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VELKOMMEN TIL

HVA SKJER NÅ
Velkommen til 2017 Ski-Dookatalogen for kjøreutstyr
og tilbehør. Den største
nyheten for Ski-Doo i 2017 er
lanseringen av vår neste 4.
generasjon REV-plattform.
Det er mye spennende stoff
om den, men når det kommer
til stykket, handler det om
deg. Den er helt og holdent
designet rundt føreren slik at
du skal få mest mulig ut av
dens teknologi og ha den aller
beste snøscooteropplevelsen
noensinne.
Det samme gjør vi med vårt
kjøreutstyr og tilbehør. Vi designer
våre artikler for deg og hvordan du
kjører slik at du kan ha den aller
beste opplevelsen på snøscooteren.
Det er tydelig i mange av de nye
artiklene for 2017...
Når snøscootere med 4. generasjon
REV-plattform blir lansert, kommer de
med 70 nye tilbehørsartikler. I likhet
med alt tilbehør fra oss, ble de designet
samtidig med plattformen, slik at de
passer perfekt, ser fantastisk ut og er
enkle å montere. Og vi var sikre på å
dekke de mest ettertraktede artiklene,
inkludert ekstra LED-lys, 1 + 1
setesystem, beskyttelsesplater,
vindskjermer og mer.
Vi har også brukt kommentarer fra
dere for å forbedre artiklene våre.
Som en ny LinQ drivstoffkanne hvor
man kan feste en LinQ-veske på
toppen av. Og de nye LinQ-veskene
er stiligere. Vi redesignet mye av
yttertøyet vårt slik at det passer
bedre til hvordan du kjører, og nye
Helium-jakker er enda mer
spesialisert for kjøring på fjellet.
Vi benyttet denne designet-rundtføreren-tilnærmingen da vi designet

denne katalogen også. Vi ønsker å
gjøre det enkelt å finne de artiklene
du er på jakt etter, og forstå deres
design og teknologi. Du vil finne:
Ytelsesvurderinger for kjøreutstyr:
Som den eneste i bransjen vil vi
fortelle deg om vårt yttertøys
vanntette, vindtette, varme og
pustende egenskaper. Dette gjør det
enkelt å skape den rette
kombinasjonen av plagg for å holde
deg varm.
Sammenligningstabeller: Se alle
artiklene i en kategori i en tabell,
med teknologier, egenskaper,
fordeler, ytelsesvurderinger, farger,
størrelser og priser. Det er enkelt
å sammenligne og velge det som
er rett for deg.
Teknologisoner: I likhet med våre
snøscootere, benytter vi den aller
nyeste teknologien for å oppnå de
beste ytelsene. Disse sidene vil vi
hjelpe deg til å forstå hvordan de
virker og hvordan de får kjøreturen
din til å bli bedre.
Og vi har selvfølgelig ikke glemt det
morsomme. Du finner tips fra våre
terrengeksperter (og andre),
produktutviklingshistorier, profiler
over inspirerende kjørere og en titt på
innsiden av noen racing-snøscootere.
Her finnes også en mer internasjonal
del da Ski-Doo vokser seg større
rundt om i verden.
Vi er alltid på utkikk etter måter vi
kan gjøre din snøscooteropplevelse
fantastisk. Det kan du finne mer om på
nesten hver av de neste 161 sidene.
Gled deg over denne katalogen
og tenk snø!

Ditt team for kjøreutstyr,
tilbehør og originaldeler
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BRUK DET RIKTIGE UTSTYRET
Bruk av riktig utstyr sørger for at du får maksimalt utbytte av din
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TRAIL PERFORMANCE
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Nytt punkt for 2017.

VISSTE DU AT

En interessant godbit om et produkt
utover produktbeskrivelsen.

INNOVASJON

En banebrytende BRP-artikkel som
tar kjøringen din til neste nivå.

Av reklamemessige årsaker kan noen illustrasjoner i denne brosjyren inkludere profesjonelle kjørere og racerkjørere som gjør manøvre eller øvelser under ideelle og/eller kontrollerte forhold. Ikke forsøk å gjøre noen av disse eller andre risikofylte manøvre hvis de ligger utenfor dine kjøreferdigheter, eller din forståelse
og respekt for ytelsene til snøscooteren din. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Følg alltid lokale lover og regler. Ha alltid på deg hensiktsmessige og beskyttende klær, også hjelm. Husk at alkohol og kjøring ikke hører sammen. I vårt løpende arbeid med å sikre produktkvalitet og innovasjon forbeholder BRP (Bombardier
Recreational Products Inc.) seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Visse avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Prisene er basert på produsentens anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan ha en annen salgspris.
BRP er et stolt medlem av SSCC (Snowmobiling Safety Certification Committee), Machine Safety Standard, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation og Tread Lightly! Inc. Gjennom medlemskapet i disse viktige
snøscooterforeningene anerkjenner vi og støtter deres arbeid med å dele ansvaret for å fremme vekst av sporten vår. Hipora er et registrert varemerke som tilhører Kolon Industries, Inc. Isolfil er et registrert varemerke som tilhører Yarns and Threads For Textile. mcFIT og mcTEX er registrerte varemerker som tilhører
MCTECH Corporation. Microban er et registrert varemerke som tilhører Microban International. Primaloft Gold, Primaloft Silver og Primaloft Black er registrerte varemerker som tilhører Albany International Corp. Sympatex er et registrert varemerke som tilhører Sympatex Technologies GmbH. Dri-Release er et registrert
varemerke som tilhører Optimer brands. Kevlar er et varemerke som tilhører E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite, Lycra, CORDURA og COOLMAX er registrerte varemerker som tilhører INVISTA for holdbare stoffer. ThermoCool er et registrert varemerke som tilhører ADVANSA. Thinsulate er et registrert varemerke som
tilhører 3M Corporation. Velcro er et registrert varemerke som tilhører Velcro Industries. X-STATIC er et registrert varemerke som tilhører Noble Biomaterials Europe srl. NO-FOG er et varemerke som tilhører NO-FOG USA. Scott er et varemerke for Scott Sports SA. OutDry er et registrert varemerke som tilhører OutDry
Technologies Corporation. GTX er et varemerke som tilhører Castrol Limited. Brukt under lisens. KYB er et registrert varemerke som tilhører ADVANSA. Montana og Zumo er registrerte varemerker som tilhører Garmin Ltd. NGK er et registrert varemerke som tilhører NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV,
Executive, Flat-top og Dooly er varemerker og registrerte varemerker som tilhører Woody’s International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak og Powder Max er varemerker som tilhører Camoplast Inc. Lexan er et registrert varemerke som tilhører SABIC Innovative
Plastics. Silicone er et varemerke som tilhører Dow Corning Corporation. Superclamp II er et varemerke som tilhører Bowdriks Industries. SuperFabric er et registrert varemerke som tilhører Higher Dimension Materials, Inc (HDM). Ax Suede er et registrert varemerke som tilhører MatMarket, Inc. FOX er et registrert
varemerke som tilhører Fox Racing Canada, KOLPIN, GUN BOOT og IMPACT er registrerte varemerker som tilhører Kolpin Powersports Inc. YUASA er et registrert varemerke som tilhører YUASA Batteries Inc. Cyclops er et registrert varemerke som tilhører CyclopsGear. Waterguard er et registrert varemerke som tilhører
Kombi Ltd. Makita er et registrert varemerke som tilhører Makita. Avhengig av sted, er produktene distribuert av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. eller Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. I USA
distribueres produktene av BRP US Inc. I Canada distribueres produktene av Bombardier Recreational Products Inc. ® er registrerte varemerker og TM og BRP-logovaremerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre selskaps- og/eller produktnavn er varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive eiere. © 2016 BRP. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i Finland.

HVIS VI SELGER DET,
SÅ STÅR VI FOR DET.

BRP
LIMITED
GARANTI
FOR NYE DELER,

*

TILBEHØR OG
KJØREUTSTYR

ORIGINALE BRP DELER OG TILBEHØR
montert av deg eller av din autoriserte
BRP-forhandler
1 ÅRS BEGRENSET GARANTI**

KJØREUTSTYR

unntatt SympaTex-utstyr
1 ÅRS BEGRENSET GARANTI**

SYMPATEX KJØREUTSTYR
LIVSTIDS†-GARANTI**

HJELMER
4 ÅRS BEGRENSET GARANTI**

FÅ ALLE DETALJER FRA DIN SKI-DOO-FORHANDLER
† Brukt på annen måte enn det produktet er designet for, vil gjøre livstidsgarantien ugyldig.
* Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler/-distributør. Andre unntak kan gjelde, se komplett begrenset garanti eller kontakt din Ski-Doo-autoriserte forhandler
** Med mindre det er stipulert eller påkrevet i henhold til lov.

Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkmontert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke Evinrude deler og tilbehør. Denne begrensede garantien er gyldig fra 1. mars 2016.

VÅR NYE SUMMIT. DIN NESTE I FJELLET

DET SOM ER VIKTIG ER

DET SOM KOMMER.
Neste generasjon Ski-Doo tilbehør til mountain-maskiner. Utviklet med den nye generasjonen
REV-plattform for perfekt passform, enkel montering og lang levetid.
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Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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FOX FLOAT STØTDEMPER   S. 140

2

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE   S. 100

3

HEAVY-DUTY STØTFANGER   S. 102

4	ERGO JUSTERBARE TÅFESTER   S. 107
5

STABLEBAR LinQ DRIVSTOFFKANNE – 15 L   S. 115

6

LinQ SNOWBOARD-/ SKIHOLDER   S. 116

7

TRANSPARENTE VINDAVVISERE PÅ STYRET  S. 96

8

HELIUM 30 JAKKE & HØYE KJØREBUKSER   S. 18

9

SKI-DOO XP-3 PRO CROSS SCARP HJELM   S. 47

10 SKI-DOO TEC+ STØVLER   S. 54

11

11 OUTDRY HIGHMARK HANSKER   S. 50
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8
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VÅR NESTE MXZ.

DET SOM ER VIKTIG ER

DET SOM KOMMER.

Neste generasjon Ski-Doo tilbehør. Gjør din neste kjøretur til din helt egen med tilbehør spesialbygget
for den nye generasjonen REV-plattform.
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Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

2
11
9

1 EKSTRA LED-LYS   S. 97
2	SIGNATURE LED-LYS FOR VINDAVVISERE PÅ STYRET   S. 97
3 HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE S. 100
4	XC 356T6 STØPT STØTFANGER   S. 102
5	ERGO 2-TRINNS KNEPUTER   S. 106
6 ERGO SIDEVEIS FOTPLATER   S. 107
7 SR 21 L LinQ TUNNELVESKE   S. 114
8 STABLEBAR LinQ DRIVSTOFFKANNE – 15 L   S. 115
9 HANSKEROMUTVIDER/GPS-STØTTE  S. 120
10 X-TEAM HØYE KJØREBUKSER   S. 30
11 OUTDRY TRAIL PERFORMANCE HANSKER   S. 51
12 SKI-DOO TEC+ STØVLER   S. 54
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SKAP DITT
KLIMA MED BRP
YTELSESVURDERING

VARME

Denne vurderingen tar i betraktning alle
sider ved plagget, inkludert isolasjonen,
vanntettheten, vindtettheten, pusteevnen
og stoffets konstruksjon. Bruk det som
din hovedveiledning.

VANNTETT/VINDTETT

Vurderingen gjenspeiler teknologien som
brukes, tette sømmer, glidelåstyper og annet.

Vi designet dette vurderingssystemet slik at du enkelt kan velge og
sammenligne kjøreutstyr for å finne den ideelle kombinasjonen av ytelser
og verdi for din kjøring. Hvert kjøreplagg har 3 ytelsesvurderinger.

PUSTEEVNE

Se etter disse i artikkelbeskrivelsene
i katalogen. På en 1-til-5-skala,
der 5 er best.

HVORDAN SKAPE DITT KLIMA

Bland ytterlag (jakker og bukser), midtre lag og innerlag for å skape varme som
passer til din kjørestil og den naturlige kroppstemperaturen. Tilføy VARMEvurderingen til hvert plagg i hvert lag for å få den totale varmevurderingen
på ditt system – jo høyere tall, jo varmere system. Sørg for at du også tar
i betraktning vanntetthet/vindtetthet og behov for pusteevne.
Eksempler på kjørestiler

Innerlag

Aktivt innerlag*

Termisk innerlag*

KJØRESTIL (aktiv vs. avslappet)
KJØREMILJØ (mildt vs. ekstrem kulde)
KROPPSTEMPERATUR (blir du fort kald eller varm?)

Sno-X fleece

+
Termiske bukser*

6

=

8

MCode bukser

EKSTREME KOMBINASJONER

Uansett hvilket ytterlag du velger, er det i det midtre laget
du virkelig kan tilpasse bekledningen til forholdene —
selv når de skifter utover dagen.

Hva er så våre varmeste og kaldeste kombinasjoner for 2017?

Når det er mildt og du bruker mye energi, trenger du kanskje
ikke noe midtre lag i det hele tatt, bare et godt innerlag.

=
Helium 30 jakke

MER FLEKSIBILITET MED LAG-PÅ-LAG

Ved ekstrem kulde bør du kanskje vurdere en pakkbar dunjakke.

Total VARME vurdering

Ytre lag

+

+

TOURING-KJØRER I
KALDERE FORHOLD

Når du bygger systemet, pass på å vurdere din:

Midtre lag

+

SVÆRT AKTIV
FJELLKJØRER

Denne vurderingen angir hvor effektivt svette
føres bort fra kroppen og ut av plagget.

Varmest

Kaldest

Termisk innerlag*
+ Sno-X Fleece
+ Pakkbar dunjakke
+ MCode jakke med isolering

Ultralett innerlag*
(Ikke noe midtre lag)
+ Helium overtrekksjakke

= 14 Vurdering
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

(på høyeste innstilling)

= 3 Vurdering

9

2017 YTELSESVURDERINGER FOR KJØREUTSTYR
Plagg

TRINN 1

Øverst & nederst

MIDTRE LAG

Varme

*Ski-Doo innerlag-plagg selges ikke i Europa.

