
715003583

11

ACESSÓRIOS | TETOS

TETO BIMINI
COM VISEIRA

TETO BIMINI COM VISEIRA

· Lona resistente feita de poliéster tingido com solução resistente a raios UV.
·T
 eto em material flexível apresenta uma viseira rígida que permite seu
armazenamento enrolado e possibilita a montagem de rack de iluminação.
· Instalação rápida e fácil.
Defender
·Não compatiível com portas em material
flexível ou portas integrais rígidas.
715003418 · Preto

Defender MAX
715003030 · Preto

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 ou sistema de áudio.
· Permite melhor integração com Limpador de Para-brisa e Kit de Lavagem.
· Kit de Selagem necessário quando instalado 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.
· Kit de Selagem necessário quando instalado com Teto Esportivo.
Defender
· Precisa ser instalado com Teto Esportivo
(715002430).
715006334
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

Defender MAX
(Não ilustrado)
· Precisa ser instalado com Teto Esportivo
(715003038).
715006391

PARA-BRISAS
MELHORE O AJUSTE, A APARÊNCIA E O CONFORTO DE SEU DEFENDER
COM UM PARA-BRISA DESENVOLVIDO NA FÁBRICA PARA PROTEGER
DAS INTEMPÉRIES, TRILHAS EMPOEIRADAS, POÇAS PROFUNDAS DE
LAMA E TERRENOS ROCHOSOS.

REVESTIMENTO MAKROLON†
Nosso para-brisa integral é
produzido em policarbonato
revestido com Makrolon†,
resistente a altos impactos
para garantir uma longa
vida útil.

PARA-BRISA BASCULANTE

Permite que você ajuste o
para-brisa de acordo com as necessidades.

100% INTEGRADO

Seu Can-Am, com gaiola de perfil padrão, permite a fácil
instalação de acessórios, com encaixe perfeito.
13
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PARA-BRISAS E ESPELHOS

PARA-BRISA BASCULANTE
·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 BASCULANTE COM KIT
DE LIMPADOR E LAVADOR
·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 basculante 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

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 basculante (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
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

CABOS PARA LIMPADOR E
VIDROS ELÉTRICOS

(Não ilustrado)
·Necessário para instalar portas inteiriças com vidros
elétricos (715006331)
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-BRISAS E ESPELHOS | ACESSÓRIOS

PARA-BRISA BASCULANTE
COM REVESTIMENTO REFORÇADO

·Para-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

PARA-BRISA EM VIDRO

das intempéries e, ao mesmo tempo,
permite fluxo de ar controlado.
· Pode ser ajustado em 3 posições:
totalmente fechado, ¼ aberto ou
completamente aberto.
· Operação assistida por amortecedor à gás.
· Ideal para condições de pilotagem na
lama.

·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

Defender, Defender MAX
715002442

PARA-BRISA INTEGRAL –
REVESTIDO

PARA-BRISA INTEGRAL

Defender, Defender MAX
715002432

Defender, Defender MAX
715002431

·Para-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.

·Para-brisa integral de policarbonato resistente a altos
impactos.
·Formulado para não amarelar, 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.

MEIO PARA-BRISA

·Meio para-brisa de policarbonato com alta resistência
à impactos.
·Formulado para não amarelar, 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 desviar o fluxo
de ar.
·Instalação ou remoção rápida e fácil, sem
ferramentas.
·Não compatível com portas flexíveis.

Defender, Defender MAX
715002433
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PARA-BRISAS E ESPELHOS

DEFLETORES
DE VENTO
LATERAIS

CANALIZA O AR PARA DENTRO DA CABINE

PARA-BRISA PROVENT

·Para-brisa integral em policarbonato revestido Quantum† de
alta resistência à abrasão.
·Desempenho otimizado com o fechamento Total da Cabine.
·Aberturas controláveis para gerenciar o fluxo de ar.
·Canaliza o ar para dentro da cabine, desembaça o para-brisa e fecha
completamente para eliminar o fluxo de ar.
·Duas aberturas inferiores e uma superior (pre-filtro instalado).
·Proporciona excelente visibilidade e maior resistência à abrasão.
·Protege piloto e passageiro de intempéries.
·Instalação fácil e rápida sem ferramentas.
·Não compatível com kits de limpadores.

Defender, Defender MAX
715005276

DESEMBAÇA O PARA-BRISA

DEFLETORES DE VENTO
LATERAIS

·Defletores de vento de policarbonato translúcido
montados em ambos os lados da gaiola.
·Não compatível com Portas Integrais.
·Vendido em pares.
·Compatível com todos os para-brisas.

Defender, Defender MAX
715005081
·Podem ser ajustados em três diferentes posições
para melhor controle de fluxo de ar na cabine,
quando o para-brisa integral estiver instalado:
1) Defleção externa para reduzir turbulência e
fluxo de ar interno.
2) Deflação interna para aumentar o fluxo de ar
na cabine.
3) Ventilação do para-brisa para reduzir o
embaçamento.

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.

1

2

ESPELHO CENTRAL
PANORÂMICO

·Espelho convexo grande angular.
·Oferece visibilidade aprimorada.
·Pode ser usado com ou sem teto e para-brisa e
com compartimento da cabine.

Defender, Defender MAX
715003638

Defender, Defender MAX
715002459
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

3

PORTAS
UTILIDADE, VISUAL E PROTEÇÃO APRIMORADAS CONTRA INTEMPÉRIES
NAS TRILHAS E CANTEIROS DE OBRAS.

REMOÇÃO SEM FERRAMENTAS

Após instaladas, nossas portas são fáceis de remover
em dias quentes e ensolarados.

100% INTEGRADO

A gaiola padrão da Can-Am permite que nossos acessórios
sejam instalados facilmente com um ajuste perfeito.
17
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PORTAS

PORTAS INTEGRAIS
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.
·Abertura ampla da dobradiça traseira para facilitar
entrada/saída no compartimento.
·Vidros elétricos oferecem ventilação adicional.
·Compatible with all BRP windshields.
·Requer cabo de limpador e vidro elétrico (710004462),
cabo de alimentação (715003094) e kit de vedação do
teto esportivo (715003126).

Defender, Defender Max
715006331

PORTAS INTEGRAIS 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).

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)
715006314
Defender MAX (4 portas)
715006316

Defender MAX
715006329

PORTAS FLEXÍVEIS

·Portas flexíveis projetadas pela Bestop para o Can-Am
Defender.
·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 e remoção rápida e fácil em dias de sol
quente.
·Compatível com tetos e espelhos.
·Kit de Instalação de Portas Flexíveis (715006238 / 2X
para MAX) é necessário para instalação de portas
2019 e anteriores em modelos Defender 2020.

Defender, Defender MAX
(Somente porta dianteira do passageiro)
715006676 · Preto

Defender (2 portas)
715006325 · Preto
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Defender MAX (4 portas)
715006322 · Preto

JANELA TRASEIRA DE VIDRO

PROTEÇÃO TRASEIRA CONTRA VENTO
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.
·Não compatível com kit snorkel.

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715007080

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..
·Não compatível com kit snorkel.

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715007079

JANELA TRASEIRA EM
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.
·Não compatível com kit snorkel.

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715007081
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PROTEÇÃO TRASEIRA CONTRA VENTO
JANELA TRASEIRA EM
MATERIAL FLEXÍVEL

PAINEL TRASEIRO EM
MATERIAL FLEXÍVEL

·Painel traseiro em material flexível com estrutura de
aço que oferece boa proteção contra intempéries.
·Produzido em lona resistente a raios UV para
excelente resistência a rasgos e abrasão.
·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.

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

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715002920 · Preto
Defender, Defender MAX (2020 e posterior)
NOVO 715006680 · Preto
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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

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.

Durabilidade extrema
Alta resistência

4

2

4

1
5
3

DEFENDER, DEFENDER MAX
2019 E ANTERIORES

2020 E POSTERIORES

XT Cab 2018-2019,
Lonestar Edition
e X mr

Base, DPS
(HD5 e HD8),
XT (HD8) e
PRO (HD8)

6x6 (DPS e XT)
ou Pro ( DPS, XT),
XT PRO, DPS (HD10),
XT (HD10) e XT-P

XT Cab, Edição de
Caça, Edição
Lonestar, Limited,
e X mr

715003711
(exceto MAX)

715006977
(3up)

715006694
(exceto MAX)

715006696
(3up e 6x6)

715006979
(3up)

715003712
(somente MAX)

715006978
(MAX)

715006695
(somente MAX)

715006697
(MAX e PRO)

715006980
(MAX)

715002444

715006975

715002444

715004387

715006975

715002447

715002447

715002447

715002447

715002447

715003467
(somente MAX)

715003467
(somente MAX)

715003467
(somente MAX)

715003467
(somente MAX e
PRO)

715003467
(somente MAX)

715002446

715002446

715006197

715006197

715006197

715002445

715006976

715002445

715004388

715006976

Base, DPS, XT, XT-P
XT Cab 2017 e
anteriores e
Edição de Caça

KIT DE PROTEÇÃO TOTAL
KIT DE PLACAS PROTETORAS
DE ALUMÍNIO

PLACAS PROTETORAS INDIVIDUAIS
PROTETORES DIANTEIROS DOS BRAÇO EM A

1

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

PLACA PROTETORA DIANTEIRA

2

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

PLACA PROTETORA CENTRAL

3

·O kit inclui placas protetoras central e laterais.
·Proteção ultradurável para a parte inferior do seu veículo.
·Facilita o trabalho em terrenos mais acidentados.
·Utilizar com o kit de placas protetoras inferiores.

