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Can-Am ATV- och SSV-
fordonen är designade för 
topprestation i alla lägen. 
Dessa vackra, utmanande, 
spännande områden från 
bana till fält, från sand till 
bergstopp, är till för dem 
som vågar sig ut i terrängen 
för arbete eller lek.

KOM OCH  
ÅK MED  
OSS



RENEGADE 110 EFI 
• Helautomatisk CVT
• Främre hjulupphängning med individuella A-armar
• Elstart
• Inbyggd gasbegränsare

RENEGADE X XC 110 EFI 
• Helautomatisk CVT
• Främre hjulupphängning med dubbla A-armar och  

HPG Piggyback-stötdämpare
• Elstart
• Inbyggd gasbegränsare
• Sporthandtagsskydd
• X xc-grafikpaket

OUtlander 450/570 T 
EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim
450 T: 38 hk (28 kW)
570 T: 48 hk (36 kW)

JUniORSEKTIONEN

• 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
• Intelligent Throttle Control (iTC)

EU-homologerad T-kategori 
Upp till 60 km/tim
• 38 hk (28 kW)
• Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen 
• Visco-Lok QE automatiskt låsbar främre differential 
• 26-tums Carlisle ACT HD 6-lagers däck 
• 12-tums hjul i gjuten aluminium 
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch 
• Handtags- och gasreglagevärmare 

OUtlander XU+ 450 T 
EU-homologerad T-kategori 
Över 60 km/tim
450 T: 38 hk (28 kW)
570 T: 48 hk (36 kW) (endast Norge och Finland)

• 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
• Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
• Låsningsfria bromsar (ABS)

OUtlander XU 570 
48 hk (36 kW) (endast Sverige)

OUtlander Max DPS 450/570 T 

• 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
• Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
• Förstärkt sätesklädsel
• Ökad markfrigång (29,2 cm/11,5 tum)

OUTLANDER
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OUtlander XU+ 570/650 T  
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• Dynamisk servostyrning (DPS™)  

med tre lägen
• 26-tums Carlisle† ACT HD  

6-lagers däck
• CVT (konstant variabel transmission) 

med extra låg L-växel
• 12-tums hjul i gjuten aluminium
• Uppvärmda handtag och stänkskydd
• Visco-4Lok (endast 650)

OUtlander MAX XU+ 570/650/1000 T  
EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim  
Finns även med en 
hastighetsbegränsning  
upp till 40 km/tim

570 T: 48 hk (36 kW)
650 T: 59 hk (44 kW)
1000 T: 80 hk (60 kW)

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

570 T: 48 hk (36 kW)
650 T: 59 hk (44 kW)

• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• Dynamisk servostyrning (DPS™) 

med tre lägen
• 26-tums Carlisle† ACT HD  

6-lagers däck
• CVT (konstant variabel 

transmission) med extra låg L-växel
• 12-tums hjul i gjuten aluminium
• Uppvärmda handtag
• Visco-4Lok (endast 650-1000)

OUtlander MAX XT 570 T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 48 hk (36 kW)
• 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
• Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch 
• Låsningsfria bromsar (ABS)

OUtlander MAX XT 650 T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

OUtlander Max XT-P 1000 T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 80 hk (60 kW)
• 26-tums ITP† Terracross radialdäck
• Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
• FOX† 1.5 PODIUM QS3†-stötdämpare
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch

• 59 hk (44 kW)
• 26-tums ITP† Terracross radialdäck
• Dynamisk servostyrning (DPS™)  

med tre lägen
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch 
• Robusta främre och bakre stötfångare
• Låsningsfria bromsar (ABS)
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OUTLANDER MAX DPS 1000 T 
• 80 hk (60 kW) 
• Robust främre stötfångare
• Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
• Stänkskydd
• 26-tums ITP† Terracross-däck, 14-tums hjul i gjuten aluminium
• Låsningsfria bromsar (ABS) (endast för MAX DPS 1000 T)
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EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

450 T: 38 hk (28 kW)
650 T: 59 hk (44 kW)
1000 T: 80 hk (60 kW)

• Dynamisk servostyrning (DPS™) 
med tre lägen

• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• 26-tums Carlisle† ACT HD 

6-lagers däck
• Uppvärmda handtag
• Robust främre stötfångare
• CVT (konstant variabel 

transmission) med extra låg 
L-växel

Outlander 6x6 XU+ 450/650/1000 T 

450 T

650/1000 T

OUtlander MAX 6x6 XU+ 450/650/1000 T 
EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim
450 T: 38 hk (28 kW) 
650 T: 59 hk (44 kW) 
1000 T: 80 hk (60 kW)
• 26-tums Carlisle† ACT HD 