INNERLAG
TRINN 2

Side

TRINN 3

Bukser

Jakker

YTTERLAG

Pakkbar dunjakke (herrer/damer)

s. 19-20

Tech vindtett fleecejakke

s. 37

MCode midtre lag

s. 37

Sno-X fleece

s. 37

Helium 50 jakke

s. 18

Helium 30 jakke

s. 18

Helium overtrekksjakke

s. 19

Pakkbar dunjakke (herrer/damer)

s. 19-20

Helium 30 jakke for damer

s. 20

Revy heldress

s. 24

McCode jakke med isolering (herrer/damer)

s. 24-25

Helium Enduro jakke

s. 27

Ski-Doo Warnert Makita Race Edition jakke

s. 30

Sno-X Race Edition skall

s. 31

Oppvarmingsjakke

s. 30

Expedition jakke

s. 34

Helium 50 høye bukser

s. 19

Helium 30 høye bukser

s. 19

Helium høye bukser for damer

s. 20

MCode bukser (herrer/damer)

s. 24-25

Helium Enduro høye bukser

s. 27

X-Team vinter høye bukser

s. 30

Sno-X Race Edition bukser

s. 31

Expedition høye bukser

s. 35

Vann-/vindtett

Pusteevne

10

TEKNOLOGIGUIDE
1

2
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4
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8
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HELIUM 50
LETT OG TØFF, MEN
TEKNOLOGISK STERK.

S. 18

1.	Neopren innvendig krage og innerlag av
mikrofleece
2.	Over- og underarmventilasjon
3.	Vannbestandige glidelåser i frontåpning,
lommer og lufteåpninger.
4.	Alle sømmer og logoer er tette
5.	Sympatex† vindtett, vanntett og pustbar membran.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

6.	Cordura† stoff for ekstra slitasjemotstand
7.	Velcro† håndleddjustering med borrelås
8.	Powder-skirt
9.	Midtre lag: Tech fleece midtre lag
Egenskaper som ikke vises:
• Borrelåsjustering i midje og kant

TEKNOLOGIGUIDE 11

DE MEST AVANSERTE TEKNOLOGIENE OG MATERIALENE
SLIK AT DU ER FORBEREDT PÅ DET SOM KOMMER.

Sympatex membran
Vanntett/vindtett/ultrapustende membran blir faktisk
mer og mer pustende jo hardere du kjører.

Ski-Doo kjøreutstyr med
Sympatex livstidsgaranti

N
TIO
LA
INSU

Laminert polyester Cordura

N
TIO
LA
INSU

RPM
Gir maksimal vanntetthet, vindtetthet og pusteevne
uansett hvor tøff kjøringen er eller hvor kaldt det
er utendørs. Kritiske sømmer og logoer er tette.

N
TIO
LA
INSU

PrimaLoft
En avansert isolasjon med hele
spekteret av fordeler for å håndtere
de klimatiske forholdene utendørs.

RPM MAX
Gir maksimal vanntetthet, vindtetthet og pusteevne
uansett hvor tøff kjøringen er eller hvor kaldt det
er utendørs. Alle sømmer og logoer er tette.

12 TEKNOLOGIGUIDE

SYMPATEX VANNTETT/VINDTETT/
ULTRAPUSTENDE MEMBRAN BLIR
FAKTISK MER OG MER PUSTENDE
JO HARDERE DU KJØRER.

OPTIMALT PUSTENDE

100 % VINDTETT

100 % VANNTETT

Ikke-porøs membran vil aldri
slutte å fungere

Pusteevnen øker med
varme og fuktighet

Strekker seg til 300 %
av egen størrelse

Ikke-porøs, det vil si at
vind ikke kan trenge inn

Ekstremt varig
og robust

VISSTE DU AT Utstyr med
Sympatex har ikke porer som
andre membraner og kan vaskes
igjen og igjen uten tilstopping eller
tap av ytelser.

SAMMENLIGNING AV VANNDAMPTRANSPORT

MEMBRAN-MOTSTAND

Virker ved økt fysisk aktivitet/svetting

En membran er vanntett hvis den kan motstå et trykk på
1 300 mm. Sympatex-membranen er ekstremt vanntett
fordi den tåler over 45 000 mm.

Sympatex-membran

Utside

45 000 mm

Vanndampmolekyler Kompakt Sympatex-membran:

Vann

EN 343 standard:

Innside
Vanndråper

Glass-sylinder

Hydrophilisk
polyether

Hydrophobisk polyester

1 300 mm

Membran

Vi tror så sterkt på vårt Sympatex-utstyr at vi støtter det med en livstidsgaranti.

GARANTIPERIODE
Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) garanterer at alt 2017 Sympatex kjøreutstyr som selges
som nytt og ubrukt av en autorisert BRP-forhandler vil være fritt for defekter i materialer og/eller utførelse
i produktets levetid*.

* Levetiden til et produkt betyr ikke din levetid. Intensiteten som produktet brukes med, fastslår bestemmer
denne faktoren. Rifter, gjennomhullinger og brannskader vil annullere produktets livstidsgaranti selv om
garantiproblemet ikke er knyttet til disse skadene.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

TEKNOLOGIGUIDE 13

EN AVANSERT ISOLASJON MED
HELE SPEKTERET AV FORDELER
FOR Å BEKJEMPE ELEMENTENE.

VARMERE,
TØRRERE,
MYKERE OG MER
KOMPRIMERBAR
ENN NOEN ANNEN
SYNTETISK
ISOLASJON

Varme som
tar liten plass

Pakkbar

Vanntett

Lett vekt

Pustende

Overlegen
mykhet

HIGH PERFORMANCEUTSTYR MED RPMTEKNOLOGI
Utviklet av BRP for snøscooterførere
som deg selv, RPM-teknologien tilbyr
maksimal varme uansett hvor tøff
kjøreturen eller hvor kalde
omgivelsene er.

BEHAGELIGE PRODUKTER SOM GJØR AT DU KAN NYTE ØYEBLIKKET.
Expedition jakke
med RPM belegg
s. 35

GOLD ISOLERING

Kritiske sømmer
og logoer er tette
-

N
TIO
LA
INSU

Outdry Trail Performance hansker er isolert
med PrimaLoft Gold for ekstrem varme,
samtidig som de holder seg myke og fleksible.
Vårt absolutt varmeste utstyr.
s. 51

SILVER ISOLERING

Glide jakke (tilbys ikke i Europa) er isolert med
PrimaLoft Silver for svært god varme og ekstra
fleksibilitet.
N
TIO
LA
INSU

BLACK ISOLASJON
N
TIO
LA
INSU

CRITICAL SEAMS SEALED

MCode jakke og bukser bruker PrimaLoft Black
isolering for å gi deg rett mengde varme og
ekstra pusteevne.
s. 24

Alle sømmer og logoer
er forseglet
-

Pakkbare dunjakker bruker PrimaLoft Black
isolering dunblanding. En unik hybrid av
vannavstøtende dun og PrimaLoft superfine
fibre. Det kombinerer dunets standardegenskaper
med lett vekt, varme, luft, pakkbarhet og komfort,
men med enestående termiske ytelser i fuktig
vær og tørker 4 ganger raskere, samt at den
er maskinvaskbar.
s. 19-20

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

MCode jakke
med RPM MAX
belegg s. 24

-

BLACK ISOLERING DUNBLANDING

CRITICAL SEAMS SEALED

VÅRT MOUNTAIN KJØREUTSTYR. DITT NESTE TØRRE OG VARME ADRENALINRUSH.

MOUNTAIN

EGENSKAPER

LETTVEKTS, VANNTETT OG PUSTENDE UTSTYR DESIGNET FOR BRUK PÅ FJELLET.

SKALL
Sympatex 3-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Vannbestandige glidelåser
i frontåpning, lommer
og lufteåpninger.
• Powder-skirt.
• Over- og underarmventilasjon.

•N
 eopren innvendig krage og
innerlag av mikrofleece.
• B orrelås håndleddsjustering og
justering i midjen og kanten.
• S olid Cordura stoff.

S. 19

SKALL
Sympatex 3-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Stretchstoff i midjen og
stormgamasjer.
• Høy front og ryggpaneler.
• Lett fleece og indre nettingfôring
i front og sete.
• Avtakbare kne- og leggbeskyttere

•2
 -veis vanntette glidelåser
i front og i full lengde i siden.
•G
 lidelås i hofte og på
frontlommer.

S. 18

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Vannbestandige glidelåser i frontåpning, lommer og lufteåpninger.
• Powder-skirt.
• Over- og underarmventilasjon.
• Avtakbar hette.

S. 19

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Høy front og ryggpaneler.
• Stretchstoff i midjen.
• Stormmansjetter.

S. 19

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Vannbestandige glidelåser.
• Underarmventilasjon.
• Solid polyesterskall med nettingfôr.

440666

HELIUM PULLOVER
JAKKE

441548

HELIUM 30
HØYE BUKSER

440693

HELIUM 30
JAKKE

441549

HELIUM 50
HØYE BUKSER

440699

HELIUM 50
JAKKE

S. 18

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

• L ett fleece og indre nettingfôring
i front og sete.
• Avtakbare kne- og leggbeskyttere
•2
 -veis vanntette glidelåser
i front og i full lengde i siden.
•G
 lidelås i hofte og
på frontlommer.

STØRRELSER

YTELSES
VURDERINGER

FORDELER

MOUNTAIN UTSTYR/HERRE OG DAMER 15

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Ryggsekkvennlig ventilasjon.
• Tøff og holdbar.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.
• Lett vekt, komfortabel og enkel å ta på og av.
• Bøyd glidelås hindrer at den krøller seg.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Ryggsekkvennlig ventilasjon.
• Lett.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.
• Enkel å ta på og av.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.

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

Store størrelser
MT, LT, XLT, 2XLT

EGENSKAPER

16 MOUNTAIN UTSTYR/HERRER OG DAMER

SKALL
Nylon, polyester

440749 • 440750

PAKKBAR DUN
JAKKE

S. 19-20

For damer

S. 20

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Vannbestandige glidelåser
i frontåpning og lommer.
• Powder-skirt.
• Underarmventilasjon.

• Avtakbar hette.
•R
 efleksdetaljer for optimal
synlighet.

S. 20

SKALL
Sympatex 3-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Stretchstoff i midjen, i skrittet
og over knærne.
• Høy front og ryggpaneler.
• 2-veis vanntette glidelåser
i full lengde i sidene.

• Integrerte, avtakbare kneputer.
• Stormmansjetter.
• Vanntett glidelås foran.

• 3-i-1-jakke kan brukes som skall,
skall + isolert fôr, eller bare fôr.
• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende
• Vannbestandige lommeglidelåser.
• Powder-skirt.
• Fasongsydde ermer med
justerbar kant og håndledd.
• Underarmventilasjon.

• Indre avtakbar hette og vattert
jakke.
For damer
• Integrert indre Lycra†-håndledd
med tommel.

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende
• Vannbestandige midjeog lårlommer.
• Lett isolerte glidelåser
i full lengde på sidene.
• Stormmansjetter.
• Bukseseledeler bak for å hindre
at de glir ned.

• Avtakbart selesystem.
• Justerbar midje.
• Formede knær.
• Fleecefôret sete.
For damer
• Jakke-til-bukse-festesystem.

S. 24-25

440724 • 440723

MCODE JAKKE MED ISOLASJON

441493

HELIUM FOR DAMER
HØYE BUKSER

440695

HELIUM 30 FOR DAMER
JAKKE

For herrer

SKALL
Polyester, Nylon

N
TIO
LA
INSU

For herrer

For damer

MCODE
BUKSER

441575 • 441576

S. 24-25

SKALL
Polyester, Nylon

N
TIO
LA
INSU

For herrer

• Bruk som en lett jakke for tørt, kjølig vær eller som et midtre lag.
• Vannavstøtende behandling på dunfjær.
• Justering i lommekantene med snor.
• Microfleece underarmlufting.
• Formede ermer.

For damer

SKALL
Nylon, polyester

440667

REVY
HEL DRESS

S. 24

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende
• Vannbestandige glidelåser.
• Avtakbar hette.
• Formede ermer og knær.
• Avtakbart indre opphengssystem.
• Stormmansjetter.
• Store lårlommer.

STØRRELSER

YTELSES
VURDERINGER

FORDELER
• Lett og pakkbar.
• Varm selv når den er våt.
• Puster og holder deg tørr.
• Temperatur-regulering.

MOUNTAIN UTSTYR/HERRER OG DAMER 17

Herrer
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

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

• Form og fasong for damer.
• Lett og allsidig.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.
• Fasongskåret for damer, komfortabel og enkel å ta på og av.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Holder snøen ute, selv i den dypeste puddersnøen.
• 3-i-1design for tilpasning til forholdene.

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

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Lett isolering holder deg varm.
• Enkel å ta på og av.

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

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

• Utseende som gir bevegelsesfrihet og ingen inntrenging av snø.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Justeringer lar deg oppnå nøyaktig rett passform.

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

18 MOUNTAIN UTSTYR/HERRER

2

5

5

HELIUM 30 JAKKE
En usedvanlig lett og fleksibel jakke for de mest aktive kjørerne. Holder
deg varm og tørr takket være Sympatex-teknologien.

440693 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12), Hi-Vis Gul (26), Blå (80), Svart (90)

Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester

3 690 NOK

3

5

5

HELIUM 50 JAKKE
Bygget med de beste og mest
innovative materialer, Helium 50 er
vår mest solide og avanserte jakke
for de mest aktive kjørerne.
Skall: Sympatex 3-lags laminert
polyester
440699 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Hi-Vis Gul (26), Svart (90)

4 890 NOK

SE MOUNTAIN YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 14-17

UTFORSK MOUNTAIN LinQ TILBEHØR FRA S. 84

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

MOUNTAIN UTSTYR/HERRER 19

5

3

4

PAKKBAR DUNJAKKE
Ideelt midtre lag for maksimal varme. Dunfyllet komprimeres og tar svært liten
plass i vesken eller oppbevaringsrommet.
Skall: 90 % nylon, 10 % polyester
Isolering: 50 % PrimaLoft ultrafine fibre, 50 % PrimaLoft Black Isolering
dunblanding
440749 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12), Svart (90)

1 790 NOK

3

5

5

Våre Helium høye bukser har
bøyde glidelåser for å hindre at
materialet krøller seg.

HELIUM 50 HØYE BUKSER
Robust Cordura stoff og Sympatex teknologi i
kombinasjon sørger for solide, fleksible og
komfortable høye bukser. Felles design med
mountain-kjørerne for akkurat passe fasong.
Skall: Sympatex 3-lags laminert polyester
441549 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

4 190 NOK

2

5

5

HELIUM 30 HØYE
BUKSER
Kjørebukser for aktive kjørere med
Sympatex teknologi som beskytter mot
våte og kalde forhold. Våre letteste og
mest fleksible høye bukser.
Skall: Sympatex 2-lags laminert
polyester
441548 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12), Svart (90)

3 590 NOK

2

5

5

HELIUM OVERTREKKSJAKKE
Det letteste skallet i vårt utvalg, føles som du ikke har på noe skall i
det hele tatt. Innovative materialer leverer pusteevne, ytelser og solide
egenskaper for kjøring i fjellet.
Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester
440666 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12), Hi-Vis Gul (26), Svart (90)

3 090 NOK
Sympatex-membranen strekkes til 300 % av
sin størrelse og beholder derfor sine egenskaper
i områder med stor bøyning, som albuer og knær.