KIT DE PLACAS PROTETORAS INFERIORES

4

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

PROTETORES TRASEIROS DOS BRAÇO EM A

5

· Proteção adicional na parte inferior da suspensão do seu veículo
(Braço em A).
· Vendido em pares.
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PARA-CHOQUES
QUALIDADE PARA DURAR E VISUAL QUE SEMPRE COMBINA NOSSOS PARA-CHOQUES ESTÃO PRONTOS PARA TUDO.

APARÊNCIA ROBUSTA
CUMPRE SUA FUNÇÃO COM
ACABAMENTO E DURABILIDADE
QUE SUPERAM SUAS
EXPECTATIVAS

PRONTO PARA ILUMINAÇÃO

O para-choque totalmente integrado possui rígida montagem
e proteção sólida para montagem de acessórios de iluminação.
22

MELHOR PROTEÇÃO
ANTI-CORROSÃO

Os para-choques Can-Am
possuem revestimento
E-Coat para proteção
suprema contra
corrosão.

100% INTEGRADO

Projetado para integrar-se perfeitamente ao estilo, ajuste,
acabamento e capacidade de seu Defender.

PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

| ACESSÓRIOS

·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,
Rack Dianteiro e os Protetores de Canto Dianteiros.

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715002418

Defender, Defender MAX (2020 e posteriores)
715005754

PLACAS DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO XTREME

PROTETORES DE CANTO DIANTEIROS

Defender, Defender MAX 2019 e
anterior)
·Requer Para-choque Dianteiro
(715002418) para instalação.
715003005

Defender, Defender MAX (2019 e
anterior)
·Requer Para-Choque Dianteiro
(715002418) para instalação.
715002833

·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.
Defender, Defender MAX (2020 e
posterior)
·Requer Para-choque Dianteiro
(715005754) para instalação.
715005777

·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.
·Vendido em pares.

715005774
Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

Defender, Defender MAX (2020 e
posterior)
·Requer Para-choque dianteiro
(715005754) para instalação.
715005774
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PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

PARA-CHOQUE
DIANTEIR0 RANCHER

·A proteção frontal baixa e as placas permitem que
você use seu veículo no manejo de gado, mantendo a
segurança de seu rebanho e veículo.
·A porção frontal plana facilita cutucar delicadamente
o gado ou empurrar objetos leves, como fechar uma
cerca.
·A proteção dianteira se estende por toda a frente para
fornecer uma camada extra de defesa aos faróis e ao
radiador.
·Revestimento anti-corrosão interno e externo com
acabamento durável em pó.

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715002834
Defender, Defender MAX (2020 e posterior)
·Borda de ataque aprimorada.
·Compatível com rack dianteiro, pneus e guinchos.
715005410

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 XT e XT Cabinados 2018 e 2019.
·Não é compatível com as Placas de Para-choque
Xtreme, Protetores de Canto Dianteiros e Rack
Dianteiro LinQ.

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715004407

PARA-CHOQUE DIANTEIRO XT-P

PARA-CHOQUE DIANTEIRO X MR

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715004408 · Vermelho Can-Am

Defender,
Defender MAX
(2019 e anterior)
715004405 · Preto

·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
715006145 · Prata

715002834

715005410
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·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.
·Guincho vendido separadamente.

715004406 ·
Amarelo Sunburst

Defender,
Defender MAX
(2020 e posterior)
715006143 · Preto
715006144 · Verde

PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

| ACESSÓRIOS

PROTETORES DE CAÇAMBA E
TRILHOS DE AMARRAÇÃO

·Tubo de aço de 3,2 cm (1,25”) de alta resistência.
·Proteção confiável da carga e pontos de amarração
para manter cargas volumosas seguras e firmes.
·Revestimento anti-corrosão com acabamento durável
em pó.
·Projetado para se manter fixo no lugar mesmo quando
as paredes laterais da caçamba forem removidas.

Defender 6x6 e modelos PRO
715005415

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.
·Vendido em pares.

PROTETORES LATERAIS DIANTEIROS

·Requer Para-choque Dianteiro (715002418 ou 715005754) com Protetores de
Canto Dianteiros (715002833 ou 715005774) e Barras de Deslizamento em
Pedras (715002569 ou 715003040 para modelos MAX) para instalação.

Defender, Defender MAX
715003450

PROTETORES LATERAIS DIANTEIROS RANCHER
·Requer Para-choque Rancher (715002834/715005410) e Barras de
deslizamento em Pedras (715002569 ou 715003040 para modelos MAX)
para instalação.

Defender, Defender MAX
715003617

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.
·Revestimento anti-corrosão interno e externo com
acabamento durável em pó.
·Necessário para Instalação dos Protetores Laterais
Traseiros 715003055).
·Adaptador para Para-choque Traseiro (715006060)
necessário para instalação no Defender 6x6 e
modelos PRO.

Defender, Defender MAX
715006012

ADAPTADOR
PARA
PARA-CHOQUE
TRASEIRO

(Não ilustrado)
·Necessário para
instalação de
Para-choque traseiro em
modelos Defender com
caçamba estendida.

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.
·Compatível com alargadores de para-lamas.
·Escova e defletor de galhos baixos integrados.
·Requer Para-choque Traseiro (715006012 ou 715002419) para instalação.
·Vendido em pares.

Defender, Defender MAX (exceto 6x6 e PRO)
715003055

Defender 6x6
e modelos PRO
715006060
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PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

PERFIL AGRESSIVO PARA MANTER LAMA,
DETRITOS E NEVE FORA DO VEÍCULO.
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 montagem.
·Ideal para veículos equipaos com trilhos.

Defender
(exceto 6x6 & PRO)
Defender MAX
715006821

Defender 6x6
715005409

Defender PRO
715006001

ALARGADORES DE PARA-LAMAS 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 (exceto 6x6 e PRO), Defender MAX
715003898
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PARA-CHOQUES E PROTEÇÃO

| ACESSÓRIOS

BARRAS DE DESLIZAMENTO EM PEDRAS

·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, Defender MAX X mr e Defender XT-P.

Defender (2019 & prior)
715004409 · Preto
Defender MAX (2019 e anterior)
715005020 · Preto
Defender (2020 e posterior)
715006671 · Preto

Defender (2020 e posterior)
715006675 · Verde Manta
715006672 · Vermelho
715006674 · Prata
715006673 · Amarelo

715006675

Defender MAX 2020 e Defender PRO
715006721 · Preto

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, Defender 6x6
715002569 · Preto

Defender MAX, Defender PRO
715003040 · Preto

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 (715006012 ou 715002419)
para instalação.
·Vendido em pares.

Defender, Defender MAX
715003041
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CARGA E DESCARGA COM FACILIDADE

EXCLUSIVIDADE BRP,
O LINQ É UM SISTEMA
SEM FERRAMENTAS
PARA INSTALAÇÃO
QUASE INSTANTÂNEA
DE ACESSÓRIOS.
INSTALE E REMOVA
ACESSÓRIOS LINQ
RAPIDAMENTE PARA
ADAPTAR SUA MÁQUINA
AO MOMENTO.

SEM
FERRAMENTAS
Torça os fixadores LinQ
e pronto!

FACILITA SEU TRABALHO DIÁRIO

Bagageiros LinQ, extensões de rack, bolsas, cestas e suportes que
se prendem rapidamente para ajudar a tirar o trabalho da frente.

TIPOS DE ACESSÓRIOS LinQ
• Acessórios com base LinQ de 16" são montados com
âncoras LinQ espaçadas em 16 polegadas, ideais para
quadriciclos e UTVs- Can-Am e motos aquáticas Sea-Doo.
• Acessórios com base LinQ são usados mais comumente
como parte integrante de racks LinQ para veículos off-road
Can-Am.
28

36"
16"

LinQ: CARGA E DESCARGA COM FACILIDADE | ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
· Não são necessárias ferramentas: instale e remova manualmente
· Equipe seu Can-Am para tarefas específicasrapidamente
· Sistema de montagem robusto que suporta os terrenos mais
difíceis

ACESSÓRIOS LinQ COM BASE 16" p. <?>

COOLER LinQ 16L (4.2 GAL)

295100698

LOCAL E REQUISITOS PARA MONTAGEM
CAÇAMBA

(caçamba longa LinQ)

RACK CARGA LinQ
715006140

RACK DE TETO
ADVENTURE

715003870 / 715004391

· Fixadores LinQ montados a 16 polegadas de distância, centralizados.
· Menor capacidade de carga do que os acessórios com base de 36".
· Podem ser usados em quadriciclos e UTVs Can-Am e motos aquáticas Sea-Doo.