6-lagers däck 

• Dynamisk servostyrning (DPS™) 
med tre lägen

• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• Uppvärmda handtag
• CVT (konstant variabel 

transmission) med extra låg 
L-växel

• Robust främre stötfångare

X mr 650 (endast Sverige och Finland)
• 59 hk (44 kW)
• 28-tums ITP† Mega Mayhem-däck
• Dynamisk servostyrning (DPS™) 

med tre lägen
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch 
• Visco-4Lok

X mr 1000R (endast Finland)
• 91 hk (68 kW)
• Robusta främre och bakre 

stötfångare
• 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
• 30-tums ITP Cryptid-däck på  

14-tums hjul i gjuten aluminium
• Visco-4Lok

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

X xc 1000R (endast Sverige)
• 91 hk (68 kW)
• 26-tums ITP† Terracross radialdäck
• Visco-4Lok
• FOX† 1.5 PODIUM RC2†-

stötdämpare
• Främre stötfångare i aluminium med 

prerunner och toppskydd 

X xc 1000 T
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 80 hk (60 kW)
• 26-tums ITP† Terracross radialdäck
• Brake Traction Control med 4WD-lås
• FOX† 1.5 PODIUM RC2†-

stötdämpare

OUtlander X MR 650/1000R  

ReneGade X XC 1000 T 

OUtlander X XC 1000R/X XC 1000 T 

1000R

1000 T

• 80 hk (60 kW)
• FOX† 1.5 PODIUM RC2†-stötdämpare
• 25-tums ITP Holeshot† ATR-däck
• Dynamisk servostyrning (DPS)  

med tre lägen
• 26,7 cm (10,5 tum) markfrigång

RENEGADE

650/1000 T

450 T



Traxter HD7/HD9 T 
EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim
HD7 T: 52 hk (39 kW)
HD9 T: 65 hk (48 kW)
• HD7: 28 cm (11 tum) markfrigång 
• HD9/HD10: 33 cm (13 tum) markfrigång
• 27-tums Maxxis† Coronado-däck
• VERSA-PRO bänksäte
• 7,6-tums digital instrumentering

Traxter XU HD7/HD9/HD10 T 
EU-homologerad T-kategori
HD7 T: 52 hk (39 kW)  
Upp till 60 km/tim
HD9 T: 65 hk (48 kW)  
Över 60 km/tim
HD10 T: 82 hk (61 kW)  
Över 60 km/tim

• 27-tums Maxxis† Coronado-däck
• 2 041 kg vinsch
• Dynamisk servostyrning (DPS)
• HD7/HD9: 28 cm (11 tum) 

markfrigång 
• HD10: Upp till 33 cm (13 tum) 

markfrigång
• HD9 och HD10: Låsningsfria 

bromsar (ABS)
• 2 041 kg (4 500 lb) vinsch

Traxter MAX XU HD10 T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 82 hk (61 kW)
• 31,8 cm (12,5 tum) markfrigång
• 27-tums Maxxis† Coronado-däck
• VERSA-PRO bänksäte med förstärkt sätesklädsel
• Dynamisk servostyrning (DPS)
• Låsningsfria bromsar (ABS)
• 2 041 kg (4 500 lb) vinsch

Traxter PRO XU HD10 T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 82 hk (61 kW)
• 32 cm (12,5 tum) markfrigång
• 27-tums Maxxis† Coronado-däck
• 1 136 kg dragkapacitet
• Dynamisk servostyrning (DPS)
• Låsningsfria bromsar (ABS)
• 2 041 kg (4 500 lb) vinsch

TRAXTER
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EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 95 hk (71 kW)
• Upp till 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
• 28-tums Maxxis† Liberty-däck
• SHOWA 2.0-stötdämpare
• Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll

MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T MAVERICK SPORT DPS 1000R T 
EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
• 95 hk (71 kW)
• Upp till 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
• 28-tums Maxxis† Liberty-däck
• SHOWA 2.0-stötdämpare 
• Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll

MAVERICK SPORT

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim
700: 52 hk (39 kW)
1000: 75 hk (56 kW)
• Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
• 30,5 cm (12-tums) hjul i gjuten aluminium
• Dynamisk servostyrning (DPS)
• Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll

MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T MAVERICK TRAIL 700 T 
EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim
• 52 hk (39 kW)
• Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
• 30,5 cm (12-tums) stålhjul
• Inbyggd främre stötfångare av stål
• Heltäckande bukskydd

MAVERICK TRAIL

MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS  
• 200 hk (149 kW)
• 72 tum bred
• Upp till 61 cm (24 tum) fjädringsväg
• Smart-Shox-teknik, Smart-Lok med 4WD TRAIL ACTIV-läge
• 32-tums Maxxis Carnivore†-däck, 14-tums  

hjul i gjuten aluminium med däcklås

MAVERICK X RC TURBO RR 
• 200 hk (149 kW)
• 72 tum bred
• Upp till 61 cm (24 tum) fjädringsväg
• Smart-Lok med 4WD ROCK-läge
• 32-tums Maxxis† Liberty 2.0-däck, 15-tums hjul i  

gjuten aluminium med däcklås
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TRAXTER-TILLBEHÖR

FÖRVANDLA 
JOBBET till  

EN LEK

Tackla att-göra-listan och få det att se lätt 
ut med denna arbetshäst fylld med nästan 

alla tillbehör som finns. 

 1   VERKTYGSLÅDA fÖr FLAK
  Stor 150 L multifunktionell väderresistent 

verktygslåda. 
 715003028

 2   BAKRUTA AV Glas
  Idealisk för att skydda mot inflöde av damm 

och regn bakifrån.
 715007079

 3   BAKRE tillbehÖrsräCke
  Starkt tillbehörsräcke som gör att du kan 

installera eller hänga föremål baktill på 
fordonet.

 715005450

 4   LINQ-verktyGshållare
  Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring 

anpassad efter dina behov.
 715007358

  5   LINQ FLAKfÖrlänGARE/-AVDELARE
  Erbjuder extra lastkapacitet på flaket och kan 

fungera som avdelare eller skyddsräcke.
 715002464

 6  HÅRD GENOMSKINLIG HYTT
 Innehåll:
 • Hårda genomskinliga framdörrar
 • Sporttak
 • Fällbar vindruta av glas
 • Bakruta av polykarbonat
 • Tätningssats för sporttak
 715007269

Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.comTILLBEHÖR
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OUTLANDER ARBETSTILLBEHÖR

SLUTa tidiGare

 
Transportera allt med lastflaksbox och 

tillbehör med praktiska funktioner och klara 
av jobbet snabbare. 

 1   STOR lastbOx
  Stor bakre box för utrymmeskrävande 

föremål. 
 715007001

 2   LINQ KORG MED låG PROFIL
  Öppen korg med låg profil gör det lättare att 

nå verktygen.
 715004282

 3   LINQ-verktyGshållare
  Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring 

anpassad efter dina behov.
 715007358

 4   LINQ 43L AUDIO-lastbOx
  Bästa ljudkvaliteten hos en 

inbyggd, högpresterande 
fullfrekvensförstärkare.

 715003018

  EXPEDITION STÖTFÅNGARE
  Antikorrosionsbeläggning med en 

resistent pulverlackeringsyta på 
in- och utsidan.

 715007233 - FRAM   
 715007234 - BAK  
 — VISAS INTE

Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com TILLBEHÖR



 1

 6

 3

 4

 5

 2

TRAXTER VINTERTILLBEHÖR

ÖvERLÄGSEN I kYLAN 
En solid konfiguration redo för snön som hjälper dig tackla 

vädret och ploga dig igenom det mesta.

 5   SATS fÖr hänGande FÖRVARINGSBOX
  Mångsidig och fullt reglerbar, kan 

monteras i 3 positioner.
 715005449

  AVFROSTNINGS-, VÄRME- OCH 
VENTILATIONSSYSTEM

  Det bästa integrerade systemet med 3 
ventilationshastigheter och 8 reglerbara 
ventiler.

 715008095 (fÖr XU-mOdeller)  
 715008093 — VISAS INTE

 6   DELUXE DÖRRAR 
  Utformade för att göra det enklare att ta sig 

in i/ut ur hytten. Inte EU-godkänd.
 715005214  
 färGpanel 705800814 – TUndra Green 

 1   HEL VINDRUTA – REPtåliG
  Gjord av kraftigt stöttålig, reptålig 

polykarbonat.
 715002432

 2   CAN-AM PROMOUNT FLEX2 PLOGSATS 183 CM (72")
  Monteringslösning som gör den överlägset 

lätt att använda.
 715008170

 3   LINQ verktyGs- OCh Gevärshållare
  Med 5 fästpunkter för säker förvaring av 

verktyg och gevär.
 715005466

 4   LINQ-verktyGshållare
  Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring 

anpassad efter dina behov.
 715003059

TILLBEHÖR Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com
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OUTLANDeR VINTERTILLBEHÖR

ÄLSKAR SNÖIGA 
DAGAR 

Klara allt även när det snöar. Tackla vilket 
jobb som helst och lev i nuet med detta 

robusta fordon, redo för vintern.