SE MOUNTAIN YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 14-17

TILPASS ISOLERINGEN TIL FORHOLDENE: SE MIDTRE LAG PÅ S. 37

20 MOUNTAIN UTSTYR/DAMER
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5

5

HELIUM HØYE
BUKSER
Spesielt designet for
damer. Feminin fasong
og superlett stoff.
Vanntett, vindtett og høy
pusteevne takket være
Sympatex teknologi.

2

5

5

HELIUM 30 JAKKE
Avansert teknologi og ytelser i et lett skall
designet for kvinnelige kjørere.
Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester
440695 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Koksgrå (07)

Skall:
Sympatex 3-lags
laminert polyester

5

441493
XS, S, M, L,
XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

4

Et ideelt midtre lag for maksimal varme, med feminint snitt.
Dunfyllet komprimeres og tar svært liten plass i vesken eller oppbevaringsrommet.
Skall: 90 % nylon, 10 % polyester
Isolering: 50 % PrimaLoft ultrafine fibre, 50 % PrimaLoft Black Isolering dunblanding

3 990 NOK

440750 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grå (09), Svart (90)

3 690 NOK

SE MOUNTAIN YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 14-17

3

PAKKBAR DUNJAKKE FOR DAMER

1 790 NOK

LES OM KVINNELIGE KJØRERE SOM SKAPER SINE EGNE LINJER PÅ S. 65

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

SYMPATEX.COM

KJØREUTSTYR MED HØYE YTELSER

DYNAMIC PERFORMANCE

WATERPROOF BREATHABLE WINDPROOF
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GODE VANER FOR
SKREDUTSATT TERRENG
Gruppen din har kanskje gjort litt snøskred-trening... kanskje vært med på et
seminar hos en Ski-Doo-forhandler. Det er bra. Nå er det på tide å gjøre det til
en vane å praktisere det du har lært hver gang du er på vei ut i terrenget.

av Jeremy Mercier, Ski-Doo
Backcountry Expert

Her er vaner som jeg har innarbeidet for å kjøre så trygt som mulig:
Sjekk værmeldingen. Raske
temperaturøkninger, store
snøfall og vind kan ha stor
betydning på hvordan snøen
er pakket. Ta i betraktning:
hvilken løype hadde mye
vind forrige natten? Hva var
temperaturen? Hvor mye snø
kom det?
Sjekk skredvarslingen for
terrenget ditt. Sjekk den lokale
snøskredvarslingen på nettet –
www.avalanche.org i USA,
www.avalanche.ca i Canada.
Denne informasjon er spesielt
viktig hvis du ikke egenhendig
og personlig har sjekket
forholdene den siste tiden. Ikke
vær redd for å spøre folk som
bor i områdene.

Gjør en sjekk med
skredvarsler. Før vi forlater
parkeringsplassen, sjekker
alle at skredvarslerne virker
og har tilstrekkelig batteritid.
Dette MÅ GJØRES. Du må
også trene på søk med
skredvarsler sammen med
gruppen noen ganger i
løpet av året. Arranger en
sammenkomst.
Gjør en sjekk med radio. Jeg
startet å bruke FRS-radioer
med mine kjørekamerater, og
jeg kjører aldri uten dem. Du
kan raskt få tak i folk hvis noe
skjer. Du trenger heller ikke
kaste bort tiden på å lete etter
kameraten din som kjørte over
den kanten.

Legg en plan og hold deg til
den. Diskuter hva slags type
terreng dere er på vei inn i,
og hva som er trygt i dette
spesielle området. Vurder
hvordan snøen er pakket når
dere kommer ut dit, og avgjør
om dere skal fortsette. Ikke gi
etter for press. Det er ingen
grunn til å risikere snøskred
bare for å få tatt det ene bildet
eller den ene videosnutten for
å legge ut på sosiale medier.
Start i et lett skrånende
terreng. Deretter kan dere
bevege dere mot brattere
terreng hvis snøen er
pakket slik.
Mist aldri kontakten med
gruppen. Hold enten
øyekontakt med gruppen
eller ha radiokontakt.

Jeg vet at dette høres mye ut. Men hvis du forplikter deg til å gjøre dette, så blir det en vane
og du vil ikke tenke så mye over det etter en stund. Til slutt, fortsett å lære. Organisasjoner som
the Canadian Avalanche Centre, American Avalanche Association og Avalanche 1 fortsetter å gi
oss kunnskap om snøskred. Og de mange opplæringsmulighetene har i stor grad bidratt til færre
snøskredskader.

BRP SKREDSEMINARER
De siste tre årene har mer enn
12 000 snøscooterkjørere deltatt på
gratis snøskred-seminarer sponset
av BRP og avholdt hos Ski-Dooforhandlere over hele Nord-Amerika.
Disse seminarene er åpne for
snøscooterkjørere på alle merker
og dekker grunnleggende sikkerhet
for at snøscooterkjørere i terrenget
skal være trygge.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

Jeremy Mercier er en
Ski-Doo terrengekspert
som kjører i Colorado.
Han har lekt seg i fjellene
i mer enn 20 år (inkludert
drift av en snøscooter- og
snowboardcamp) og innehar
et nivå 2 skredsertifikat fra
Silverton Avalanche School,
den lengstdrivende skolen
i landet.
Følg Jeremy:
jeremy.mercier.7
mercier4colorado
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FORBEREDE EN 3-DAGS

BLITZ-TUR

Av Craig Nicholson,
The Intrepid Snowmobiler

Noen av de beste snøscooter-opplevelsene skjer på tredagers
blitz-tur Disse kalles av og til ”tannbørsteturer” – fordi det er det
eneste du trenger å ta med deg? En typisk tur ville starte torsdag
kveld og avsluttes sent på søndag, etter å ha kjørt så mye som
gruppen ønsker. Slik gjorde jeg meg klar til en blitz-tur.

Velg hvor du skal
Start med et bestemmelsessted som er nær nok til at du rekker ditt den første
kvelden etter arbeidet. Vurder deretter parkering, nærliggende tjenester og direkte
tilgang til løypene. På steder med mange løypevalg, kan du ha en hjemmebase
og ikke ta med deg overnattingsutstyr på turene dine. Andre ganger kan du kjøre
en stor runde fra sted-til-sted med overnattinger underveis. Terrengkjøring
underveis er alltid en stor bonus. Få tak i tilgjengelig løypekart flere uker på
forhånd for å gjøre deg kjent med bestemmelsesstedet og ruter... og for å gjøre
forhåndsbestillinger på overnatting i travle helger.

Gjør snøscooteren klar
Før dere drar, sørg for at alle snøscootere, slepe-kjøretøy og tilhengere er i god
stand og klare. Fyll opp drivstoff og olje på totakts-snøscooterne. Kvelden før
avreise bør du pakke ekstra olje for etterfylling, brukerveiledningen, verktøysett,
BRP variatorreim, tennplugger, sikringer og nødsett. Så laster du alt på tilhengeren.

Pakk veskene dine
Det er en regel som gjelder for pakking for en blitz-tur: ikke mye. Du kan bruke
de samme klærne for reisen frem og tilbake og la dem være i bilen din mens du
kjører. Det betyr å bare ha med seg ett sett sporsutstyr for to kvelder, og bruke
de samme klærne to ganger. Et par undertøyskift og minimalt med toalettartikler
(tannbørsten!) får fint plass i en LinQ middels stor tunnelveske og setevesker.
Det er også plass til et lett racing-oppbevaringstrekk for å beskytte snøscooteren
din mot snø og frost hver natt.
Ikke glem kontanter, kredittkort og førerkort, kjøretilllatelser og forsikring etter
behov. Du kan også ta med deg smarttelefonen, lader og andre personlige
gjenstander som solbriller.

Lag en liste og sjekk den to ganger
Skriv ut en sjekkliste og pakk alt – inkludert kjøreutstyr, teknisk innerlag og midtre
lag – og kryss av for alt på listen. Sett vesken din ved døren sammen med hjelmen
i hjelmvesken slik at du nærmest må tråkke over dem når du drar. På denne måten
glemmer du ikke noe viktig kjøreutstyr.
Før du drar, send en e-post til dine kjørekamerater slik at alle (spesielt ektefeller
som er igjen hjemme) vet nøyaktig når dere drar, hvor dere skal være, hvilke dager
dere tenker å kjøre og når returen er planlagt.

NÅ KAN DIN BLITZ-TUR BEGYNNE!

Intrepid snøscooterkjører Craig Nicholson er en freelancejournalist
som har spesialist på motoriserte fritidsaktiviteter, inkludert
snøscooterkjøring. Som ivrig snøscooterkjører, loggfører han opptil
15 000 km på snøen hver vinter og har kjørt snøscooter i hver
eneste region i Canada. Han har publisert en helt spesiell turbok,
“Canada’s Best Snowmobiling – The Ultimate Ride Guide”, han har
sin egen avisspalte og radioprogram og er regelmessig bidragsyter til
SnowGoer Canada og SnowmobilerTV. Hans nåværende snøscooter
er en Ski-Doo Renegade.
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MCODE JAKKE MED ISOLERING
En fleksibel 3-i-1-jakke med moderne stil og farger.
Velg og bland med MCode bukser.
Skall: 65 % polyester, 35 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black
440724 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Camo (37), Grønn (70)

2 990 NOK

VISSTE DU AT Helium
og M-Code utstyr er utviklet
etter innspill fra mountain
frikjørere

4

3

3

2

3

3

MCODE BUKSER

REVY HELDRESS

Frisk, moderne design i lett
isolerte bukser. Passer perfekt
sammen med MCode jakker,
spesielt når du velger og
blander etter egen smak.

Du vil aldri føle deg så fri og
så klar for puddersnøen som
med denne romslige og
stilige dressen.

Skall: 75 % polyester,
25 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black
441575
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Camo (37), Svart (90)

2 190 NOK

SE MOUNTAIN YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 14-17

Skall: 84 % nylon,
16 % polyester
440667
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Blå (80),
Sunburst Gul (96)

5 490 NOK

KJØP ALT DITT MOUNTAIN-UTSTYR OG ANNET HOS DIN SKI-DOO-FORHANDLER.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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MCODE BUKSER

4

3

Frisk, moderne design i lett isolerte bukser. Passer perfekt sammen
med MCode jakker, spesielt når du velger og blander etter egen
smak. Fasong og farger spesielt for damer.

3

Skall: 95 % polyester, 5 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black

MCODE JAKKE MED ISOLERING
En fleksibel 3-i-1-jakke med moderne stil og farger. Unik passform, stil og farger for kvinnelige kjørere.
Skall: 60 % polyester, 40 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black

440723 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Rosa (36), Teal (74)

2 990 NOK
SE MOUNTAIN YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 14-17

441576 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Camo (37), Svart (90)

2 190 NOK

PAKK FOR EN AKTIV KJØRETUR: SKI-DOO ELEVATION RYGGSEKK S. 56

26

CROSSOVERREVOLUSJONEN

Hvis du har brukt snøscooteren de siste par årene, har du sikkert lagt merke til at
det finnes stadig flere crossover-snøscootere der ute. Crossover er nå det hurtigst
voksende segmentet innen snøscooterkjøring. Hva ligger bak denne trenden?

Vi ser to hovedårsaker. For det første er det
fordeler med et lenger oppheng i løyper.
Da vi første gang lanserte Renegade, så vi
for oss midtvesten-brukere som kjøpte den
for løypekjøring hjemme og så ta den med
på tilhenger vestover for turer i dyp snø.
Summit Renegade var faktisk den første.
”Jeg byttet til en Renegade fra en MXZ for
å kunne drive terrengkjøring, men også kjøre
komfortabelt i løyper”, sa Corey Haas på
Facebook. ”Hver tur blir en opplevelse når man
ikke trenger å begrense seg selv til bare en type
kjøring. Jeg kjører i U.P. i Michigan og i West
Yellowstone”.
I likhet med Corey likte mange kjørere de
forbedrede ytelsene og komforten i løypene,
i tillegg til terrengegenskapene. Det lengre
opphenget dempet støtene og ga bedre grep,
mens større kjørere følte seg bedre plantet
mot underlaget.
For det andre,har innovasjoner og ny teknologi
gjort terrengkjøringen så mye enklere.
Snøscooterne er lettere, kjørestillingen gjør det
enklere å kjøre i skråninger og beltene er mye
bedre. Opphengene er akkurat så gode at de
representerer små eller ingen kompromisser i
løypekjøring. Drivstoffeffektiviteten er så god
at du kan være ute og kjøre lenger.

Nå kan du altså få en crossover-snøscooter med
egenskaper til kjøring i skråninger, brøyte nysnø
på vidda, kjøre selvsikkert i løyper med humper
eller slå deg løs i frikjøring – og til og med dra
avgårde på dagstur. Du kan gjøre mye med bare
en snøscooter.
Denne allsidigheten er nøkkelen til crossoverrevolusjonen.
”Men den økende interessen for Renegade
har skapt en ny utfordring”, sier Jimmy Coté,
Ski-Doo produktsjef. ”Når du har en snøscooter
som kan brukes på så mange ulike måter,
ønsker kjørerne nå en snøscooter som er litt
mer spesialisert for hvordan de kjører. Noen vil
kun kjøre en eller to ganger i terrenget i løpet av
sesongen. Andre ønsker heftig løypekjøring og
deretter frikjøring et par timer”.
BRP har dekket disse behovene med tre typer
av 2017 Renegade-snøscootere:
Renegade X-RS, Renegade X, Renegade
Adrenaline og Renegade Sport er først og
fremst utstyrt for løypekjøring – kanskje utenfor
løypa eller leke seg i dyp snø en gang i mellom.
Renegade Backcountry-snøscooterne er mer lik
den originale Summit Renegade, ca. 60 %-40 %
helning mot terrengkjøring. For dem som ønsker
friheten til å utforske dyp snø i lavtliggende
områder, men fortsatt ha det moro i løypene.