Kit Base para
Carga LinQ
860201806
+
Kit Instalação Base
para Carga LinQ
860201812

Kit Base para
Carga LinQ
860201806

Não compatível

CAIXA DE FERRAMENTAS LinQ

715004301

BOLSA LinQ SR 21L (5.5 GAL)

860201740

BOLSA ESPORTIVA LinQ 17L (4.5 GAL)

Kit Instalação Base
para Carga LinQ
860201812

Sem requisitos
adicionais

Sem requisitos
adicionais

860201678

BOLSA ESTANQUE LinQ

Não compatível

715002875

ACESSÓRIOS LinQ COM BASE 36" p. <?>

· Montagem em racks LinQ usados por veículos off-road Can-Am.
· Maior capacidade de carga do que os acessórios com base de 16”.
· Uso limitado a veículos off-road Can-Am.

BAGAGEIRO LinQ 45L (12 GAL)

715003879

BAGAGEIRO LinQ 86L (23 GAL)

Sem requisitos
adicionais

715004923

BAGAGEIRO ÁUDIO LinQ 43L (11.5 GAL)

715003018

BAGAGEIRO TÉRMICO LinQ 30L (8 GAL)

715004778 • Preto / 715004698 • Cinza

Não compatível

Sem requisitos
adicionais

Não compatível

BOLSA LinQ PREMIUM DA OGIO

715002923 • Preto / 715003248 • Camuflado

CESTA LinQ DE ALTA RESISTÊNCIA

Sem requisitos
adicionais

715001215

CESTA LinQ DE PERFIL BAIXO

715004282

RACKS E SUPORTES LinQ p. 36
SUPORTE DE FERRAMENTAS LinQ

715003059

Sem requisitos
adicionais

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

Sem requisitos
adicionais

Instalação na parede
lateral: Adaptadores
LinQ 715003058

29
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BOLSA ESTANQUE
LinQ

EQUIPE SEU
DEFENDER PARA
CAPACIDADE
DE CARGA
ADICIONAL.

CAIXA DE FERRAMENTAS LINQ

·Construção de HDPE injetado de alta precisão, que
confere maior rigidez e durabilidade.
·Capacidade máxima de 19 L (5 Gal).
·Resistente às intempéries, selada e trancável.
·Sea-Doo: Produto marinizado para uso em água salgada.

CAIXA TÉRMICA LINQ 16L
(4.2 GAL)

·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.
·Sea-Doo: LinQ marinizado para uso em água salgada.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715004301

Consulte tabela sobre requisitos e local
de instalação.
Defender, Defender MAX
295100698

BOLSA LINQ SR 21L
(5.5 GAL)

·Bolsa expansível semi-rígida.
·Capacidade para 21 L (5.5 Gal).
·Kit Cargo Base LinQ incluso (860201806).

Consulte tabela sobre requisitos e local
de instalação.
Defender, Defender MAX
860201740

BOLSA ESTANQUE LINQ

·Bolsa seca maleável à prova d’água, perfeita para manter em segurança seu
equipamento.
·Montagem no sistema LinQ através de base plástica rígida de alta resistência.
·Alta capacidade de armazenamento 40 L (10.6 Gal).
·Forro de espuma na base para proteção adicional.
·Alça integrada para facilitar o transporte.
·Kit Base Cargo LinQ incluso (860201806).
·Sea-Doo: LinQ marinizado para uso em água salgada.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715002875

BOLSA SPORT
LINQ 17L (4.5 GAL)

·Capacidade para 17 L (4.5 Gal).
·Fundo rígido, tampa semi-rígida.

Consulte tabela sobre requisitos e local
de instalação.
Defender, Defender MAX
860201678
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LinQ: CARGA E DESCARGA COM FACILIDADE | ACESSÓRIOS

Acessórios LinQ com base 36"
BAGAGEIRO LINQ 45L (12 GAL)

·Mantém a carga firme e segura durante o passeio.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX

BAGAGEIRO LINQ 86L (23 GAL)
·Trancável e resistente às intempéries.
·Mantem a carga firme e segura.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.

715003879

Defender, Defender MAX
715004923

BAGAGEIRO COM ÁUDIO LINQ 43L (11.5 GAL)

BAGAGEIRO TÉRMICO LINQ 30L (8 GAL)

·Solução rápida e econômica para adicionar música ao seu passeio. A instalação
traseira não usa nenhum espaço da cabine e permite fácil audição a uma velocidade
média.
·Fácil montagem/desmontagem para levar carga com facilidade e segurança.
·O receptor Bluetooth e os altos falantes de 16,5cm (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 à prova d’água.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715003018

BOLSA DE ARMAZENAMENTO LINQ PREMIUM
DA OGIO

·Bagageiro semi-rígido com 65 L (17,2 Gal) de capacidade, ideal para transportar
qualquer item no seu veículo.
·Fecho e compartimento elástico com vedação de borracha que impede a
entrada de poeira.
·Tampa em 3 seções para acesso parcial ou total à sua bolsa.
·Separadores internos para ótima organização.

·Instalação sem modificação do veículo.
·Montado no Sistema LinQ para fácil instalação e remoção.
·Construção rotomoldada proporciona excepcional rigides e durabilidade.
·Isolamento de espuma de qualidade premium para retenção ideal de gelo.
·Compartimento integrado totalmente removível protege os alimentos.
·Robustas travas de borracha mantem a tampa bem fechada.
·Resistente à água.
·Bujão de drenagem conveniente.

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715004698 · Cinza
715004778 · Preto

CESTA LINQ DE ALTA RESISTÊNCIA
·Feita de aço de baixa liga de alta resistência

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715001215

Consulte tabela sobre requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715002923 · Preto

715003248 · Camuflado Mossy
Oak Break-Up Country

CESTA LINQ DE PERFIL BAIXO

·De perfil baixo, a cesta aberta aumenta o espaço de carga.
·Perfeita para fácil acesso a ferramentas, cabos, acessórios para guincho e pá.
·Múltiplos pontos de fixação de amarras e cordas elásticas.
·Feita de polipropileno injetado resistente a impactos.

 onsulte tabela sobre
C
requisitos e local de instalação.
Defender, Defender MAX
715004282

Separadores internos para
organização otimizada
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EXTENSOR DE CAÇAMBA LONGA LINQ

·Adiciona capacidade de carga traseira quando a porta traseira está aberta.
·Sistema de tubos de aço montado sobre as paredes da caçamba cria uma prática
barreira através do prático 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
(exceto modelos 6x6 e PRO)
715002464

Defender 6x6 e PRO
715005412

Divisor de carga

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 modelos 6x6 e PRO), Defender MAX
715003448
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

Rack de proteção

LinQ: CARGA E DESCARGA COM FACILIDADE | ACESSÓRIOS

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- 715004282).
·O kit inclui a base LinQ.
·Múltiplas pontos de ancoragem para amarração e cordas
elásticas.
·Requer Para-choque Rancher (715002834/715005410) ou
Para-choque Dianteiro (715002418 ou 715005754) para
instalação.
·Um ótimo lugar para guardar ferramentas enquanto se
trabalha no campo.

Permite a instalação da
Cesta de Perfil Baixo
LinQ, veja p. 32

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715004312
Defender, Defender MAX (2020 e posterior)
715006064

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
715006140

KIT BASE PARA CARGA LINQ

·Prendedor de montagem universal, utilizável para
qualquer acessório do Sistema LinQ.
·Incluso: 2 bases Cargo LinQ e ferragens.

Defender, Defender MAX
860201806

PEÇAS DE REPOSIÇÃO LINQ

·Prendedor universal utilizável com qualquer
acessório do Sistema LinQ.
·Instalação e remoção sem ferramentas.
·Vendido em pares.

Defender, Defender MAX
715001707

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

KIT DE INSTALAÇÃO BASE LINQ
·Necessário para instalar o Kit Base Cargo LinQ
na caçamba.

Defender 6x6, Defender PRO
860201812
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NOVO
NEW RACK

SUSPENSO

·Versátil Rack LinQ que cria um segundo nível
de armazenamento.
·Altura ajustável do meio da cabine à altura da
linha do teto.
·Cesto modular, adapta-se a diferentes cargas
com painéis dianteiros e traseiros dobráveis.
·Diversos orifícios para ganchos, para pendurar
itens dentro e fora do rack.
·Cesta com múltiplas posições de ancoragem
LinQ.
·Em combinação com a rede para carga cria uma
área adicional de armazenagem suspensa, logo
abaixo da cesta.
·Podem ser instalados 2 racks no Defender Pro
e Defender 6x6.

Ajuste a altura de acordo
com sua carga.

Defender,
Defender MAX
715005447

KIT DE
ARMAZENAMENTO
DE ENCAIXE

·Versátil rack projetado para
acoplar uma caixa de
armazenamento padrão.
·Totalmente ajustável, o rack pode
ser adaptado para manter a caixa
em várias posições: acoplado ao
rack de proteção, dentro da
caçamba ao longo da parede
lateral e fora da caçamba ao
longo da parede lateral.
·Inclui caixa de armazenamento
com logotipo Can-Am.
·O Painel de Reforço de Carga
Externa é recomendado quando
usado fora das laterais da
caçamba.