 1   APACHE 360 LT DRIVBANDSSYSTEM
  Åretruntband designade att prestera i olika 

typer av terräng.
 715005103

 2   CAN-AM PROMOUNT 168 CM (66") ENVÄGSBLAD  
AV STÅL

  Underlättar jobbet genom att föra snön 
längre ut.

 715007263

 3   UPPVÄRMT SÄTE
  25 W värmare för sätet för frostfri körkomfort.
 715007211

 4   KOMBINERADE HANDTAGS- OCH 
tUmGreppsvärmare

  LED-dimmer underlättar avläsning 
av temperaturinställningar. 4 
temperaturinställningar med individuella 
kontroller för tummar och grepphandtag.

 715008739

 5   LINQ 86 L fÖrvarinGsbOx
  Håller lasten säkert fastspänd när du kör.
 715004923

TILLBEHÖRHitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com
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MAVERICK SPORT- OCH TRAIL-TILLBEHÖR

VI ÄR REDO –  
ÄR DU? 

Topprestanda med positiv attityd.  
Det är ditt klarar-allt-fordon,  

tillmötesgående och redo för action. 

 1   SPORTHALVdÖrrar
  Ökad hyttkomfort av formsprutad polypropen.
 715006217

 2   DÖRRtRIM 
  Matchande färgpanel som  

kompletterar utseendet.
 715006216

 3   FRÄMRE TRAIL-STÖTFÅNGARE
  Antikorrosionsbeläggning med resistent 

pulverlackeringsyta på in- och utsidan.
 715003680

 4   LINQ SVäNGBART RÄCKE
  LinQ-räcke med spärrar för extra  

LinQ-tillbehör eller ett reservdäck.
 715004708

 5   SPORTTaK
  Robust, formsprutad konstruktion i 

polypropen.
 715006218

 1   CAN-AM AUDIO-tak
  Fyra 8-tums högtalare med LED-lampor, en 

400 RMS och 800 watt toppeffektförstärkare.
 715007130

 2   CAN-AM-PAKET FÖR ÖPPNING AV AUDIO-Tak
  Kombineras med audio-taket för uppfällning.
 715007131

 3   RALLY YTTERSPEGLAR
  Förarreglerbara speglar i elegant rallystil.
 715005262

4   NEDRE DÖRRPANELER FraM
  Snygga tillbehör för att skydda 

och täta hyttdelen.
 715002903

 5   LINQ 30 L KyLBOX
  Skumisolering av hög kvalitet för  

optimal kallhållning.
 715004778 

MAVERICK-TILLBEHÖR 

TILLBEHÖR Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com



KVALITET SOM 
FÖRTJÄNAR EN 
INVESTERING

Konkurrenterna kan försöka kopiera våra 
produkter men det är vissa saker som de 

aldrig kan matcha: våra fordons innovativa 
design, off-roadkapacitet, passform och 

finish. Can-Am med sina fyra center 
dedikerade åt avancerad teknologi skapar 
ständigt innovationer för att leverera bästa 

möjliga körupplevelse med  
banbrytande teknik.

GÖR SKILLNAD GENOM 
ATT VARA SMART

Tillbehör får inte bara fordonet att se bättre ut, de 
förbättrar även varje tur och förenklar varje uppgift 

du har framför dig. Det unika LinQ-fästsystemet 
gör det enklare och smartare. Smart och lätt att 
använda. Unika LinQ-tillbehör med problemfri 

montering på din Can-Am så att du kan  
fokusera på uppgiften.

FÖDDA I KANADA.  
KÖRS I HELA VÄRLDEN

Can-Am-fordon har utvecklats och testas i de tuffaste 
kanadensiska förhållanden, gjorda för att klara alla miljöer.  
De har genomgått intensiva tester i kalla och varma klimat i 

våra testcentra för att se till att maskinerna klarar allt från snö, 
is och lera till sand och grus.

Hitta dina tillbehör på CANAMOFFROAD.com



ROTAX-MOTOR
Rotax-motorer har blivit några av de mest eftertraktade motorerna, 
beundrade för precision, prestanda och pålitlighet. 