Renegade Enduro er i det økende undersegmentet for premium opplevelseskjøring.
Dufår allsidigheten til en løypeorientert
Renegade, men med bedre egenskaper og mer
komfort, som luftfjæring, Pilot TS justerbare ski
og oppvarmet sete. Den føler seg like hjemme
på en allsidig ferie som en weekendtur i løypa.
Siden Renegade-kjøpere ønsker å tilpasse
snøscooterne sine enda mer, tilbyr vi et enormt
utvalg av tilbehør som gjør akkurat det mulig.
Tenk på LinQ-systemets vesker, det spesielle
1+1 setesystemet, beskyttelsesplater, justerbare
forhøyere, Garmin GPS-system, LED ekstralys
og isrivere, for å nevnte noen
Vi har til og med tatt med oss denne allsidigheten
til en kleskolleksjon for Renegade-kjørere.
Helium Enduro kjøreutstyr er ultrafleksibelt,
pustende, vanntett og vindtett – egenskaper
som sørger for komfort ved aktiv terrengkjøring.
Men i motsetning til mountain-utstyr, har det lett
varmeisolering for kaldere temperaturer og mer
avslappende løypekjøring
Crossover-snøscootere stammer fra tidligere
tider med snøscooterkjøring hvor du kunne kjøre
nesten hvor som helst, og hvordan du ønsket
det, på din Olympic og ha det moro. Denne
friheten drev snøscooterkjøringen til utrolige
høyder, og driver spenningen videre idag med
Renegade-modellene.
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DIN NESTE TUR GJENNOM ULENDT TERRENG

CROSSOVER
UTSTYR SOM ER EN KRYSNING MELLOM VÅRE MOUNTAINOG LØYPETEKNOLOGIER.
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5

HELIUM ENDURO JAKKE

HELIUM ENDURO HØYE BUKSER

Ultrahøy ytelsesjakke med middels tykk isolering som
holder deg varm og tørr, enten du kjører i løypene,
utforsker terrenget eller er ute på vidda.

For kjørere som ønsker å gjøre alt, både i og utenfor
løypa. Middels isolering, Sympatex teknologi og
mange egenskaper som sørger for din komfort.

• Vanntett, vindtett og pustende membran.
• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vannbestandige glidelåser i frontåpning, lommer
og lufteåpninger.
• Innerkrage i mikrofleece.
• Overarmsventilasjon lett tilgjengelig.
• Powder-skirt.
• Justerbar kant, krage og håndledd.
• Innermansjetter i mikrofleece.
• Silikongrep på skulderen for å stabilisere en ryggsekk.
• Brede refleksdetaljer for optimal synlighet.
• Forsterkede albuer og kant bak for ekstra holdbarhet.

• Toveis, vanntette glidelåser i full lengde på siden.
• Vanntett glidelås foran.
• Formede knær.
• Polstrede og forsterkede ben innvendig.
• Stormmansjetter.
• Justerbare bukseseler.
• Vanntette hoftelommer.
• Brystlommer.

Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester
Isolering: PrimaLoft Black
440744 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

3 890 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester
Isolering: PrimaLoft Black
441593 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

3 890 NOK

VÅRT KJØREUTSTYR FOR LØYPEKJØRING. DITT NESTE LØP.

EGENSKAPER

TRAIL PERFORMANCE
SKALL
Polyester/nylon

N
TIO
LA
INSU

S. 30

SKALL
Polyester/nylon

N
TIO
LA
INSU

• Fullt isolerte høye bukser.
• Vanntett, vindtett og pustende
• Alle sømmer og logoer er tette.
• Justerbar midje.
• Stormmansjetter.
• Vanntette glidelåser i full lengde på sidene.
• Bevegelige, polstrede og formede knær og justerbare bukseseler.
• Vanntette glidelåser i i lommer og lufteåpninger, forsterket i skrittet.

• Isolert overjakke for bruk før konkurranser.
• Vanntett og vindtett.
• Avtakbar hette som passer på Ski-Doo Snocross-hjelmen.
• Store lommer.

S. 30

SKALL
Polyester/nylon

S. 31

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Vanntett, vindtett og pustende.
• Vanntett glidelås i lufteåpninger
for rygg og underarmer.
• Avtakbar krage med
erstatningspanel i neopren for
tilpasning av nakkestøtte.
•R
 acegodkjent blaze oransje.
• Innerfôr i netting.

• Rygg- og underarmlufting.
• Frontåpning med klaff.
• Stor lomme foran.
• Formede ermer og bevegelig
skulder.
• Justerbar kant, farge og håndledd.
• Refleksdetaljer.

SKALL
Sympatex 2-lags
laminert polyester

• Vanntett, vindtett og pustende.
• Alle sømmer og logoer er tette.
•H
 oftelommer og lårlufting med
vanntette glidelåser.
• B evegelige, formede knær
og kneputer.
• F orsterket innerben og skritt.

•N
 ettingfôr.
• Vanntette glidelåser i full lengde
på sidene.
• Justerbar midje.
• Avtakbare bukseseler.

440722

SNO-X RACE EDITION
SKALL

S. 31

441571

SNO-X RACE EDITION
BUKSER

• Alle sømmer og logoer er tette.
• Justerbar kant, farge og håndledd.
• Refleksdetaljer.
• Formede ermer og bevegelig skulder.
• Trippel frontklaff.
• Powder-skirt.
• Doble frontklaffer.

For herrer

440703

OPPVARMINGSJAKKE

441573

X-TEAM
VINTER HØYE BUKSER

440728

SKI-DOO WARNERT MAKITA†
RACE EDITION JAKKE
VINTERJAKKE

S. 30

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

STØRRELSER

YTELSES
VURDERINGER

FORDELER

UTSTYR FOR LØYPEKJØRING/FOR HERRER 29

• Varm jakke for løypekjøring.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Beveger seg sammen med deg når du kjører.
• Godt synlig.

S, M, L, XL, 2XL

• Varm for løypekjøring.
• Racingstil.
• Enkel å ta på og av.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Beveger seg sammen med deg når du kjører.

XS, S, M, L, XL, 2XL

• Heldekkende for å holde vinden og kulda ute.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Fleksibel både for kjørere og tilskuere.

Én størrelse

• Enkel å ta av og på, selv med hjelm eller sikkerhetsvest.
• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Racingegenskaper, som ekstra synlighet.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Tilpass varmen til forholdene og kjørestilen.
• Kan tilpasses.

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

• Holder deg tørr og varm hele dagen.
• Dess hardere du kjører, jo mer pustende og komfortabel blir den.
• Racingegenskaper, som beskyttelse.
• Enkel å ta på og av.

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

30 TRAIL PERFORMANCE KJØREUTSTYR/HERRER
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SKI-DOO WARNERT MAKITA†
RACE EDITION JAKKE

X-TEAM VINTER HØYE BUKSER

OPPVARMINGSJAKKE

Designet for løypekjøring med full isolering og stil.

Rett fra racingsporet med isolering og egenskaper
for kjøring i løype.

Skall: 99 % polyester, 1 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black

Overjakke for ekstrem racing er tilgjengelig for alle førere og
fans. Hold deg varm under konkurransene og vis fargene dine.

Skall: 60 % polyester, 40 % nylon
Isolering: PrimaLoft Black

441573 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

440728 • S, M, L, XL, 2XL
Sunburst Gul (96)

2 690 NOK

440703 • En størrelse
Sunburst Gul (96)

2 690 NOK

3 590 NOK
SE LØYPEKJØRING YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 28-29

Skall: 95 % polyester, 5 % nylon
Isolering: Thermal Loft

SJEKK VÅRT NYE REV (G4) MXZ TILBEHØR PÅ S. 6-7

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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Jo hardere du kjører, desto mer pustende blir
Sno-X Race Edition skall og bukser, takket være
Sympatex vindtette, vanntette og pustbare membran.
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SNO-X RACE
EDITION SKALL

SNO-X RACE
EDITION BUKSER

Designet i samarbeid med
profesjonelle kjørere.

Lette, ikke-isolerte bukser.

Skall: Sympatex 2-lags
laminert polyester
440722
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12)

Skall: Sympatex 2-lags laminert polyester
441571
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12)

3 690 NOK

3 990 NOK

SE LØYPEKJØRING YTRE LAG EGENSKAPER & FORDELER S. 28-29

BESTE YTELSE. BESTE PÅLITELIGHET. LENGSTE LEVETID. XPS OLJER S. 155
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SKI-DOO TERRENGEKSPERT PROFIL

TONY JENKINS
NÅVÆRENDE SNØSCOOTER
Summit X 163 med 3-tommers belte

LIDENSKAP
Alt som har å gjøre med friluftsliv... camping,
gjørmesykling, fisking, jakt, mountain biking.
Jeg liker også å tilbringe mye tid sammen med
familien min. Familien min og vennene mine kan
fortelle deg at jeg alltid finner opplevelser og aldri
kommer hjem før det er mørkt.
Å kjøre snøscooter har fått meg til å drive sporten
og å dele min lidenskap for kjøring. Fra å undervise i
terrengkjøring til weekend-utflukter med venner – jeg
har alltid hatt en lidenskap for å kjøre. Jeg er så heldig
at jeg bor syd-øst i Idaho, hvor jeg i et godt snøår kan
kjøre fra november til juni. Kjøring 8 måneder av året
gjør at jeg bare har 4 måneder til å forberede meg til
neste sesong – du vet hvordan det er.

KJØRING
Mitt favorittområde er syd-østre Idaho, hovedsakelig
fordi jeg kjenner området så godt og fordi vi har så
bra med snø siden vi er så nærme det kontinentale
skillet. Selv i år med lite snø drar jeg til de
nordvendte skråningene med mye trær og utforsker.
Jeg har vært så heldig å få kjøre i en rekke ulike
og unike områder i Nord Amerika fra Washington,
Oregon, Montana, Wyoming, Utah og Colorado til
British Columbia og har oppdaget at grenseområdene
ved Idaho/Wyoming tilbyr noen av de beste forholdene
– spesielt hvis du liker teknisk kjøring, slik som meg.

UTSTYR

Jeg skiftet til Ski-Doo kjøreutstyr i år. Jeg kjører med både Helium 50 jakke og høye
bukser. Jeg bruker Helium 50 fordi jeg sliter hardt på utstyret og det har et solid skall.
MCode-hanskene er veldig bra... men Highmark-hanskene er noe helt annet. Føles veldig
bra og holder seg tørre. Passer bra, også.

VANLIG JOBB

Vel... det er vanskelig å svare på for meg! Det er ingen ”vanlig jobb”. Det jeg kan fortelle
deg er at det innebærer mye moro og mye utfordrende trening, og jeg har fleksibiliteten til
å kjøre min Ski-Doo på fridagene mine. Men la oss være ærlige – jeg ville antageligvis bare
holde ut to dager i en ”vanlig jobb!”

MER MORE PÅ SNØSCOOTEREN ENN NOENSINNE

FØLG TONY PÅ INSTAGRAM: @tony_jenkins

Når du er ute og kjører med kameraten din, og du ser ned, og du trenger frontlysene til å
se hvor du kjører, da er det en bra dag. Jeg har hatt opplevelser hvor jeg har kjørt utfor en
fjelltopp og funnet meg selv i bunnen av en canyon med vann og mørke rundt meg og en
tom bensintank (Hey, jeg trodde det var en snarvei!) Det endte med at jeg tilbragte natten
der og kom meg ut neste morgen (det er derfor jeg tar med meg dette overlevelsesutstyret).
Av en eller annen grunn er dette de turene jeg husker best! (Det morsomme er at kona mi
vet at hun ikke skal kontakte letemannskapene før det er gått minst 2 dager, de finner meg
aldri og det ville være jeg som måtte redde dem etter at jeg kom meg ut på egenhånd – og
det er ikke en spøk!)

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

FEEL THE PERFORMANCE
MED PRIMALOFT®ISOLERING.
DET ER MER ENN EN JAKKE
VANNTETT

GODE TERMISKE EGENSKAPER

HØYE
KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

PUSTENDE

HURTIGTØRKENDE

Expedition-jakken har PrimaLoft®-isolering, med ultimate varmeegenskaper og god komfort – selv når den er
våt. Med et positivt forhold mellom varme og vekt, eksepsjonell motstandsdyktighet mot vann og usedvanlig
pusteevne, holder du deg varm, tørr og komfortabelt i de tøffeste værforhold.
GJENOPPDAG KOMFORT PÅ DEN NYE PRIMALOFT.COM

PrimaLoft® er et registrert varemerke som tilhører PrimaLoft, Inc. ©2016 PrimaLoft, Inc.
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Thomas og
mannskapet hans
drar ut med kjørere
av ulik alder og med
ulike erfaringsnivåer.
Han og Ski-Dooutstyret hans hjelper
dem alle til å være
komfortable og sikre.
Thomas og Seema

Thomas Wärdell og hans forlovede Seema

SKI-DOO SNØSCOOTERE OG KJØREUTSTYR

USEDVANLIG
KJØREERFARING

Edström har gjort sin lidenskap for
friluftsliv og snøscooterkjøring til en
levevei. Wärdell, en snøscooterkjører i
verdensklasse som har deltatt i mange
europeiske snøscooterfilmer, startet
virksomheten Terrain Events Thomas
Wärdell Riding Experience for å gi
undervisning i snøscooterkjøring,
teknologi, klær og sikkerhet til
enkeltpersoner og firmaer, spesielt skiog snowboardkjørere. Snøscooterkjørere
i Sverige må ha sertifikat for å kjøre, og
Thomas og teamet hans tilbyr program som
gjør det mulig for gjestene å få et slikt.
”Å gjøre et godt inntrykk og sørge for at
gjestene våre har en morsom,
førsteklasses opplevelse er svært viktig for
at virksomheten vår skal lykkes”, sier
Wärdell. ”Derfor velger vi Ski-Doo

Wärdell, hans instruktørmannskap og en av Summit Burton-snøscooterne i flåten deres. Mange gjester
blander ski- og snowboardkjøring med snøscooterundervisning, så Summit Burton-snøscooteren er ideell.

snøscootere og tilbehør. Muligheten for
tilpasning av snøscooteren og enkelt kunne
legge til og fjerne tilbehør gjør jobben
vår enklere, og gjestene våre har det

En LinQ Premium tunnelveske pakket
med viktig utstyr for terrengkjøring.

mer morsomt”.

Den justerbare
styreforhøyeren sørger
for at kjøretøyet kan
tilpasses for kjørere av
ulike størrelser på en
rask og effektiv måte.

Det er viktig å ha
med seg det rette
utstyret. Wärdellmannskapet bruker
LinQ vesker, OGIO
ryggsekker og
Summit setevesker.
Thomas underviser i god
skråkjøringsteknikk på
sin Summit Burton.

Wärdells firma
bruker Superclamps,
tilgjengelig fra
BRP-forhandlere, til
å låse snøscooterne
sine når de
fraktes mellom
kjøreområder.

VÅRT KJØREUTSTYR FOR FRITID/ARBEID. DIN NESTE JOBB VEL UTFØRT.