Defender,
Defender MAX
715005449 · Preto
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

CAIXA DE ARMAZENAMENTO
CAN-AM

(Não ilustrado)
·Caixa de armazenamento plástica convencional
13‘’ x 13‘’ com a marca Can-Am.
·Fundo perfurado, evita acúmulo de água e sujeira.
Defender, Defender MAX
708303237 · Black

PAINEL DE REFORÇO EXTERNO

(Não ilustrado)
·Placa que se prende à parede da caçamba para
suporte adicional e proteção.
·Recomendado o uso de Kit deArmazenamento de
Encaixe e/ou Suporte para Arma e Ferramentas
quando instalado na parede externa da caçamba
(Exceto Defender 6x6 e PRO).
715006198

CARGA E ARMAZENAMENTO | ACESSÓRIOS

PROTEÇÃO E
CAPACIDADE PARA
FAZER MUITO MAIS.

RACK DE PROTEÇÃO
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.

Defender,
Defender MAX
715002423

·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.
·Compatível com o trilho para equipamentos.
·Seu design aberto proporciona uma visão desobstruída da traseira do veículo.
·Não compatível com Extensor de Parede de Caçamba.

Defender,
Defender MAX
715003873

EXTENSOR DE PAREDE DE
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
(exceto Defender 6x6 e Defender PRO)
715002421
Defender 6x6 e modelos PRO
715005411

PAINÉIS SUPERIORES
SE DOBRAM PARA
BAIXO FACILMENTE
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RACKS E SUPORTES
ADAPTADOR LINQ

SUPORTE DE FERRAMENTAS LINQ

·Permite instalação do suporte
de ferramentas LinQ no
Extensor de Parede da
Caçamba ou no Rack de
Proteção Deluxe.
·Vendido em embalagens com
4 unidades.

·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 ou Extensor de Parede da Caçamba.
·Se for montado no Rack de Proteção Deluxe ou no Extensor
de Parede da Caçamba é necessário o adaptador LinQ para
a instalação.
·Vendido em pares.

Defender, Defender MAX
715003058

Defender, Defender MAX
715003059

CAPA TONNEAU

·Dimensionada para cobrir completamente todos os itens em sua caçamba.
·Impede que respingos entrem na caçamba.
·Enrola-se para frente.
·Facilmente removível para acesso rápido.
·Não é compatível com acessórios que ultrapassem a altura da caçamba.

Defender 2018 e posterior (exceto 6x6 e PRO,
modelo camuflado Mossy Oak Break-Up
Country, Defender MAX
715006011 · Preto

COMPARTIMENTO DE
CARGA REMOVÍVEL

·Caixa de ferramentas removível no painel, para
ter 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
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Defender, Defender MAX (2017 e anterior)
715003048 · Camuflado Mossy Oak
Break-Up Country

COMPARTIMENTO DE CARGA
SOB ASSENTO DO PILOTO

·O compartimento de 15 L de polipropileno
injetado se encaixa com segurança sob o
assento do piloto.
·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

·Compartimento 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

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

CARGA E ARMAZENAMENTO | ACESSÓRIOS

TRILHOS PARA
CAÇAMBA

TRILHOS PARA CAÇAMBA

·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.

REDES 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 (exceto 6x6 e PRO), Defender MAX
715003445

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 com o sistema de descongelamento,
aquecimento e ventilação estiver instalado.
· Use em conjunto com a rede do compartimento de carga
do painel para o Sistema de Aquecimento para evitar que
os itens colocados no compartimento de armazenamento
do painel possam cair.

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715003441

Defender (exceto 6x6 e PRO), Defender MAX
715003444

REDES DO COMPARTIMENTO
DE CARGA DO PAINEL PARA
SISTEMA DE AQUECIMENTO

REDES DO COMPARTIMENTO
DE CARGA DO PAINEL

Defender, Defender MAX
(2019 e anterior)
715003544

Defender, Defender MAX
(exceto modelos Limited)
715003129

·Perfeita para proteger itens na área de
armazenamento do painel.
·Para instalação quando o sistema de
descongelamento, aquecimento e ventilação
estiver instalado.

·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.
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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.

BOLSA SEMI-RÍGIDA

·Bolsa com 45 L (11.8 Gal) de capacidade projetada para maximizar o potencial de
armazenamento da parte traseira do veículo.
·3 compartimentos.
·À prova d’água.

Defender, Defender MAX
715003759 · Preto
Veículo apresentado :
Can-Am Outlander.

Defender, Defender MAX
715003028

COMPARTIMENTO DE
CARGA DO ENCOSTO
TRASEIRO

·Rede de fácil instalação.
·Fabricado em poliéster à prova de
desbotamento.
·Vendido em pares.

Defender MAX
715003019
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BOLSA DE
ARMAZENAMENTO DE
10L (2,6 GAL)
·Bolsa seca de esticar por cima
para proteger totalmente a sua
carga contra as intempéries.

Defender, Defender MAX
269502121

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

| ACESSÓRIOS

RACKS E
SUPORTES

RACK DE TETO ADVENTURE
BARRA
DE ACESSÓRIOS

NOVO
NEW

·Barra para acessórios de alta resistência, para
instalar/pendurar diversos itens na parte de trás.
·Múltiplos pontos de ancoragem que permitem a instalação de acessórios LinQ.
·Orifícios pré-perfurados para instalação de luzes.

Defender, Defender MAX
715005450

·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.
·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

MONTE O SEU
RACK DE TETO ADVENTURE

Nesta configuração:
ESTEPE COM AMARRAS, BAGAGEIRO LinQ,
SUPORTE DE FERRAMENTAS LinQ
E LUZES DE LED DE 10 CM (4´´)

CATRACA DE FIXAÇÃO PARA ESTEPE

·Correia de amarração de catraca de 3 vias com extremidades em laço.
·Projetado para prender com segurança os estepes em acessórios equipados com
pontos de ancoragem para fixação.
·Ajustável para acomodar os tamanhos mais comuns de pneus UTV.
·Catraca e anel de junção feitos de aço galvanizado durável.
·Necessário para fixação de estepe no rack de teto Adventure.

Defender, Defender MAX
280000606
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SUPORTE LINQ PARA
FERRAMENTAS

·Suporte 2-em-1, pode ser usado para
trabalho ou em caçadas.
·Inclui 5 pontos de fixação de ferramentas
e armas usando alças de borracha e tiras
de retenção na parte superior e um tapete
de borracha moldada na parte inferior.
·Fácil de remover, instalar e reposicionar
através de nosso simples e prático
Sistema LinQ.
·Pode ser fixado em várias posições ao
longo das paredes da caçamba, virado
para dentro ou para fora da caçamba.
·Recomendado para ser usado com o
Painel de Reforço Externo (715006198)
quando instalado fora do estrado.

Defender,
Defender MAX
715005466
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RACKS E SUPORTES | ACESSÓRIOS

PROTEÇÃO PARA
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS COM
FÁCIL ACESSO E A
ALTA DURABILIDADE
DOS ESTOJOS
KOLPIN
TRAVA AUTOMÁTICA STRONGHOLD
AUTO-LATCH DA KOLPIN
·O design de trava automática proporciona fixação
rápida e segura em seu veículo.
·O robusto suporte é feito em nylon reforçado e aço
revestido de alto impacto.
·Necessita de trilho para equipamentos Stronghold
(715004089).

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715003899

TRILHO PARA EQUIPAMENTOS
STRONGHOLD

·Projetado para o Suporte de Trava Automática
Stronghold da Kolpin.
·Rack de Proteção Deluxe (715002423) ou Adaptador
de Trilho (715003392) necessário.

Defender, Defender MAX
715004089

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

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715003391

ADAPTADOR DE TRILHO
PARA EQUIPAMENTOS

·Permite a instalação de trilhos de engrenagem diretamente
na caixa de carga sem necessidade de um rack de proteção.

Defender, Defender MAX (exceto modelos X mr)
715003392

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
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ESTRUTURA E
ESTOJO DURÁVEIS
PARA MANTER SUA
MOTOSSERRA PRONTA
PARA O TRABALHO
SUPORTE UNIVERSAL PARA MOTOSERRA
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 51cm (20”).
·Coxins de borracha fornecem suporte e ajuste firme.
·Design articulado para remoção rápida.
·Prende a serra em posição vertical ou ângulo de 45˚
em qualquer direção.
·Requer Trilho para Equipamentos.
·Bainha de proteção inclusa

Defender, Defender MAX
(exceto modelos X mr)
715001423

Veículo apresentado:
Can-Am Commander.