BTCS – BÄST-I-KLASSEN-KÖREGENSKAPER
Det i branschen unika broms- och däckgreppskontrollsystemet 
möjliggör överlägsen styrbarhet och stabilitet även i de tuffaste 
körförhållandena. Finns på utvalda Maverick Trail-, Maverick Sport- 
och Traxter-modeller.

FJÄDRING 
Maximera stötupptagning med TTI och TTA. Torsional Trailing A-armar 
(TTA) som är specifikt utformade för nytto- och fritidsanvändning ger 
en jämn körupplevelse oavsett terräng, medan Torsional Trailing Arm 
Independent-upphängningen (TTI) säkerställer att fordonet endast rör 
sig i den riktning du styr, vilket ger ökat däckgrepp och optimal 
kraftöverföring till underlaget.

EXKLUSIVA 
CAN-AM-
FUNKTIONER

SSV

LINQ 
Det exklusiva LinQ snabbfästsystemet gör att du 
kan lägga till och ta bort Can-Am-tillbehör på några 
sekunder, inklusive förvaringsboxar, modulväskor, 
rackförlängare och mer.

DPS
Dynamisk servostyrning (Dynamic Power Steering, 
DPS) förbättrar styrkänslan i arbetssituationer där 
hastigheten är låg och i mer teknisk terräng. Den är 
också utformad för att ge mindre assistans i högre 
farter och mer assistans i låg hastighet.

VISCO-LOK
Vår exklusiva progressivt automatiskt låsande
framdifferential övervakar konstant framhjulens 
rotation. Om den detekterar att ett hjul snurrar 
fortare än det andra överförs mer kraft till hjulet 
med bättre grepp. Föraren behöver inte göra 
någonting för att aktivera det. Och Visco-Lok 
automatiskt låsande framdifferential har inte någon 
hastighetsbegränsare.

ERGONOMI 
Vi placerar inte bara ett säte på en högpresterande 
maskin, vi designar hela fordonet omkring dig. 
Sätets position och dynan är utformade för att 
maximera komforten och erbjuda en optimal 
ergonomi för föraren, så att du kan fortsätta framåt 
och köra!



Alla T-modeller är typgodkända enligt EU-
traktorkategorin (167/2013/EG). Modellerna 
utanför T-kategorin är inte homologerade för 
att framföras på allmän väg. 

EU-TYPGODKÄNDA

ABS – FULL KONTROLL
Cam-Am är stolta över att tillhandahålla världens 
första ATV:er utrustade med låsningsfria bromsar 
(ABS) speciellt framtagna för offroad-förare. Och 
eftersom bromsning inte bara handlar om att sakta 
ner eller stanna kommer du även att få bättre kontroll 
i kurvtagning, för mer responsiva åkturer.

ROTAX-MOTOR
Vi börjar bygget av varje Can-Am ATV med en Rotax-
motor som har klassledande effekt och branschens 
bästa effekt-/viktförhållande. Hela ATV:n är utformad 
för att arbeta med denna kraft för att ge dig verkliga 
prestandafördelar. Det gäller för alla våra motorer 
med vår signatur.

VISCO-4LOK Fullt grepp, ingen slirning. Fullt mekanisk 
låsfunktion finns nu på våra toppmodeller. När 
förhållandena kräver en låst framdifferential kan man 
som förare manuellt LÅSA framdifferentialen.

ATV

- NYTT - 
LED-STRÅLKASTARE
2023 Outlander- och Renegade 650-1000-modellerna 
(inklusive Outlander 570 XU+) är utrustade med 
de 4 nya högpresterande LED-modulerna som ger 
ojämförlig sikt i mörkerförhållanden. Se längre, 
bredare och tydligare.

•  Dynamisk servostyrning med tre 
lägen

•  CVT (konstant variabel 
transmission) med extra låg 
L-växel

•  Visco-4Lok främre differential 
(endast på 650-1000-modeller)

•  1 588 kg vinsch
•  30,5 cm markfrigång
•  30,5 cm (12-tums) hjul i gjuten 

aluminium

•  66 cm (26-tums) Carlisle† ACT HD 
6-lagers däck

•  Handtags- och gasreglagevärmare
•  Robust främre stötfångare
•  Hastighetsbegränsare
•  Förstärkt sätesklädsel
•  LED-strålkastare  
 (endast på 

570-650-1000-modeller)

OUTLANDER XU+ 
NÄSTAN ALLT SOM STANDARD
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