RECREATIONAL/UTILITY

ARBEID ELLER LEK – OG GODE EGENSKAPER – MED FUNKSJONELT UTSTYR FRA VÅRE ENESTÅENDE ERFARINGER I SNØSCOOTERBRANSJEN.

VISSTE DU AT RPM-teknologi ble utviklet av BRP for
å levere utmerkede vanntette og pustende egenskaper.
3

3

3

EXPEDITION HØYE BUKSER
3

3

Klar for arbeid og lek med egenskaper som
ivaretar sikkerhet, varme og lang levetid.

3

EXPEDITION JAKKE
En komplett jakke klar for arbeid – eller lek. Parkaslengde sørger for varmen,
9 lommer og reflekskanter.
• Parkaslengde.
• Sideåpninger.
• Teflon HT-belegg.
• To isolerte glidelåslapper foran.
• Powder-skirt.
• A vtakbar hette.

• Forsterkede albuer og ermer.
• Overarmsventilasjon lett tilgjengelig.
• Justerbar krage og håndledd.
• Mikrofleece innerkrage og
håndleddsmansjetter.
• Skjulte sømmer.

Skall: 95 % nylon, 5 % polyester
Isolering: PrimaLoft Black
440718 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

2 790 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

• Teflon HT-belegg avviser smuss.
• Forsterkninger i setet, innvendig i knærne,
bena og ved kantene.
• Fleecefôret sete.
• Glidelåser i full lengde på sidene.
• 2 store brystlommer.
• Justerbare bukseseler.
• S tormmansjetter.
• Brede reflekskanter.
Skall: 90 % nylon, 10 % polyester
Isolering: PrimaLoft Black
441594 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

2 490 NOK

TEKNISK UTSTYR
Å VÆRE VARM BETYR Å VÆRE TØRR. TILPASS KOMFORTEN TIL DIN KJØRESTIL MED VÅRT
SNØSCOOTERSPESIFIKKE TEKNISKE INNERLAG OG MIDTRE LAG.

SLIK VIRKER DET
Hvert lag har en funksjon. Du får
de beste ytelsene og den beste
fleksibiliteten når du kler deg
i et system med et lag innerst,
et lag i midten og et lag ytterst.

YTTERLAG

Holder vind og vann ute, puster.
Gir isolasjon og varme.

MIDTRE LAG

Innstiller ditt varmenivå.
Ta på eller ta av i løpet av
dagen ettersom forholdene
endrer seg.

VIND
WIND
REGN
RAIN
SNØ
SNOW

INNERLAG

Tett inntil kroppen for å transportere
bort fuktighet og hindre nedkjøling.
Tilfører varme og holder deg tørr.
Unngå bomull — det blir fuktig og
holder seg fuktig.

KROPPSVARME
BODY

HEAT

SVETTING
PERSPIRATION

SKAP DITT
EGET KLIMA
Kombinasjonen av et innerlag,
et midtre lag og et ytre lag virker
sammen for å holde deg varm
og komfortabel. Velg og kombiner
for å skape ditt eget klima tilpasset
din kjørestil. For eksempel:

AKTIV FJELLKJØRER
Trenger pustende utstyr
som lar svetten utslippe.

AKTIV LØYPEKJØRER
Trenger pusteevne med litt mer
isolering, spesielt i kaldt klima.

LANGSDISTANSEKJØRER
Trenger mer termisk utstyr
med ekstra isolering.

Vi har gjort det enkelt å velge det rette
utstyret. Se etter disse vurderingene
for hvert lag. Du kan tilføye
varmevurderinger til hvert lag for
en vurdering av hele systemet. Lær
mer om vårt klimavurderingssystem
på sidene 8-9.

VARME
VANNTETT/VINDTETT
PUSTEEVNE

TEKNISK UTSTYR/HERRE 37

NYTT

4

4

3

TECH VINDTETT FLEECEJAKKE
Høyteknologisk vindtett og vanntett jakke
kan benyttes som midtre lag eller lett
jakke for kjølig vær.
• Skall av polyester fleece.
• Vindtett og vanntett membran.
• Lommer med glidelås.
• Brodert logo.
453816 • S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

1 290 NOK

3

2

4

SNO-X FLEECE
• Hel glidelås med to hoftelommer foran.
• X-Team brodert logo.
• Tungt midtre lag av fleece.

100 % polyester
453769 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12), Svart (90)

890 NOK

2

1

4

2

MCODE MIDTRE LAG
Fantastisk valg av midtre lag med MCode-attitude.
• Termisk fleece i midtre lag.
• Børstet myk, nuppefri innside.
• Fuktighetsabsorberende.
• Antibakteriell for redusert lukt.
• Håndvarmerlommer.

1

4

X-TEAM MICROFLEECE
95 % polyester, 5 % spandex
453777 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grønn (70), Blå (80)

• Håndvarmerlommer med glidelås.
• Sveiset lommekant.
• X-Team-logo brodert på ermet.

453762 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grå (09), Svart (90)

790 NOK

990 NOK

SKAP DITT KLIMA MED BRP YTELSESVURDERINGER S. 8-9

100 % polyester

BRUK TUNNELRYGGSEKK MED LinQ MYK STROPP FOR
Å TA MED DEG ET EKSTRA LAG PÅ LANGE TURER S. 117

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

INNOVASJON UTEN LIKE

S. 44

SKALL
Polykarbonat
Kompositt

STØRRELSER

VEKT

YTELSE METER

DET HANDLER OM MER ENN FARGER OG GRAFIKK – DET HANDLER OM INNOVATIVE,
SNØSCOOTERSPESIFIKKE EGENSKAPER SOM GIR GOD SIKT, VARME OG
BESKYTTELSE FOR Å GJØRE DAGENE MORSOMMERE.

Lett

S, M, L, XL,
2XL, 3XL

Meget lett

BV2S

Ultralett

BV2S
447404

S. 45

SKALL
Polykarbonat
Kompositt

Lett
Meget lett

MODULAR 3

Ultralett

Modular 3 X-Team Swift
448403

Modular 3 Swift for dame
448404

Modular 3
447963

Modular 3 Electric SE
447964

DU KAN FÅ MANGE RESERVEDELER FOR BRPS HJELMER – SOM VISIRER, MASKER OG DREIESETT.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

S, M, L, XL,
2XL, 3XL

FORDELER

EGENSKAPER

HJELMER 39

• Skjerm med dobbel linse og Clear Vision Technology.

180º duggfri, periferisk sikt.

• Hendel-justerbar solskjerm.

Enkel å justere til lette forhold.

• Trykknapper foran for frigjøring av kjevestykket.

Enkelt å betjene med hanskene på.

• BV2S dugg-bestandig maskesystem med myk kirurgisk gummiforsegling og lett justerbar knott.

Kan tilpasses alle ansikter.

• Avtakbart og vaskbart innvendig fôr.

Holder hjelmen frisk.

• Integrert baklys (batterier inkludert).

Ekstra synlighet.

• Hakestropp med hurtigutløser.

Enkelt å ta av og på.

• D.O.T. sertifisert
• Elektrisk oppvarmet skall (kun elektrisk modell).
• Clear Vision-teknologi med optisk korrekt skjerm med dobbel linse.

Forvrengningsfri – og duggfri – sikt.

• Justerbar solskjerm senkes eller heves ved å trykke på en knapp.

Tilpasses enkelt til forholdene.

• Trykknapper foran for frigjøring av kjevestykket.

Sørger for enkel bevegelse ved bruk av hansker.

• BREATH EVAC duggbestandig maskesystem med økt diameter på ventilasjonsdyse.

Kontrollert strøm av pusten inn og ut av hjelmen.

• Hakestropp med hurtigutløser.

Enkelt å ta av og på.

• Grafikk påført med blekkoverføring.

Kvalitetsfinish med økt ripemotstand.

• D.O.T. sertifisert
• Elektrisk oppvarmet visir (kun elektrisk modell).

BESØK DIN FORHANDLER ELLER STORE.SKI-DOO.COM FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE ARTIKLER SPESIELT FOR DIN HJELM-MODELL.

S. 46

SKALL
Karbonfiber_
kompositt

STØRRELSER

VEKT

YTELSE METER

40 HJELMER

Lett

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

Meget lett

XP-R2

Ultralett

XP-R2 Carbon Light
originalhjelm
447826

XP-R2 Carbon Light Blaze
447657

XP-R2 Carbon Light
447656

S. 47

SKALL
Fiberglass

Lett

XS, S, M, L,
XL, 2XL

Meget lett

XP-3

Ultralett

Ski-Doo XP-3
Pro Cross Scarp
448257

S. 48

SKALL
Polykarbonatkompositt

Lett

XS, S, M, L,
XL, 2XL

Meget lett

XC-4

Ultralett

XC-4 Cross for dame

XC-4 Cross Drift
448252

NYTT 448397

S. 48

SKALL
ABS

Lett

X-1

Meget lett
Ultralett

X-1 Cross
448338
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

XS, S, M, L,
XL, 2XL

FORDELER

EGENSKAPER

HJELMER 41

• ±1 200 gram for størrelse L.

Mindre belastning på nakke og skuldermuskler.

• Enkel justering av frontspissen uten verktøy og med antirefleks underside.

Raskere justering av visiret og reduserer gjenskinn.

• Fleksibel utforming av kanten mot ansiktet og større område for beskyttelse av nesen.

Beskytter mot vind og snø.

• F.A.S. (Full Air System) med 10 ventilasjonspunkter og dobbel bakre luftutløp.

Du kan kontrollere luftstrømmen for avkjøling.

• Integrert bakfinne og anti-skli brille.

Ekstra stabilitet og aerodynamiske ytelser.

• Innerskall med EPS skum i flere lag.

Suveren beskyttelse i forhold til enkel tetthet.

• Avtakbart, vaskbart innerfôr og kinnputer, og hygienisk behandlet fôr.

Holder hjelmen frisk og sørger for bedre fuktighetsabsorbering.

• Lomme foran for svetteabsorberende puter.
• Morpho System Plus – ergonomiske 3D kinnputer.

Bedre passform.

• Double D-racingspenne.

Den sikreste festemetoden.

• Aluminiumskruer, beskyttende tildekkede deler.

For et varig utseende.

• D.O.T. og E.C.E. sertifisert
• ±1 470 gram for størrelse Large.
• Superlett, premium fiberglass-skall.

Mindre belastning på nakke og skuldermuskler.

• EPS innerskall.

Støtsikker beskyttelse.

• Ventilasjonssystem foran og bak av rustfritt stål.

Kontroll med luftstrømmen for kjøling på varme dager, og varme på kalde dager.

• Aerodynamisk, fullt justerbar visir.

Ekstra stabilitet og aerodynamiske ytelser.

• Avtakbart, vaskbart og utskiftbart CoolMax† fuktighetsabsorberende fôr og kinnputer.

Holder hjelmen frisk.

•V
 interpust-avviser.
• Lett, dobbel-D hakestropp.

Den sikreste festemetoden.

• Trippel-sertifisert: D.O.T., E.C.E. og Snell M2015.
• ±1 470 gram for størrelse Large.
• Polykarbonatkompositt skall.

Mindre belastning på nakke og skuldermuskler.

• EPS innerskall.

Støtsikker beskyttelse.

• Ventilasjonssystem foran og bak av rustfritt stål.

Kontroll med luftstrømmen for kjøling på varme dager, og varme på kalde dager.

• Aerodynamisk, fullt justerbar visir.

Ekstra stabilitet og aerodynamiske ytelser.

• Avtakbart, vaskbart og utskiftbart CoolMax fuktighetsabsorberende fôr og kinnputer.

Holder hjelmen frisk.

•V
 interpust-avviser.
• Lett, dobbel-D hakestropp.

Den sikreste festemetoden.

• D.O.T. og Snell M2015.
• Lett og slitesterk.
• Fullt justerbar, aerojustert spiss.

Ekstra stabilitet og aerodynamiske ytelser.

•V
 entilasjonssystem.

Luftstrøm for kjøling.

• Fuktighetsavvisende og pustende kinnstropp, fôr og kinnputer

Holder hjelmen frisk.

• Enkelt avtakbar og vaskbar fôring og kinnputer.
• Strikkespenne holder brillestrikken på plass.
• D.O.T. sertifisert

Holder brillene på plass.

42 HJELMER

TECH

KJENN HJELMEN DIN

FOCUS

SIKKERHETSVURDERINGER
Har du noensinne lurt på hva disse sertifikatmerkene
på hjelmen din betyr? De er sikkerhetsstandarder
basert på gate-motorsykler.

DOT (Department of Transportation – FMVSS 218)
Dette er en test som alle motorsyklerhjelmer (for bruk på vei) må
gjennomgå. Dette har vært den samme standarden i mer enn 20 år.
SNELL M2015
SNELL er en uavhengig test-organisasjon, og sertifiseringen er frivillig. SNELL er
strengere enn DOT, og standardene oppdateres hvert 5. år – M2015-standarden
er den nyeste. Kontinuerlig testing av produksjonshjelmer foretas for å sikre at
kravene etterfølges.

ECE22.05

ECE (Economic Commission for Europe) 22.05
Den sikkerhetsstandarden som brukes mest over hele verden, anerkjennes i
mer enn 50 land og av alle racing-organisasjoner. Anses å være oppdatert.
50 produksjonshjelmer må bestå testen før de blir sertifisert, og kontinuerlige
tester av produksjonshjelmer foretas for å sikre vedvarende samsvar.

HVILKEN ER BEST? Alle egner seg til snøscooterkjøring. SNELL og ECE er strengere,
men avviser typisk egenskaper som modulære design. Å tilfredsstille standardene til SNELL
og ECE koster vanligvis mer, så du bør forvente å betale mer for en hjelm som er sertifisert
til dette nivået.

HVOR
LENGE
VARER EN
HJELM?

Så sant hjelmen din ikke har vært utsatt for harde slag, skal den
vare i 5-6 år før det innvendige skummet mister sin evne til å
dempe støt. Hvis den har vært utsatt for et hardt slag, bør du
anskaffe ny hjelm umiddelbart.

DETTE HAR TERRENGEKSPERTENE PÅ SEG.

”Når jeg kjører i dyp puddersnø,
har jeg på meg en balaklava
for å hindre å få snø i nakken
og innenfor jakken, og tar
gjerne også på en stripe
beskyttelsestape over nesen for
å hindre frostbitt på kalde dager.
Jeg har funnet ut at den eneste
måten å holde brillene duggfrie
på, er å holde hodet tørt med
så mye luft som mulig, derfor
kjører jeg uten pusteavviser.”