GARRAS PARA UTENSÍLIOS DA KOLPIN

·Garras duráveis e flexíveis amortecem, protegem e proporcionam um encaixe
personalizado para diversos itens de 2,5 a 10 cm (1” a 4”) de diâmetro.
·Design 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.
·Base resistente, criado para as aventuras mais difíceis.
·Fácil instalação em rack tubular, racks de extensão, suportes ou para-choques.
·Vendido em pares.

Defender, Defender MAX
715001421
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

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
715001427

| ACESSÓRIOS

LUZES

24,300 LUMENS

BARRA DUPLA DE LUZES LED
DE 99CM (39") - 270 WATTS

·Equipado com 54 LEDs Cree de 5W.
·24.300 lumens.
·Não compatível com Parabrisa Integral, Parabrisa Basculante e Barra Anti-Intrusão
Can-Am.
·Ilumina mais de 900m à frente ao veículo e 35m de largura para cada lado.

Consulte tabela para obter local
e requisitos de instalação.
Rack de Teto Adventure, Rack de Teto Adventure MAX
715004007

Ilumina mais de 900 m à frente do veículo e cerca
de 35 m de largura de cada lado.

40 m
20
0
-20
-40

Consulte tabela para obter
local e requisitos de
instalação.
Defender, Defender MAX
715002934

Consulte tabela para obter local
e requisitos de instalação.
Defender, Defender MAX
715002933
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Ilumina mais de 580 m à frente do veículo e cerca de
20 m de largura de cada lado.
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BARRA DUPLA DE LUZES LED
DE 25 CM (10") - 60 WATTS
·Equipado com 12 LEDs de 5W Cree.
·5,400 lumens.
·Robusto e impermeável.
·Pequeno porte mas alta potência.
·Em conformidade com a CE.

100

8,400 LUMENS

BARRA DUPLA DE LUZES LED
DE 38CM (15") - 90 WATTS
·Equipado com 18 LEDs Cree de 5W.
·8 ,400 lumens.
·Robusto e impermeável.
·Em conformidade com a CE.
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5,400 LUMENS
Ilumina mais de 460 m à frente do veículo e cerca de
20 m de largura de cada lado.
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MONTE SEU SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. Veja pág. 45
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1,800 LUMENS

LUZES LED REDONDAS DE 10 CM (4") (2 X 25 WATTS)
·Faroletes de Led de 25W.
·1.800 lumens.
·Robusto e impermeável.
·Inclui fiação básica e interruptor.
·Grade com a marca Can-Am.
·Vendido em pares.
·Não está em conformidade com a CE.

Consulte a tabela para obter o local e os requisitos da
instalação.
Defender, Defender MAX
715002935

Encaixe perfeito no Rack de Iluminação e na
maioria dos para-choques.
40 m
20
0
-20
-40
0

100

200 m

LUZES LED DE 9CM (3.5") (2 X 14 WATTS)

·Luzes LED de 14 W produzindo 1.260 lumens cada.
·Equipado com 6 LEDs de alta potência em um gabinete de alumínio fundido.
·Possui 2 pontos de conexão - se um ponto de conexão falhar devido a uma
colisão, gire para o próximo ponto do canal e monte novamente a luz.
·Vendido em pares.
·Está em conformidade com a CE

Consulte a tabela para obter o local e os requisitos da instalação.
Defender, Defender MAX

LUZES DE CONDUÇÃO LED

1,260 LUMENS
Luzes LED de pilotagem
15 m
0
-15

·Lente spot para um feixe de luz estreito
e longo ideal, ao dirigir em velocidades
mais altas.
715003666

HOLOFOTES

·Lente de holofote para uma ampla
dispersão de feixe de luz, ideal
para aplicações de trabalho como
condições de curvas, poeira ou
neblina.
715003665
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CRIE SEU SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM 4 SIMPLES PASSOS
1

DEFENDER,
DEFENDER
MAX 2019
E ANTERIOR
DEFENDER,
DEFENDER
MAX 2020
E POSTERIOR
DEFENDER &
DEFENDER MAX
(EXCETO XT CAB)
DEFENDER,
DEFENDER MAX
XT CAB LIMITED

Para-choque dianteiro
Para-choque Rancher
Para-choque XT dianteiro
Para-choque XMR
diant. (sem guincho)
Para-choque XTP dianteiro

Para-choque
Dianteiro Edição
Lone Star

Rack de Iluminação

**Cabo de Energia do Teto
e Forro de Teto Dianteiro
podem não ser necessários
se instalado com outros
acessórios.

ESCOLHA SUAS LUZES

Dupla Barra
de Luzes LED
25 cm (10")

Dupla Barra
de Luzes LED
38 cm (15”)

Dupla Barra
de Luzes LED
99 cm (39”)

715002933
MAIS
715002454
(Cabo de Energia)

715002934
MAIS
715002454
(Cabo de Energia)

N/D

715002935 (Redondo 10 cm),
715003665 (Holofote 9 cm)
ou 715003666 (Spot 9 cm) MAIS
715002454 (Cabo de Energia)

715002933
MAIS
715006034
(Cabo de Energia)

715002934
MAIS
715006034
(Cabo de Energia)

N/D

715002935 (Redondo 10 cm),
715003665 (Holofote 9 cm)
ou 715003666 (Spot 9 cm) MAIS
715006034 (Cabo de Energia)

715002933
MAIS
715002454
(Cabo de Energia)

N/D

N/D

N/D

715002933
MAIS
715006034
(Cabo de Energia)

N/D

N/D

N/D

N/D

715002935 (Redondo 10 cm),
715003665 (Holofote 9 cm)
ou 715003666 (Spot 9 cm) MAIS
715003094 (Cabo de Energia do Teto) e
715003098 (Forro de Teto Dianteiro)

715002934
715002933
MAIS
MAIS
715003094
715003094
(Cabo de Energia do Teto) (Cabo de Energia do Teto)
e 715003098
e 715003098
(Forro de Teto Dianteiro) (Forro de Teto Dianteiro)

Luzes redondas
LED 10 cm (4”)
(Vendida em pares)

Luzes LED
9 cm (3,5”)
(Vendida em pares)

715002933

715002934

N/D

715002935 (Redondo 10 cm),
715003665 (Holofote 9 cm)
ou 715003666 (Spot 9 cm)

N/D

Somente dianteiro:
715002934
MAIS
715003417 (Cabo de
Energia) e 715003094
(Cabo de Energia do Teto)
e 715003098
(Forro de Teto Dianteiro)

Somente dianteiro:
715004007
MAIS
715005822 (Cabo de
Energia) e 715003094
(Cabo de Energia do Teto)
e 715003098
(Forro de Teto Dianteiro)

Dianteiro ou Traseiro:
715002935 (Redondo 10 cm), 715003665
(Holofote 9 cm) ou 715003666 (Spot 9 cm)
MAIS
715003417 (Cabo de Energia) e
715003094 (Cabo de Energia do Teto) e
715003098 (Forro de Teto Dianteiro)

N/D

Somente dianteiro:
715002934
MAIS
715003417
(Cabo de Energia)

Somente dianteiro:
715004007
MAIS
715005822
(Cabo de Energia)

Dianteiro ou Traseiro:
715002935 (Redondo 10 cm), 715003665
(Holofote 9 cm) ou 715003666 (Spot 9 cm)
MAIS
715003417 (Cabo de Energia)

DEFENDER,
DEFENDER &
DEFENDER MAX
DEFENDER MAX
XT CAB LIMITED (EXCETO XT CAB LIMITED)

3

ENCONTRE SUA PLATAFORMA

DEFENDER,
DEFENDER
MAX 2020 E
POSTERIOR

DEFENDER,
DEFENDER
MAX 2019
E ANTERIOR

ESCOLHA
O PONTO DE
MONTAGEM

2

4

Rack de Teto
Adventure

*Cabo de Energia do Teto
pode não ser necessário se
instalado com outros
acessórios.

PEDIDO

SOLICITE OS CÓDIGOS DAS PEÇAS ATRAVÉS DAS CÉLULAS DE INTERSECÇÃO

*NOTA: Ao instalar mais de um kit de luzes, serão necessários Cabos de Energia e Kits de Montagem adicionais.

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.
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A SOLUÇÃO
PERFEITA PARA
MONTAGEM DAS
LUZES DE SUA
PREFERÊNCIA.

LUZ LED
REDONDA
10 CM (4” )

BARRA DUPLA
DE LUZES LED
38 CM (15")

RACK DE LUZES

·A robusta construção em aço serve tanto como proteção e montagem quanto para sistemas
de iluminação acessória.
·As luzes 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 perfeitamente e com elegânciac com nossos produtos para tetos.

Defender, Defender MAX
715002456

LUZ TRASEIRA PARA CARGA

·Potente iluminação H3 de 55 W para a área de carga
traseira.
·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.
·Não compatível com rack de proteção no Defender
6x6 e Defender PRO.

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 e sistema de soquete.

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
710005423

CÚPULA DE LUZ

·A fileira de lâmpadas LED integra-se perfeitamente
com o veículo.
·Fiação incluída.
·Pode ser instalado na gaiola ou teto, com ou sem
forro.