”På skikkelig kalde dager bruker jeg Mountainbalaklava. Så snart jeg blir varm, fjerner jeg den
for å hindre dugging. Jeg bruker nesestykket som
følger med min XP-R2-hjelm for å redusere dugging
fordi den virkelig gjør jobben med å avvise pusten
min bort fra brillene.”
JEREMY
MERCIER

TONY JENKINS
ROB ALFORD
”Jeg bruker balaklava. For å tørre
brillene min, legger jeg dem på
clutchdekselet når jeg tar pauser
og når motoren er slått av. Det er
viktig å ta av hjelmen og brillene når
man skal grave snøscooteren ut for
å hindre dugging.”

HJELMER 43

MODULAR 3

BV2S

Clear Vision-teknologi, med
optisk korrekt visir med
dobbel linse med
forvrengnings- og
duggfri sikt.

Visir med dobbelt glass
og Clear Vision-teknologi
leverer duggfri 180°
periferisk sikt.

Utløserknapper foran
integrert i kjevedelen
forenkler bruken når
man har på seg hansker.

Solskjerm justeres enkelt i
henhold til lysforholdene.

BREATH EVAC duggsikkert
maskesystem med økt
diameter i lufteåpningen
regulerer luftstrømmen
inn og ut av hjelmen.

Avtakbart og vaskbart innvendig
fôr holder hjelmen frisk.

BV2S duggsikkert maskesystem
med myk, kirurgisk gummipakning

Maskesystemet tilpasser seg
alle ansikter med den enkle
justeringsknappen.
Tykknapper foran for
frigjøring av kjevestykket
betjenes enkelt med
hanskene på.

”Jeg har ikke noe under hjelmen med mindre det
er kaldere enn -10°C. Da bruker jeg en Ski-Doo
tynn balaklava. Jeg har oppdaget at den beste
måten å unngå dugging på, er å ha et ekstra
par i Ski-Doo brillebag på clutchdekslet.”
DAVE NORONA
ASHLEY
CHAFFIN
”Det jeg foretrekker å bruke under
hjelmen, er en strømpelignende hals/
lue med håret mitt trukket tilbake i
en stram flette. Hvis kjøringen blir
skikkelig teknisk og jeg puster tungt,
kan jeg dra den ned fra ansiktet mitt
og holde varmen rundt halsen. På
skikkelig kalde dager bruker jeg SkiDoo balaklava. Åpningsstørrelsen er
viktig fordi jeg må holde håret unna
øynene mine, og munnen og nesen
inne i masken. Hvis nesen min ikke er
tildekket, begynner jeg å puste direkte
inn i brillene mine – og da dugger de.”
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

”Jeg har på meg balaklava inn og ut i løypa,
men når jeg begynner å kjøre mer aktivt, tar
jeg den av. Hvis været er skikkelig surt, lar
jeg den noen ganger være på og trekker ned
under haken for å hindre at det hvite gullet
trenger seg ned i hals og nakke.”
JAY MENTABERRY

Ved bruk av BV2S eller Modular 3-hjelm
anbefaler vi maskesystemet balaklava (447630).
Dette er laget for å brukes sammen med
duggmotstandig maske og BREATCH EVACsystemene på disse svært tekniske hjelmene.

44 HJELMER/BV2S

BV2S

Den mest tekniske hjelmen som finnes.
Utformet for uovertruffen sikt og kontroll
selv under de mest krevende forhold.

BV2S HJELM
Skall: Polykarbonatkompositt
447404 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Hvit (01), Gul (10), Svart (90), Matt Svart (93)

4 290 NOK

ELEKTRISK VISIR

ABSORBERENDE FILTER

LYSSETT TIL HJELM

448240 • Unistørrelse
Gjennomsiktig (00)

• Pakke på 5.

• Batterier er ikke inkludert.

929013 • Unistørrelse
Hvit (01)

447465 • Unistørrelse
Black (90)

2 290 NOK

429 NOK

1 690 NOK

SE BV2S HJELM EGENSKAPER & FORDELER S. 40-41
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

HJELMER/MODULAR 3 45

MODULAR 3

Fremragende sikt med krystallklart visir og
BREATH EVAC-system som forhindrer dugging.

MODULAR 3
X-TEAM SWIFT
HJELM
Avansert design og
egenskaper på Modular
3-hjelmen, med et utseende
som matcher.
Skall: Polykarbonatkompositt

MODULAR 3 SWIFT
HJELM FOR DAMER
Skall: Polykarbonatkompositt
448404
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Ice (38)

3 290 NOK

448403
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gul (10)

3 290 NOK

MODULAR 3 HJELM
Skall: Polykarbonatkompositt
447963 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Hvit (01), Grå (09),
Hi-Vis Gul (26), Svart (90)

2 990 NOK

MODULAR 3
ELECTRIC SE HJELM
Alle de fantastiske egenskapene
ved standard Modular 3 hjelm,
pluss elektrisk visir for ekstra
beskyttelse mot dugging.
Skall: Polykarbonatkompositt
447964
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

4 690 NOK

ELEKTRISK VISIR
• Ledning inkludert.
• Solskjerm ikke inkludert.

ABSORBERENDE
MASKER
• Pakke på 10.

448239 • Unistørrelse
Gjennomsiktig (00)

929014 • Unistørrelse
Hvit (01)

1 690 NOK

2 090 NOK

SE MODULAR 3 HJELM EGENSKAPER & FORDELER S. 40-41

46 HJELMER/XP-R2

XP-R2

Ultralett konstruksjon med sterk flerretnings
karbonfiber med premium stil og detaljer.

XP-R2 CARBON
LIGHT HJELM
Skall: Karbonfiberkompositt
447656
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

3 990 NOK

ECE22.05

XP-R2 CARBON
LIGHT ORIGINALHJELM
Skall: Karbonfiberkompositt
447826
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Hi-Vis Gul (26)

4 290 NOK

ECE22.05

XP-R2 CARBON
LIGHT BLAZEHJELM
Skall: Karbonfiberkompositt
447657
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oransje (12)

SVETTEABSORBERENDE
PUTER
• Pakke på 10.
929015 • Unistørrelse
Hvit (01)

2 190 NOK

4 290 NOK

MORPHO KIT
• For perfekt tilpasning.
• Ekstra kinnputer, gir bedre tilpasning inne i hjelmen.
• Venstre og høyre puter inkludert.

ECE22.05

447754 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Klar (00)

169 NOK

SE XP-R2 HJELM EGENSKAPER & FORDELER S. 40-41

PERFEKT PASSFORM OG FIN STIL MED SKI-DOO BRILLER S. 49

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

HJELMER/XP-3 47

XP-3

Velutstyrt superlett hjelm av snoscross-typen
med gode ytelser, beskyttelse og komfort.

NYTT

SKI-DOO XP-3 PRO
CROSS SCARPHJELM
Skall: Fiberglass
448257
XS, S, M, L, XL, 2XL
Gul (10), Blå (80)

2 290 NOK

ECE22.05

SE XP-3 HJELM EGENSKAPER & FORDELER S. 40-41

48 HJELMER/XC-4/X-1

XC-4

Nytt utseende og ny stil med
egenskaper som du normalt
finner i mer kostbare hjelmer.

XC-4 CROSS DRIFT HJELM
Skall: Polykarbonatkompositt
448252
XS, S, M, L, XL, 2XL
Gul (10), Svart (90)

1 790 NOK

NYTT

XC-4 CROSS
FOR DAMER
Skall: Polykarbonatkompositt
448397
XS, S, M, L, XL, 2XL
Rosa (36)

1 490 NOK

ECE22.05

SEE XC-4 OG X-1 HJELMER EGENSKAPER & FORDELER S. 40-41
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

BALAKLAVAER/BRILLER 49

HØYKVALITETS BALAKLAVA
• Antibakterielt stretchstoff med børstet
inneroverflate.
• Fuktighetsavvisende antiluktbehandling.
• Flate sømmer for å unngå irritasjon på huden.
91 % polyester, 9 % spandex
For damer
448381 • Én
størrelse
Rosa (36)

For herrer
448384 • Én
størrelse
Oransje (12)

244 NOK

MOUNTAIN BALAKLAVA

MASKESYSTEM BALAKLAVA

TEKNISK BALAKLAVA

X-TEAM HALS/LUE

• Hurtigtørkende stretchstoff med børstet
inneroverflate.
• Ansiktsbeskytter i neopren for effektiv
fuktighetsutveksling for å fremme pusting i
ekstrem kulde med avtakbar gummidel i
lomme.
• Flate sømmer for å unngå irritasjon på huden.
• God tilpasning med hjelmer med åpent ansikt.

• Perfekt å bruke med BV2S eller Modular
3-hjelmer.
• Holder deg varm med bedre pustende og
vindtette ytelser.
• Fuktighetsabsorberende tekstil.
• Elastisk justering på siden.

• Strategisk plassert netting for god
pusteevene og mikrofleece for gode
varemegenskaper.
• Vindtett hals.
• Forlenget i nakken for økt bevegelighet.
• Flate sømmer for å unngå irritasjon på
huden.

• Flere bruksmuligheter, stretch, komfortabel
hodebekledning.
• 12 ulike bruksområder: bandana, pannebånd,
balaklava og flere.
• Beskytter mot sol, vind og kulde.
• Holder håret borte fra ansiktet.

80 % nylon, 20 % polyester, 10 % spandex,
5 % syntetisk gummi

60 % polyester, 30 % nylon, 10 % spandex
447630 • S/M, L/XL · Svart (90)

92 % polyester, 8 % spandex

• Flate sømmer forhindrer at plagget
skraper opp huden.

349 NOK

445950 • En størrelse • Svart (90)

94 % bomull, 6 % spandex

269 NOK

454013 • En størrelse • Svart (90), Rosa (36)

448234 • En størrelse · Svart (90)

140 NOK

359 NOK

HELIUM ELEKTRISKE TRÅDLØSE BRILLER
• Trådløst elektrisk dobbeltlinsesystem for
maksimal antidugge-effekt og
førermobilitet.
• Antidugg-behandlet, ripebestandig
dobbelt maxflow-linse for gode
synsforhold i varierte lysforhold.
• Stor, fleksibel, montert uretanramme
med integrerte luftekanaler for styrke,
fleksibilitet og komfortabel ventilasjon.

4478280008 • En størrelse • Silve

1 690 NOK

• Stor, hypoallergenisk trippeltett
ansiktsskum for komfort og økt
støt- og svetteabsorpsjon.
• Premium silikonbelagt stroppesystem
for langvarig sklisikker ytelse.
• Dobbelthengslet stroppesystem
for optimal tilpasning på enhver
ansiktsgeometri.
• Medfølgende nesebeskytter
med festeklips.
• 220V batterilader.

Helium-brillene var
pionerer med den
oppvarmede brilleteknologien. Det elektriske
oppvarmingselementet
med to linser eliminerer
dugg og gir optimal sikt.

50 HANSKER & VOTTER/MOUNTAIN

VISSTE DU AT OutDry Backcountry og
OutDry Highmark hansker er så vanntette at du
kan ta hendene dine i vann og de vil være tørre.

OUTDRY† HIGHMARK HANSKER
Hanske med korte mansjetter spesielt designet for fjellkjøring.

1

9

OutDry-membranen er vanntett, vindtett og med
svært gode pusteegenskaper, spesielt designet for
hansker. Det er festet til det ytterste laget på en unik
måte og hindrer at vann og vind kjøler hendene dine.
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OUTDRY HIGHMARK HANSKER
OutDry vanntett membran gir en følelse du aldri har opplevd tidligere.

1.	Slitesterkt stoff som tåler støt

7.	Brilletørker

2.	7mm polstring

8.	Kevlar† forsterkning

3.	Refleksdetaljer

9.	Ax Suede Connect stoff for betjening
av berøringsskjerm

4.	Vevet nylon med teflon beskyttelsesstoff
5.	Neoprene mansjett med god justering

10.	0,75 mm ultrasterkt syntetisk semsket skinn

• OutDry membran-teknologi er vanntett og vindtett.
• Fingrene er formet og bevegelige med stretch-stoff på fingerknokene.
• Ekstra heftende håndflate av lær med Kevlar-sømmer.
• Nylon Cordura knoker med polstring.
• Kort håndledd med justerbar hanskekrage.
• X-STATIC antibakterielt nettingfôr.
• Primaloft Gold isolasjon på håndbaken.
Skall: Nylon, neoprene, Cordura
Håndflate: Skinn, Nash
isolering: PrimaLoft Gold
446279 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Svart (90)

6.	Indogoat skinn

1 890 NOK

ALLTID FORBEREDT – SE VÅRE TIPS OM FORBEREDELSER I SKREDUTSATT TERRENG PÅ S. 22
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

HANSKER & VOTTER/TRAIL PERFORMANCE 51

OutDry-membranen er vanntett, vindtett og med svært gode
pusteegenskaper, spesielt designet for hansker. Det er festet til det ytterste
laget på en unik måte og hindrer at vann og vind kjøler hendene dine.

OUTDRY TRAIL PERFORMANCE HANSKER
Hansker for kaldt vær, gode å holde rundt styret og med de vanntette,
vindtette og pustende OutDry-egenskapene.

1
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NYTT

7

OUTDRY TRAIL
PERFORMANCE HANSKER

9
1.	Ax Suede Connect stoff virker på
berøringsskjermer
2.	Ax Suede er slitesterk, gir sikkert
grep og god kontroll
3.	PrimaLoft Gold isolasjon på håndbaken
4.	PrimaLoft Gold med grepskontroll
i håndbaken

• Design for kaldt vær.
• OutDry-membran for maksimalt vanntette,
vindtette og pustende egenskaper med
førsteklasses følelse og grep.
• Bevegelige fingre
Skall: Nylon, skinn, polyester
Isolering: Primaloft Gold

5.	Brilletørker

446265 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

6.	Kevlar forsterkning

2 090 NOK

7.	Intert festegrep i midten
8.	Omsluttende konstruksjon blokkerer
vinden ved fingertuppene.
9.	X-STATIC antibakterielt nettingfôr.

52 HANSKER & VOTTER/TRAIL PERFORMANCE/UTILITY/MOUNTAIN & SOKKER

SNO-X-HANSKER

X-TEAM CREW-HANSKER

UTILITY-HANSKER

En førerfavoritt, av god grunn. En glimrende hanske for komfort
under alle kjøreforhold.

En lett hanske uten isolasjon for kjøring i varmt vær eller for
håndbeskyttelse under korte stopp.

Snøscooterhansker med slitesterkt skinn i håndflate
og på knoker, spesielt konstruert for å få jobben gjort.

• Antibakterielt, fuktighetsstyrende fôr.
• Hipora vindtett, vanntett og pustende hanskeinnlegg.
• Teksturert stretchstoff for smidigere og lettere bevegelser.
• Polstrede knoker.
• Gummihåndflate og fingertupper for forbedret grep.
• Justerbare håndledd.

• Myk, slitesterk, fleksibel og pustende.
• Baksidefôret med 2-veis stretch i teksturert spandex
for maksimal fleksibilitet og passform.
• Neopren håndledd for enkel ermetilpasning.
• Solide gummifingerlapper.

• Håndflate i skinn med delt kuskinn pute og forsterkning.
• Skinn med logo ved knokene.
• Formede, bevegelige fingre for maksimalt grep.
• Heftende skinn i håndflate og på tommel for ekstra
godt grep.
• Primaloft Gold isolasjon på håndbaken.

Skall: Spandex, neopren, nylon
Håndflate: Syntetisk nash, semsket
Isolering: Thermolite
446202 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90), Sunburst Gul (96)

599 NOK

Skall: Mykt skatt, perforert skinn,
Skinn, neoprene
Håndflate: Syntetisk skinn
446278• S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

559 NOK

For herrer

Skall: Nylon, skinn, Cordura
	  Håndflate: Skinn
Isolering: PrimaLoft Gold
446287 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

899 NOK

For herrer

For herrer

For damer

ULTRALETTE SOKKER

AKTIV/RACINGSOKKER

TERMOSOKKER

• Varme og komfortable sokker som transporterer vekk fuktigheten
og holder føttene tørre til enhver tid.
• Holder kulden ute og transporterer svette effektivt.
• Dri-release†-ull er like enkelt å holde rent som syntetisk fiber,
men ser ut som naturlig fiber.
• Elastisk ankel og støtte under foten.

• Sokker som transporterer vekk fuktigheten og holder føttene tørre
til enhver tid.
• Strikket med Isolfil† garn som holder huden tørr, med innebygde
polypropylenfibre som holder på varmen og reduserer spredning
av kroppsvarmen.
• Elastisk ankel og støtte under foten.
• Forsterket tå og hæl, pluss ekstra forsterkning over støvelkanten
takket være lengden.
• Spesiell polstring for trykk-reduksjon og beskyttelse.

• For ekstra kalde forhold.
• Har samme tykkelse som andre termosokker
på markedet, men disse er lettere, varmere
og transporterer vekk fuktighet mer effektivt.
• Thermolite† hule fibre er en ny generasjon varme
og komfort.
• Elastisk ankel og støtte under foten.
• Fullt polstret legg.

42 % polyester, 34 % polyamidnylon,
16 % polypropylen, 6 % merinoull, 2 % elastan
444136 • S/M, L/XL
Svart (90)

169 NOK

45 % polyamidnylon, 35 % merino ull, 18 % polypropylene, 2 %
elastan
For herrer
444138 • S/M, L/XL
Gul (10), Rød (30)

234 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

50 % thermolite polyester, 32 % polyamid nylon,
13 % merinoull, 3 % akryl, 2 % elastan
For herrer
444140 • S/M, L/XL
Svart (90)

390 NOK

For damer
444140 • S/M, L/XL
Svart (90)

HODEPLAGG 53

VENDBAR LUE

RETRO-LUE

• 2-i-1 vendbar lue.
• Microfleece fôr.

•M
 ikrofleecefôr.

50 % akryl, 50 % ull
448380 • En størrelse • Oransje (12), Rød (30), Svart (90), Sunburst Gul (96)

447939 • En størrelse
Grå (09), Sunburst Gul (96)

244 NOK

199 NOK

85 % akryl, 15 % ull

54 STØVLER

SKI-DOO TEC+
STØVLER
UNIKE
EGENSKAPER
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SKI-DOO TEC+ STØVLER
Designet for aktive kjørere som krever ytelse og komfort.
• Med kvalitetsmaterialer og konstruksjon som gir
suveren passform og komfort mens bena holdes
tørre og varme.
• Fuktighetsabsorberende innvendig fôr.
• Halve størrelser tilgjengelig med såleinnlegg.
• Bruk av teknisk sokk anbefales for optimale ytelser.

SKI-DOO TEC+ STØVLER
FOR DAMER
De samme egenskapene som Ski-Doo TEC +
støver, med et feminint utseende.
444212 • 7, 8, 9, 10, 11
Hvit (01)

2 290 NOK

444217 • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Svart (90)

2 290 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

1

1.	Lær ytterlag består av COSMO†
HydroGuard† vanntett membran.

5.	Øvre skjæring bak for bedre
gå-egenskaper.

2.	600 g PrimatLoft ECO fottøyisolering for maksimal komfort.

6.	Aggressiv, solid antiskli yttersåle
for grep på fotbrettet.

3.	PoRon† XRD† pløse med ekstrem
støtbeskyttelse for nedre skinnelegg.

7.	Slitsterk og støtmotstandig tåstykke
med isbremser.

4.	Skrådd fasong bak for bedre støtte til
achilles og ankel.

8.	Kevlar forsterkede lisser.

STØVLER 55

NYTT

NEOPREN FØRSTEKLASSES STØVER
Flerfunksjonsstøvler som er varme, komfortable og 100 % vanntette.
• Innebygde håndtak.
• Robust yttersåle.
• Grovt mønster.
• Flerfunksjonsstøvler.
• Neopren konstruksjon.
• 400 g PrimaLoft isolering.
• Dri-Lex fôr.
• 100 % vanntett.
• Vulkanisert sømløst ytterskall.

• Komfortvurdert til -50°C.
Merk: Bruk av fuktighetsavvisende tekniske
sokker anbefales.
444219 • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Svart (90)

1 490 NOK

56 VESKER

SKI-DOO ELEVATION
RYGGSEKK
• Lett og smart ryggsekk spesielt
designet for aktiv kjøring.
• 8-liters hovedoppbevaringsrom.
• Ski-Doo-merket.
100 % polyester
449266 • En størrelse • Svart (90)

$XX.XX

1

2

SKI-DOO
ELEVATION
RYGGSEKK
EGENSKAPER
1.	Fløyelsfôret topplomme
for ekstra briller eller
små-elektronikk.

4

2.	Lukket lomme for sensor.
3.	Verktøylomme med avtakbar
verktøypung.

5

4.	Sidefestet tilbehørsholder
for snøskuffe.

3

5.	2-punkters
skulderstroppjustering med
torsojustering.

6

6.	Tilbakesirkuleringskanaler.

7

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

7.	Ergonomisk midjestropp
med to lett tilgjengelige
lommer.

VESKER/TEK VEST 57

SKI-DOO CARRIER 9800
TRILLEBAG FRA OGIO

SKI-DOO CARRIER TØRR
RYGGSEKK FRA OGIO

SKI-DOO ALTITUDE
RYGGSEKK FRA OGIO

SKI-DOO CARRIER RYGGSEKK
FRA OGIO

• Premium trillebag for alt utstyret ditt.
• Structural Load Equalization Deck (SLED)
understellssystem med hjul.
• Lokk med bred åpning for enkel adkomst
til alle rom og spesial-lommer.
• iFOM† integrert skumpanelkonstruksjon
gjennom hele vesken gir ekstra beskyttelse.
• Justerbare skiller i hovedrom.
• Flere lommer i netting og med glidelås.
• Tilbehørslommer foran og sikre
kompresjonsstropper.
• Store og slitesterke gjengede hjul.
• Teleskopisk trekkhåndtak.
• 40 cm x 43 cm x 91 cm.

•V
 anntett tørrsekk.
• Konstruert av 420-denier nylon som
gir lang holdbarhet.
• Skulderstropper med dobbel tetthet
og justerbar bryststropp.
• Frontlomme med hurtigtilgang.
• Organisasjonspanel med 2 glidelåslommer
på innsiden.
• Lommer til laptop og nettbrett.
• 360-graders refleksprint.
• Avtakbart, svært synlig fôr.
• 52 cm x 27 cm x 17 cm.
• 26 liters kapasitet.

• 2-punkters skulderstroppjustering med
torsojustering.
• Ergonomisk midjestropp.
• Doble endepunkter.
• Avtakbar verktøylomme.
• Sidefestet tilbehørsholder
(f.eks. snøspade og sonde).
• 1 utvidbart lagringsrom, 1 hovedrom
og 1 lomme med enkel tilgang.
• Tilbakesirkuleringskanaler.

• Polstret innvedig rom for laptop passer
de fleste 17" laptops.
• iFom integrerte paneler beskytter elektronisk
utstyr og andre verdisaker.
• Polstret lomme til iPad†/nettbrett/e-reader.
• Stort hovedrom.
• Komfortabelt polstret bakpanel.
• Justerbare, ergonomiske skulderstropper.
• Fleecefôret lomme med glidelås for verdisaker.
• Drikke-/tilbehørsholdere på begge sider.
• 48 cm x 83 cm x 19 cm.

447339 • En størrelse · Svart (90)

100 % polyester

100 % polyester

790 NOK

447836· Én størrelse · Svart (90)

75 % polyester, 25 % plast

447958 • En størrelse • Svart (90)

447837 · Én størrelse · Svart (90)

1 190 NOK

2 190 NOK

100 % polyester

790 NOK

SKI-DOO CARRIER 8800 TRILLEBAG FRA OGIO
• Kraftig chassis med gjengede store hjul.
• Bred U-formet åpning for enkel tilgang til alt utstyr.
• Stort ventilert hovedrom og doble endelommer for flere formål.
• Sekundær endelomme med rom for organisering av tilbehør.
• iFom integrert skumpanelkonstruksjon hele veien gir ekstra beskyttelse.
• Teleskopisk trekkhåndtak og polstret, justerbar skulderstropp.
• Enkle bærehåndtak for transport.
• 38 cm x 46 cm x 81 cm.
90 % polyester, 10 % plast
447851· Én størrelse · Svart (90)

1 790 NOK

SKI-DOO CARRIER DUFFELBAG FRA OGIO
• Svært sterk, holdbar, lett konstruksjon.
• Ventilert skorom (har plass til to par).
• Utvendig tilbehørslomme med glidelås.
• Stort hovedrom med ekstra endelagringslomme.
• Polstret, ventilert og justerbar skulderstropp.
• Støpt bærehåndtak.
• Solid og slitesterk bunn.
• Høyt synlig fôr.
• 28 cm x 25 cm x 64 cm.
100 % polyester
447838· Én størrelse · Svart (90)

590 NOK

SUPER SPORT TEK-VEST
Den ultimate beskyttelse for overkroppen for alle kjørere,
uansett alder, kjønn eller erfaringsnivå.
• Avtakbar fleece-krage er standard.
• Bekvem tilgang med glidelås foran.
• 2-trinns lommedesign, inngang fra begge sider.
• Passer best med 3-i-1-jakker med glidelåsfestet fôr.
• Ski-Doo logoer.
469267 • S, M, L, XL
Svart (90)

SKI-DOO CARRIER HJELMBAG FRA OGIO
• Stor hjelmbag passer til alle hjelmtyper og størrelser, med og uten finner.
• iFom integrerte skumpaneler og fleecebelagt innside gir optimal beskyttelse.
• Beskyttet glidelåslukking forhindrer riper forårsaket av glidelåsen.
• Lett tilgjengelig, stor, ekstern lomme for briller, linser og avtakbare elementer.
• Utvendig tilbehørslomme med glidelås.
• Forsterket bunn med lang levetid.
• 28 cm x 33 cm x 48 cm.
100 % polyester
447707 • En størrelse · Svart (90)

590 NOK

3 690 NOK
469270 • 2XL
Svart (90)

3 690 NOK
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SPORTSUTSTYR
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#skidoo

60 SPORTUTSTYR/HERRER

X-TEAM HETTEGENSER
• Fasongsweatshirt med hette.
• Midtåpning foran.
• Skjulte håndvarmerlommer.
• Asymmetrisk ok med brodert Ski-Doo logo
på baksiden.

60 % bomull, 40 % polyester

YTTERSKJORTE

YTTERSKJORTE

• Fleece ytterskjorte med lett quiltet,
varmt isoleringsfôr.

• Skotskrutet flanellskjorte.
• Åpning foran med trykk-knapper.
• To brystlommer.
• Varm og myk innvendig.

453761 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grå (09), Svart (90)

60 % bomull, 40 % polyester fleece

790 NOK

453763 • XS, S, M, L, XL, 2XL • Svart (90)

879 NOK

100 % bomull /100 % polyesterfôr
453795
XS, S, M, L, XL, 2XLL
Rød (30)

590 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

SPORTSUTSTYR/HERRER 61

SNO-X FLEECE
• Hel glidelås med to hoftelommer foran.
• X-Team brodert logo.
• Tungt midtre lag av fleece.
100 % polyester
453769 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Oransje (12), Svart (90)

890 NOK

X-TEAM MICROFLEECE
• Håndvarmerlommer med glidelås.

MCODE MIDTRE LAG
• Sveiset lommekant.

100 % polyester
453762 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Grå (09), Svart (90)

790 NOK

• X-Team-logo brodert på ermet.

Fantastisk valg av midtre lag med MCode-attitude.
• Termisk fleece i midtre lag.
• Fuktighetsabsorberende.
• Børstet myk, nuppefri innside.
• Antibakteriell for redusert lukt.
95 % polyester, 5 % spandex
453777 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Grønn (70), Blå (80)

990 NOK

•H
 åndvarmerlommer.

62 SPORTUTSTYR/HERRER

NYTT

SKI-DOO WARNERT MAKITA
TEAM RACE EDITION JERSEY
Jersey som tar seg godt ut og fungerer som innerlag
eller midtre lag for varmere dager.
•V
 -hals.
• Underarmlufting.
• Fuktighetsabsorberende,
• Med trykk.
antibakteriell tekstil.
100 % polyester
453825
S, M, L, XL, 2XL
Teal (74)

490 NOK

X-TEAM T-SKJORTE
100 % bomull
453813 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Khaki (05), Koksgrå (07), Blå (80), Svart (90)

248 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

SPORTSUTSTYR/HERRER 63

NYTT

SKI-DOO LANGERMET T-SKJORTE

KJØRE-T-SKJORTE

• Ski-Doo logo foran.

• Ski-Doo logo foran.

100 % bomull

100 % bomull

453790 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Khaki (05), Svart (90)

453812 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Khaki (05), Whiskey (28)

290 NOK

248 NOK

VINTAGE T-SKJORTE
• Fasongformet T-skjorte.
• 1979 vintage look.
Is: 98 % bomull, 2 % Polyester
Svart: 60 % polyester, 40 % bomull
453798
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Is (38), Svart (90)

269 NOK

SKI-DOO MCODE
T-SKJORTE
100 % bomull
453785
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

269 NOK

64 SPORTUTSTYR/HERRER

NYTT

SKI-DOO WARNERT
MAKITA TEAM RACE
EDITION CAPS

X-TEAM FLAT CAPS
• Tilpasset caps i stretchtvill.
• Flat skjerm

• Metalljusteringsmekanisme
med BRP-logo.
• Broderte raceteam-logoer
foran.
• X-Team 3D logo på høyre side.