Defender, Defender MAX
715002455

Defender, Defender MAX (2020 e posterior)
715007077

LUZES DE ASSINATURA
EM LED

·Este conjunto em LED dá o toque final ao
seu Defender, acentuando seu visual
agressivo.
·Incluso em modelos Limited e Lonestar.

Defender, Defender MAX (2020 e
posterior)
715006896
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CABO DE
ENERGIA DO
TETO

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

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

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 (2019 e
anterior)
715002454

Defender, Defender
MAX (2020 e posterior)
715006034

| ACESSÓRIOS

ÁUDIO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
ENTRETENHA-SE NO TRABALHO E EM LONGAS VIAGENS COM
INTEGRAÇÃO TOTAL DE MÚSICAS VIA BLUETOOTH.

ROBUSTO. À PROVA D’ÁGUA. POTENTE.

Adicione até 4 alto-falantes externos ultra-resistentes, projetados
para serem tão resistentes quanto um Can-Am. Nosso sistema de
áudio suspenso faz a diferença.

FIQUE CONECTADO

Nosso robusto sistema de comunicação por rádio é perfeito para
se comunicar com amigos e familiares em passeios em grupo.
47
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LEVE SUA MÚSICA
FAVORITA ONDE
QUER QUE VOCÊ VÁ.

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.
·Dispositivo ativo de controle de voz 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), Forro de Teto Dianteiro (715003098) ou
Teto Sport Deluxe (715002511) e Cabo de Energia (715003094).

SISTEMA DE ÁUDIO DE
TETO 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 ÁUDIO DE
TETO DIANTEIRO

· Completo com 2 alto-falantes reforçados
para uso externo e caixas acústicas
pretas.

Defender, Defender MAX
715003095

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
CARRO-A-CARRO RUGGED RADIOS

·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.
·Pode ser sincronizado com Sistema Rugged Radios Intercom (715002891).
·Alcance de 3,2 a 6,4 km.

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

SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO RUGGED RADIOS
·Projetado especificamente para facilitar a comunicação entre
piloto e passageiros dentro do veículo.
·E xpansível para 4 pessoas.
·Inclui porta para música para incluir sua trilha sonora.
·Integra-se perfeitamente com um interruptor no painel.
·Pode ser sincronizado com o Sistema Rugged Radios
Car-To-Car (715003440).

Defender, Defender MAX
715002891
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.
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ACESSÓRIOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
MONITOR DE RÉ E KIT DE CÂMERA
ESPELHO TRASEIRO E MONITOR DE CÂMERA
·Kit de câmera e monitor retrovisor totalmente à prova d’água.
·Vários ângulos da câmera podem ser vistos com a câmera de
visão traseira, para ver o que você precisa.
·A unidade substitui o espelho retrovisor original do veículo
(a tela é integrada no espelho retrovisor de substituição
da unidade).
·A câmera usa luz infravermelha para recursos de visão
noturna.

Defender, Defender MAX
715004905 Preto

CABO DE BATERIA
DE CONEXÃO RÁPIDA

·Conecte e carregue diferentes baterias com
seu carregador.
·Incluso no Carregador/Mantenedor
de Bateria.
·Vendido separadamente.
715005408

·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 15,24 metros (50 pés) 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 17,78 cm (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.

Defender, Defender MAX
715003834

CABO DE CONEXÃO RÁPIDA
COM INDICADOR DE BATERIA

·Conecte e carregue baterias diferentes
com rapidez e facilidade.
·O indicador LED de 3 cores
fornece indicação constante
de funcionamento da bateria.
·Vendido separadamente.
715006055

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 Plug-and-play no painel.
·Padrão nos modelos 2020.

Defender,
Defender MAX
715004445

TOMADA TRASEIRA 12V
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.
·Bateria adicional vendida separadamente (515176151).
·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.

Defender, Defender MAX
(2019 e anterior)
715003758
Defender, Defender MAX
(2020 e posterior)
715006035

·Kit oferece energia para a área da caçamba.
·Instalado na parede traseira da cabine.
·Fiação incluída.

Defender,
Defender MAX
(2019 e anterior)
715003846

KIT DE PORTA DE SAÍDA USB

·Carrega seus aparelhos eletrônicos enquanto você
pilota* (Smartphone, MP3, equipamentos de
aquecimento, etc).
·Conector duplo com portas USB.
·*Saída de energia não é capaz de
carregar todos os tipos de
aparelho com o veículo em
movimento.

Defender, Defender MAX
(2020 e posterior)
219400510
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CARREGADOR/MANTENEDOR DE BATERIA

·Mantém baterias de chumbo-ácido carregadas.
·Carrega e mantém carga de pequenas baterias.
·Carregamento multi-estágios controlado por microprocessador para maior
precisão, segurança e vida útil da bateria.
·Proteção reversa, ajuda a proteger a bateria e o carregador de danos.
·Detecção automática de baterias de 6 ou 12 volts.
·Ao pressionar o botão display exibe o progresso de carga.
·Contém: carregador de bateria de 3 amp, adaptador para presilhas, adaptador
DC, cabo de energia de 61cm (24”) com fusível e capa de proteção, manual de
proprietário.
715005061

CHAVES DO SISTEMA DE SEGURANÇA
DE CODIFICAÇÃO 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.

Fornecido 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 70km/h e reduz o troque em 10%.
·Chave de desempenho: Sem restrições.
Defender, Defender MAX
715002458

GPS GARMIN MONTANA† 680T

·Robusto e à prova d’água, à prova de intempéries.
·Tela de 4” sensível ao toque, de orientação dupla, 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
recalculos normalmente mais rápidos.
·Mapas TOPO pré carregados, mais assinatura do
BirdsEye Satellite Imagery por 1 ano.
·Bússola de 3 eixos com altímetro barométrico.
·Suporte GPS específico incluído (é necessário o kit de
montagem do veículo).
·Inclui mapa pré-carregado dos E.U.A.

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.
·Porta USB de 2.4A + 1A/5V para carregamento rápido
de todos os seus dispositivos USB.
·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
SA848 com presilha, cabo de
carga MC-USB. para USB,
bolsa de transporte, manual
de proprietário.
715005062

Defender, Defender MAX
715002830

SUPORTE GPS RAM

·Permite a integração do GPS no veículo.
·Orifício padrão AMPS para berço
Garmin.

Defender, Defender MAX
715003325
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

| ACESSÓRIOS

GUINCHOS E ENGATES

GUINCHO WARN† VRX

GUINCHO CAN-AM HD

·Vedação extrema, com classificação IP68, mantém os elementos afastados.
·Construção durável em metal.
·Acabamento revestido a pó preto e parafusos de aço inoxidável para resistência à
corrosão.
·Novo design robusto da embreagem com base em mais de 70 anos de know-how de
bloqueio de cubo WARN 4WD.
·Freio de retenção de carga para ótimo controle.
·Engrenagens planetárias de três estágios para operação suave e eficiente.
·Controle basculante montado no painel e controle remoto com fio.
·Garantia vitalícia limitada (mecânica), garantia de 3 anos (elétrica).
·Capacidade de tração de 2.041 kg (4.500 lb).
·Requer chicote elétrico do guincho (715006032) para instalação.

·Alça de embreagem ergonômica.
·Engrenagens e buchas robustas em aço para torque e durabilidade.
·Freio de retenção de carga 100% automático.
·Solenóide selado para proteção contra qualquer clima.
·Controle remoto com fio selado e interruptor no painel.
·Em conformidade com a CE.

GUINCHO WARN VRX 45

·Cabo de aço com 15 m (50’) de 6,3 mm (1/4 “).
·Guia com rolete.

Defender, Defender MAX
715006110

GUINCHO WARN VRX 45-S

·Cabo sintético de 15 m (50’) de 6,3 mm (1/4 “).
·Guia de cabos em alumínio fundido.

Defender, Defender MAX
715006111

GUINCHO CAN-AM HD 4500

·Capacidade de tração de 2.041 kg (4.500 lb).
·Cabo de aço com 13,1 m (43’) de 6,3 mm (15/64”).
·Guia de cabos de rolo de 4 vias para serviço pesado.
·O chicote elétrico do guincho (715007078) é necessário
para instalação nos modelos Básico e DPS.

Defender, Defender MAX
715006416

GUINCHO CAN-AM HD 4500-S

·Capacidade de tração de 2.041 kg (4.500 lb).
·Cabo sintético de 15,2 m (50”) de 6,35 mm (1/4 “).
·Guia de cabo em alumínio à prova de corrosão..
·O chicote elétrico do guincho (715007078) é necessário
para instalação nos modelos Básico e DPS.

Defender, Defender MAX
715006417
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ROOFS E ENGATES

ARRASTE CARGAS
PESADAS PARA A
CAÇAMBA COM
GRANDE FACILIDADE.
GUINCHO PARA CAÇAMBA LONGA

NOVO
·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 340 kg (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
·Requer caçamba basculante para Defender 6x6 e PRO.
Defender, Defender MAX
715006355

CABO SINTÉTICO PARA GUINCHO *
·Cabo sintético de 15,2 m (50) e
6,35 mm (1/4”) para guincho Warn.
·É necessário guia de cabo Warn ao atualizar para
um cabo sintético para evitar danos e desgaste
prematuro do cabo.

Para guincho Warn
705015070

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 de 15,2 m (50”) de distância.
·Capadidade de 2.041 kg (4,500 lb) em um único cabo.
715001120

·Cabo sintético de 15,2 m (50) e 6,35 mm (1/4”) para
guincho Can-Am HD.
·É necessário guia de cabo Warn (715006426) ao
atualizar para um cabo sintético para evitar danos e
desgaste prematuro do cabo.

CABO DE AÇO DE REPOSIÇÃO *

·Cabo de aço de 16,8 m (55’) e 6,35 mm (1/4”) para kit
de guincho Warn.
·Força de tração de 2.041 kg (4.500 lb).

Para guincho Warn
715006699
·Cabo de aço de 13,1 m (43’) e 6,3 mm (15/64”).
·Força de tração de 2.041 kg (4.500 lb).
Para guincho Can-Am HD
705014978

Para guincho
Can-Am HD
715006430

GUIA DE CABO WARN*

·Construção com duplo revestimento a pó.
·Necessário usar o cabo sintético para guincho (705015070) nos guinchos Warn.
·Para ser usado somente com cabos sintéticos para guincho.

Para guincho Warn
705208797
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GUIA DE CABO CAN-AM HD

·Uma necessidade ao atualizar o seu guincho com um cabo sintético, este guia de
cabo de alumínio à prova de corrsão evitará que o cabo escape num canto de um
guia com roletes e que se desgaste prematurametne devido à superfície áspera
do guia com roletes desgastados.
·Deve ser usado somente com cabos sintéticos.

Para guincho Can-Am HD
715006426

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

ROOFS

| ACESSÓRIOS

KIT REMOVÍVEL PARA MONTAGEM DE GUINCHO

GUIA COM ROLETES

·Permite remover o seu guincho quando necessário.
·Use em conjunto com o chicote de guincho de múltiplas montagens 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).

·Sugerido quando substituindo o cabo de aço.
·Guia com roletes para reposição para uso pesado.

Para guincho Can-Am HD
710007082

Defender, Defender MAX
(exceto modelos Limited)
715001652

CONTROLE REMOTO COM FIO

RECEPTOR DE ENGATE BAIXO DIANTEIRO

·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.
·Controle remoto (715007050) e soquete de conexão
inclusos com o guincho Can-Am HD.
·Em conformidade com a CE.

Para guincho Can-Am HD
715006504

·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 e um kit de montagem de guincho removível (é necessário
realocar o guincho de sua posição de montagem padrão).

Defender, Defender MAX
715002519

Para guincho Warn
710001002

C0NTROLE REMOTO SEM FIO

·O sistema é rápido e fácil de instalar, graças ao chicote
elétrico, 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 (50’) , aumentando suas opções de
recuperação.
·Todos os componentes são à prova d’água.

With Warn winch (Defender 2019 e anterior)
715002542

BARRA DE REBOQUE BAIXA

Defender, Defender MAX (2019 e anterior)
715003093
Defender, Defender MAX (2020 e posterior)
715007078

Defender, Defender MAX
(exceto modelos Limited)
715003109

·Padrão para os engates de 5 cm (2”).
·O ferece 680 kg (1.500 lb) de capacidade de tração.
·Esfera do engate não inclusa.

Defender, Defender MAX
715000972

Defender, Defender MAX
715002521

(Não ilustrado)
·Necessário para instalação de guincho em modelos
sem guincho original de fábrica.

·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.

BARRA DE ENGATE DIANTEIRA E TRASEIRA

·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).

CHICOTE ELÉTRICO
PARA GUINCHO

RECEPTOR DE ENGATE ALTO DIANTEIRO

CHICOTE DE GUINCHO DE
MÚLTIPLAS POSIÇÕES

(Não ilustrado)
·Converte o Kit Removível para Montagem
de Guincho em um prático kit de guincho de
múltiplas instalações.
Defender
710004869

PLUGUE DE
BORRACHA DO
RECEPTOR

·Tampa de borracha para
receptor de engate
de 5 cm (2”).
705204503

Defender MAX, Defender 6x6
710005082
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ASSENTOS
APOIO DE CABEÇA CENTRAL

APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS

Defender, Defender MAX
715005163

Defender MAX
715005164

ASSENTOS BOLSTER X MR / XT-P

ASSENTO AJUSTÁVEL DO MOTORISTA

·Apoio de cabeça para o assento dianteiro central, nos modelos com 3 lugares e
para a posição central traseira nos modelos MAX.
·Apoios de cabeça dianteiros estão disponíveis separadamente para passageiros
dianteiros no modelo MAX.
·Apoios de cabeça são necessários para todos os passageiros em algumas trilhas
regulamentadas.
·Não compatível com CE.

·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 compatível com Capas de Assentos Aquecidos.
·Padrão nos modelos Defender X mr e XT-P.

Defender, Defender MAX
715004363 · Preto / Vermelho Can-Am
715004678 · Preto / Marrom
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·Apoio de cabeça para o assento dianteiro central, nos modelos com
3 lugares e para a posição central traseira nos modelos MAX.
·Apoios de cabeça dianteiros estão disponíveis separadamente para
passageiros dianteiros no modelo MAX.
·Apoios de cabeça são necessários para todos os
passageiros em algumas trilhas regulamentadas.
·Não compatível com CE.

APOIOS DE CABEÇA
SÃO NECESSÁRIOS
PARA TODOS OS
PASSAGEIROS EM
ALGUMAS TRILHAS
REGULAMENTADAS.

·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
715005519

Aumente seu conforto com 8cm de
ajuste extra para frente e para trás

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

TRAÇÃO COMO
NUNCA ANTES
Exclusividade Can-Am:
obtenha respostas imediatas às
condições off-road com a tecnologia
4x4 da Smart-Lok.

1

O Smart-Lok™ é o diferencial mais avançado para uso off-road.
É um diferencial dianteiro totalmente blocante de acionamento em
tempo real com modos automáticos controlados eletronicamente,
que sempre retornam com máxima tração sob todas as condições.

COMECE COM O DIFERENCIALSMART-LOK™

DIFERENCIAL SMART-LOK™

·A exclusiva tecnologia Smart-Lok ™ Can-Am se constitui em um diferencial dianteiro
blocante em tempo real, com modos automáticos controlados eletronicamente.
·Escolha a configurações de acordo com sua necessidade de pilotagem: “2x4”
apenas para tração nas rodas traseiras, “4x4 Front Diff Lock” para uma tração nas
quatro rodas e “4x4 Smart Modes” que oferecem calibrações inteligentes e
predefinidas para seu tipo de pilotagem.
·Usando várias fontes de entrada, os “Smart Modes” ativam o travamento com a carga
certa no momento certo para obter tração máxima, mantendo a manobrabilidade em
baixa velocidade, proporcionando maior confiabilidade na pilotagem.
·O kit Smart-Lok é equipado de fábrica com o modo Trail.
·Requer Semi-eixo de Alto Desempenho (2x) e Kit Diferencial Dianteiro para
instalação.

2

O KIT SMART-LOK™
ESTÁ EQUIPADO
COM MÓDULO
TRAIL.

ADQUIRA O KIT DE INSTALAÇÃO SMART-LOK™ E SEMI-EIXO DE ALTO DESEMPENHO

KIT DE INSTALAÇÃO SMART-LOK™

(Não ilustrado)
·Inclui ferragens e fiação necessários para a
instalação do Diferencial Smart-Lok.
Defender, Defender Max (2018 e anterior)
715005331
Defender, Defender Max 2019
715005332

3

Defender,
Defender MAX
(2019 e anterior)
705402371

SEMI-EIXO DE ALTO DESEMPENHO

·Design de alto desempenho ideal para uso off-road, com potência e aceleração
superiores nas rodas para competições, dunas e passeios no deserto.
·Inclui junta homocinética, eixo e coifas com geometria apropriada aos veículos
Can-Am.

Defender e Defender Max
Defender, Defender MAX XT Cab 2018-2019,
(2019 e anterior - exceto X mr,
Edição Lone Star 2019 e anterior
XT-P e XT CAB 2018 e posterior) 705402458
705402353

AJUSTE A FORMA DE PILOTAGEM COM O MÓDULO DE MODO INTELIGENTE (OPCIONAL)

Esses módulos permitem adicionar o modo inteligente de ativação na lama, rocha ou trilha a veículos equipados com o kit diferencial Smart-Lok™.
·Somente um módulo de modo inteligente pode ser instalado por vez.

FORÇA ATRAVÉS
DA LAMA

PODER PARA
ESCALAR ROCHAS

DEIXE-OS
SEGUIR ATRÁS

·Projetado para oferecer tração superior nas poças
de lama mais profundas.
·Quando houver alto torque do motor e/ ou roda
girando em falso , o Smart-Lok ™ travará a
extremidade dianteira.
··O sistema permanecerá bloqueado até a liberação
do acelerador.

·Projetado para superar rochas desafiadoras.
·Quando houver alto torque do motor em baixa velocidade
do veículo, o Smart-Lok™ travará progressivamente a
extremidade dianteira e permanecerá engatado até a
liberação do acelerador para evitar o deslizamento da
roda e proporcionar tração ideal.
·O engate progressivo permite uma direção mais fácil
ao manobrar o veículo.

·Projetado para pilotagem agressiva, oferecendo a
máxima precisão nas curvas.
·Quando houver alto torque do motor e/ou um aumento
na velocidade do veículo for detectado, o Smart-Lok
ativará progressivamente a extremidade dianteira e a
manterá engatada até a liberação do acelerador ou
redução da velocidade do veículo.
·O engate progressivo permite menor esforço de direção.

MÓDULO DE MODO
INTELIGENTE PARA LAMA

MÓDULO DE MODO
INTELIGENTE PARA PEDRAS

MÓDULO DE MODO
INTELIGENTE TRAIL ACTIV

Modelos com diferencial Smart-Lok™
715005282

Modelos com diferencial Smart-Lok™
715005283

Modelos com diferencial Smart-Lok™
715005284

55

DESEMPENHO

CIRCUITO FECHADO
DEDICADO À PILOTAGEM
NA LAMA.

KIT 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 Dragon Fire 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.

EXTENSÕES PARA SNORKEL

·Estende o Kit de Snorkel 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

Defender, Defender MAX (exceto Defender PRO)
715003727

ADAPTADOR PARA KIT 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 and Defender MAX 2017 e anterior
715004414
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CAIXA DE AR VEDADA

(Não ilustrada)
·Necessária ao instalar o Kit Snorkel (715003727) no Defender e Defender MAX 2017
e modelos anteriores.
·Padrão em modelos Defender 2018 e posteriores.
Defender, Defender MAX 2017 e anterior
707800714

Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.

DESEMPENHO | ACESSÓRIOS
PRÉ-FILTRO PARA SNORKEL

·Pré-filtro específico para snorkels.
·Acrescenta proteção ao seu motor em condições severas de pilotagem.
·Ajuda a manter o filtro de ar limpo.
·Filtra partículas sólidas maiores que 0,13 mm (0,005”).

Defender,
Defender MAX (exceto Defender PRO)
715005597

KIT DE MOLAS 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.
·Kit completo com 4 molas.
·Não compatível com Defender HD5,
XT CAB, Edição Mossy Oak e modelos
X mr e Defender Max.

Defender (2019 e anterior),
Defender HD8 (2020 e posterior)
715005084

MOLAS REFORÇADAS DIANTEIRAS

ACREDITE: SEU
DEFENDER
ESTÁ A POUCOS
PASSOS DE SER UM
MONSTRO NA LAMA.

PRÉ-FILTRO DA ENTRADA
DE AR DO CVT

·Acrescenta proteção ao seu motor em condições severas de pilotagem.
·Ajuda a manter o filtro de ar limpo.
·O filtro bloqueia partículas maiores que 0,19 mm (0,007”).
·Instalação fácil, sem ferramentas.

Defender (exceto modelos X mr), Defender MAX
715003483

·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
(2018 e anterior, Base,
DPS e modelos XT
somente)
715002450

Defender MAX
(2018 e anterior, Base,
DPS e modelos XT
somente)
715004280

FILTRO DE AR DE ESPUMA
TWIN AIR †

·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,
Defender MAX
715003630

KIT DE EMERGÊNCIA

·O kit completo de emergência fornece todo o equipamento e suprimentos
essenciais para sair das situações mais desfavoráveis que os entusiastas de
esportes à motor podem encontrar.
·Inclui: cabos de auxiliar de partida, compressor de ar, kit de reparo de pneus,
amarração da catraca, fita adesiva, correia de reboque, 1.500 kg (3.300 lb),
braçadeiras, panos.

Defender,
Defender MAX
715004359
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ACESSÓRIOS |

CAPAS E ACESSÓRIOS
CAPA DE REBOQUE

·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.
·Capa de reboque resistente às intempéries,
protege seu veículo durante armazenamento e
transporte.
·Abertura para bocal de combustível.
·Instalação rápida e fácil.
·Projetada para encaixar
perfeitamente seu veículo com
ou sem acessórios Can-Am.

Defender, Defender 6x6
715004453

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

Defender MAX, Defender PRO
715004454

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

KITS DE ENVELOPAMENTO SCS COM
DESIGN EXCLUSIVO*
COMPLEMENTAM SEU DEFENDER E
RENOVAM O VISUAL. VOCÊ É ÚNICO,
SEU VEÍCULO TAMBÉM DEVE SER.
*NÃO DISPONÍVEL NO BRASIL

Disponível em
scscanamgraphics.com

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, reistente aos rigores do off-road. A SCS pode customizar cores,
acrescentar nomes, números e logotipos de acordo com suas especificações. Disponível para modelos Defender de 2 e 4 lugares.
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PNEUS E RODAS

SEM TRAÇÃO NÃO HÁ NADA — INSTALE OS MELHORES PNEUS E RODAS
EM SEU DEFENDER E VEJA TUDO O QUE ELE É CAPAZ DE FAZER.

PNEUS
PNEU 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 - 30" x 9" x 14"
705402504
Traseiro- 30” x 11” x 14”
705502913

PNEU MAXXIS BIGHORN 2.0
Defender
(XT, XT Cab)
Dianteiro - 27" x 9" x 14"
705402168
705400961 ·
Traseiro - 27" x 11" x 14"
705502665
705501295 ·

PNEU MAXXIS M923J / M924J

Defender
Dianteiro - 27" x 9" x 12"
705402560

Defender (Modelos Base e DPS somente)
Dianteiro - 25" x 8" x 12"
705402107

705401386 ·
Traseiro - 27" x 11" x 12"
705502938

Traseiro - 25" x 10" x 12"
705502626

705501818 ·
Dianteiro - 28" x 9" x 14"
705402080
Traseiro - 28" x 11" x 14"
705502603

*Consulte seu manual de proprietário para obter o tipo de pneu e o tamanho correto do aro. Inadequação de tipo de pneu e aro podem afetar a condução do veículo.
Verifique junto às autoridades locais sobre regulamentações específicas.
Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.
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PNEUS E RODAS

RODAS
RODA 14"

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

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 - 14" x 6.5" offset = 41 mm
705401594

Defender, Defender MAX
Dianteiro - 12" x 6" offset = 41 mm
705401678 · Preto

Traseiro - 14" x 8" offset = 51 mm
705502146

Traseiro - 12" x 7.5" offset = 51 mm
705502244 · Preto

AROS BEADLOCK 14"

AROS BEADLOCK 12"

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

Defender, Defender MAX
705401816 · Vermelho Can-Am
705401815 · Laranja Crush
705401814 ·Amarelo
705401695 · Azul Octane

OBS:
Porcas correspondentes - 250100184
Tampas correspondentes - 705400928

OBS:
Porcas correspondentes - 250100184
Tampas correspondentes - 705400928

RODA DEFENDER 14"
EM ALUMÍNIO FUNDIDO

RODA LONE STAR 14"
EM ALUMÍNIO FUNDIDO

Defender, Defender MAX
Dianteiro - 14" x 7" offset = 41 mm
705402338 - Preto

Defender, Defender MAX
Dianteiro - 14" x 7" offset = 41 mm
705402334

Traseiro - 14" x 8.5" offset = 51 mm
705502778 - Preto

Traseiro - 14" x 8.5" offset = 51 mm
705502775

·Beadlock em alumínio fundido.
·Deve ser instalado na Roda Dianteira (705401594)
e na Roda Traseira (705502146).

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

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)
Dianteira - 14" x 6.5" offset = 10 mm
705401848 · Preto e usinado
705401849 · Preto
Defender, Defender MAX (rodas traseiras)
Traseira - 14" x 8.5" offset = 23 mm
705502397 · Preto e usinado
705502398 · Preto

OBS :
Porcas correspondentes 250100184 Preto, 250100185 Cromadas
Tampas correspondentes - 705401541

RODA DEFENDER

(Não ilustrado)
Dianteira - 14" x 7" offset = 41 mm
705402120 Preto
705402118 Prata e usinada
705402121 Preta e usinada
Traseira - 14” x 8,5” offset = 51 mm
705502637 Preta
705502634 Prata e usinada
705502635 Preta e usinada

OBS:
Porcas correspondentes - 250100184
Tampas correspondentes - 705401541

OBS:
Porcas correspondentes - 250100184
Tampas correspondntes - 705401541

OBS:
Porcas correspondentes 250100184 Preto, 250100185 Cromadas
Tampas correspondentes - 705401541

*Consulte seu manual de proprietário para obter o tipo de pneu e o tamanho correto do aro. Inadequação de tipo de pneu e aro podem afetar a condução do veículo.
Verifique junto às autoridades locais sobre regulamentações específicas.
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Alguns produtos podem não estar disponíveis no Brasil. Consulte seu revendedor BRP para informações detalhadas.
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