97 % bomull, 3 % spandex
447978
S/M, L/XL, 2XL
Svart (90)

244 NOK

100 % bomull
447234 • En størrelse • Teal (74)

244 NOK

X-TEAM CAPS
• Metalljusteringsmekanisme med
BRP-logo.
• Brodert X-Team logo på høyre side.

SKI-DOO KLASSISK CAPS
• Brodert Ski-Doo-signatur
på venstre side.

• Metalljusteringsmekanisme med
BRP-logo.

• 3D Ski-Doo-logo på fronten.
• Trykk på venstre side.

100 % bomull

100 % bomull

447926 • En størrelse • Gul (10), Svart (90)

448379 • En størrelse • Rød (30), Svart (90), Sunburst Gul (96)

199 NOK

195 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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ØKENDE LIDENSKAP
FOR FRIKJØRING

MED

XX
FAKTOR
Bli kjent med Erika Lindblad og
Caroline Ohlsson, terrengkjørere
fra Sverige. Disse damene klarte
ikke lenger å skjule sin lidenskap
for terrengkjøring og opprettet XX
frikjøringscamp bare for damer.
Campen, som nå er inne i sitt
tredje år, bringer mer enn 60
kjørere sammen for å forbedre
sine frikjøringsferdigheter og dele
lidenskapen for kjøringen.

SNØSCOOTER
Summit X 163

CAROLINE OHLSSON

FAVORITT KJØRESTED
Hemavan, Saxnäs og
Riksgränsen i Sverige

LIDENSKAP
Erika og jeg deler lidenskapen om å
øke interessen for snøscooterkjøring
blant kvinnelige kjørere, og vi er svært fornøyd med at flere kvinner slutter seg til sporten. Vi organiserer
XX frikjøringscamp, hvor vi får fire dager på snøscooteren sammen med 60 andre jenter!
Jeg har også stor interesse for å utvikle min snøscooterferdigheter. Jeg liker utfordringen og
adrenalinet som en dag på snøscooteren gir meg. Jeg blir modigere ved hver kjøretur – og det er
nødvendig for å utvikle seg videre.
Min interesse for frikjøring har hatt en annen, stor fordel – muligheten til å treffe mange nye venner.
Som Erika sier: ”Om vinteren blir alle vennene i snøen som en familie”. Det er virkelig slik jeg føler det.
Jeg føler meg heldig som har en slik stor og vidunderlig familie!

UTSTYR
XP-R2 hjelm lar meg kjøre lange dager uten å at den føles tung eller at nakken blir trett. Revy hel dress
gir meg god bevegelighet og sørger for at det ikke kommer snø inn mellom jakken og buksene. MCode
jakke og bukser 3-i-1-design for damer betyr at jeg kan ha på meg skallet mesteparten av tiden, og så ta
på den isolerte jakken på turen hjem når det er kaldere.

MORSOMSTE OPPLEVELSE PÅ EN SNØSCOOTER NOENSINNE
Det er umulig å si fordi det skifter hele tiden. Det blir bare bedre, år etter år. Men dager når jeg er ute og
kjører sammen med vennene mine og har det gøy på puddersnøen, er øyeblikk jeg vil huske for alltid!

SNØSCOOTER

FAVORITT KJØRESTED

Summit X 154

Bångnäs og Riksgränsen i Sverige

LIDENSKAP

ERIKA LINDBLAD

Inspirere andre til å prøve noe nytt og utforske verden. Jeg blir så glad
når jeg tenker på hvor langt vi har kommet med å engasjere kvinnelige
kjørere både lokalt og internasjonalt med XX frikjørings-prosjektet.
Jeg må smile hver gang jeg ser en annen dame som er ute på
snøscooteren sin, det var ikke så vanlig for et par år siden. Jeg fryder
meg også ved å lære nye ting på snøscooteren, det er en utfordring
å beherske alle de tekniske delene med frikjøring, men store
fremskritt kommer av øvelse.

UTSTYR
Revy hel dress er definitivt min favoritt. Den holder meg tørr uansett hva slags forhold
vi har. Siden hjertet mitt er helt gult, så er det fargen for meg. Som alternativ bruker
jeg MCode jakke og Helium bukser. Uansett hvilke klær jeg har på, så bruker jeg alltid
de nye Ski-Doo TEC+ støvlene som passer fint for aktive kjørere og som har et feminint
utseende som passer meg. Elsker dem!

MORSOMSTE OPPLEVELSE PÅ EN SNØSCOOTER NOENSINNE

XX frikjøringscamp og XX vårarrangement, helt klart. Jeg elsker å kjøre sammen
med mennesker med samme interesser og tilbringe tid med både nye og eksisterende
snøscooter-venner. Om vinteren blir alle vennene i snøen som en familie.
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X-TEAM HETTEGENSER

KJØRE-T-SKJORTE

FØRSTEKLASSES FLEECE

Stilig og tøft X-Team-utseende som ikke er for skrikende.
• Fasongsweatshirt med hette.
• Hel glidelås.
• Skjulte håndvarmerlommer.

• Feminint snitt.
• Raglanarm med ”burnout”-effekt.
• V-hals.
• Vintage-logo foran.

• Smal, flatterende fasong.
• Høy krage holder nakken varm.
• Håndvarmerlommer med glidelås og
en lomme med glidelås på venstre bryst.

72 % bomull, 23 % polyester, 5 % spandex

95 % bomull, 5 % spandex

100 % polyester

453759 • XS, S, M, L, XL, 2XL • Grå (09), Svart (90)

453783 • XS, S, M, L, XL, 2XL • Koksgrå (07)

453631 • XS, S, M, L, XL, 2XL • Raspberry (39)

790 NOK

290 NOK

590 NOK

X-TEAM T-SKJORTE
• T ilpasset stil.
• Stretchstoff.
95 % bomull, 5 % spandex
453801 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Rosa (36), Blå (80), Svart (90)

248 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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HVORDAN MÅLE

HERRE – REGULAR   1,77 M – 1,83 M

• De beste resultatene får du hvis en annen person måler deg.
• Mål kroppen i undertøyet.
• Målebåndet må ligge tett inntil kroppen, men ikke for stramt.
• Hvis målet ligger mellom to størrelser, bestill den største
størrelsen.
Høyde
Hode

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

Bryst

84-89

89-94

94-102

102-112

112-122

122-132

132-142

142-150

150-160

Midje

69-74

74-79

79-86

86-97

97-107

107-117

117-127

127-135

135-158

Hofter (sete)

84-89

89-94

94-102

102-112

112-122

122-132

132-142

142-150

150-173

Armlengde

76-79

79-81

81-84

84-86

86-89

89

89-91

91

91

Innersøm

79-80

80-81

81

81

81

81-82

82-83

83-84

84

1,86 M – 1,95 M   Armlengde + 3,8 cm
HERRE-HØY  
Armlengde
Bryst

Midje
Hofter

Innersøm + 5 cm

MT

LT

XLT

2XLT

3XLT

4XLT

Bryst

94-102

102-112

112-122

122-132

132-142

142-150

Midje

79-86

86-97

97-107

107-117

117-127

127-135

Hofter (sete)

94-102

102-112

112-122

122-132

132-142

142-150

Armlengde

85-88

88-90

90-93

93

93-95

95

Innersøm

86

86

86

86

86-88

88

DAMER-REGULAR  1,64 m – 1,77 m
Innersøm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Bryst

81-86

86-91

91-99

99-107

107-114

114-124

124-134

Midje

61-66

66-71

71-76

76-86

86-94

94-104

104-114

Hofter (sete)

86-91

91-97

97-102

102-112

112-119

119-132

132-140

Armlengde

79

79-81

81

81-84

84

84-86

86

Innersøm

76

76

76

76

76

76-77

77

BARN & TENÅRINGER
2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

rundt den bredeste/største
delen av brystet.

Høyde

0,92

1

1

1,16

1,24

1,28

1,37

1,46

1,56

1,58

1,68

pannen, over ørene og rundt hele
den naturlige kulen på bakhodet.

Midje: rett under nederste

Bryst

53

56

58

61

64

66

69

72

76

80

84

Armlengde: la hendene henge

Hofter: rundt den mest kjøttfulle
delen av baken.

Midje

51

52

53

55

56

57

58

61

64

66

69

Hofter (sete)

53

56

58

61

64

66

69

72

76

80

84

Armlengde

39

43

47

51

55

58

62

72

76

80

84

Innersøm

34

39

44

50

53

58

62

67

71

75

79

Høyde: stå på strømpelesten
med hæler og rygg mot en vegg.
Hode: rundt hodet, fra midten av

ned langs siden med en lett bøy.
Mål fra midten av nakken bak,
langs hele lengden av armen
til håndleddet.

Bryst: mål under armene og

ribbein.

Benlengde: uten sko, fra skrittet

til gulvet.

SOKKER

HVILKEN KODE TILSVARER
DIN STØRRELSE?
1 Finn størrelsen din.
2 Den tilsvarende koden er KODEN du bruker til å fullføre
delenummeret på bestillingen din.
Eksempel: 440 227   90
Størrelse: M = kode ”06”,
Derfor 440 227 06 90

STØRRELSE

KODE

STØRRELSE

Én
størrelse

00

4XLT

XS

02

5XL

S/M

L/XL

Én størrelse

Herrer

6 /2-9

9 /2-12 /2

--

Damer

5 1/2-7 1/2

8-10 1/2

--

Barn

9 1/2-12 1/2

13-3

--

Tenåringer

--

--

3 1/2-6

1

1

1

HANSKER & VOTTER Mål håndflatebredde
STØRRELSE

KODE

19

13

33

88

14

34
35

KODE

S

04

1

20

16

M

06

2

21

3-4

79

MT

07

3

22

5-6

52

L

09

4

23

6-8

48

LT

10

5

24

7-8

54

XL

12

6

25

10-12

49

XLT

13

7

27

14-16

50

2XL

14

8

28

S/M

72

2XLT

15

9

29

M/L

91

3XL

16

10

30

L/XL

73

3XLT

17

11

31

4XL

18

12

32

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

7 1/2

8

9

10

11 1/2

13

14

6

7

8

9

10

11 1/2

-

Herrer
cm
Damer
cm

HJELMER

Hode (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

JUNIOR HJELM

Hode (cm)

S

M

L

49-50

51-52

53-54

VÅRT KJØREUTSTYR FOR TENÅRINGER. DIN NESTE KJØREKAMERAT.

TENÅRINGSUTSTYR

X-TEAM JAKKE
• Elegant jakke for tenåringer.
• Inkluderer alle funksjoner som
kreves for kalde temperaturer.
• Skjulte sømmer.
• Justerbar kant og håndledd.
• Mikrofleece håndledd.
• Formede ermer.
• Avtakbar isolert hette.
• Powder-skirt.
• T o lommer.
Skall: 100 % polyester
Isolering: Thermal Loft
440725 • 7, 8, 10, 12, 14, 16
Whiskey (28), Rosa (36)

1 790 NOK

X-TEAM HØYE BUKSER
• Solid design og konstruksjon for aktive
tenåringer.
• 100 % vanntett.
• System for ben som vokser, med glidelås
for forlengelse med 10 cm etter hvert
som barnet blir høyere.
• Skjulte sømmer.
• Full front- og ryggpanel.
• Formede og forsterkede knær.
• Sideåpning med glidelås.
• Elastisk midje.
• Stormmansjetter.
Skall: 71 % nlon, 29 % plyester
isolering: Thermal Loft
441579 • 7, 8, 10, 12, 14, 16
Whiskey (28), Black (90)

1 190 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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X-1 DOODLE HJELM
• High-tech, lett og tøff.
• Fullt justerbar, aerojustert spiss.
•V
 entilasjonssystem.
• Fuktighetsavvisende og pustende kinnstropp, fôr og kinnputer
• Enkelt avtakbar og vaskbar fôring og kinnputer.
• Sørger for maksimal sikt.
• Passer til alle briller.
• Sideavvisermaske ikke inkludert.
• Strikkespenne holder brillestrikken på plass.
• Tilgjengelig med klarlakkert, dristig waterslide-grafikk.
• D.O.T. sertifisert
Skall: ABS
447966 • S, M, L • Sølv (08)

1 990 NOK

X-TEAM FLEECE
• Håndvarmerlommer.
• X-Team brodering på ryggen.
100 % polyester

453772
7-8, 10-12, 14-16
Rosa (36), Sunburst Gul (96)

590 NOK

X-TEAM VOTTER
• Vanntett og pustende membran.
• Snorlukking.
• Justerbar hook-&-loop stropp med gliholder.
• Micro-polyester fôr med Microban
anti-mikrober produktbeskyttelse.
• Varmelomme innebygget i innerfôret.
Skall: Nylon
Isolering: Thermal Loft
446245 • 6-8, 10-12, 14-16
Svart (90)

590 NOK

DEN NESTE GENERASJONEN.

UTSTYR
FOR BARN

X-TEAM JAKKE

X-TEAM HØYE BUKSER

• X-Team-stil i en jakke av
mindre størrelse.
• Skjulte sømmer.
• Justerbar kant og håndledd.
• Lycra-håndledd.
• Nye, fasongformede ermer.
• Avtakbar isolert hette.
• Nye, doble kragesømmer.
• Powder-skirt.

• Solid design og konstruksjon for
aktive barn.
• 100 % vanntett.
• System for ben som vokser, med
glidelås for forlengelse med 10 cm
etter hvert som barnet blir høyere.
• Skjulte sømmer.
• Full front- og ryggpanel.
• Formede og forsterkede knær.
• Sideåpning med glidelås.
• Elastisk midje.
• S tormmansjetter.

Skall: 82 % nylon,
18 % polyester
Isolering: Thermal Loft
440717 • 2, 3, 4, 5, 6
Rød (30),
Sunburst Gul (96)

1 190 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

Skall: 68 % nylon, 32 % polyester
Isolering: Thermal Loft
441581 • 2, 3, 4, 5, 6
Svart (90)

719 NOK

UTSTYR TIL BARN 71

X-TEAM VOTTER

PERUVIANSK RACINGLUE

• Vanntett og pustende membran.
• Snorlukking.
• Justerbar hook-&-loop stropp med gliholder.
• Micro-polyester fôr med Microban
anti-mikrober produktbeskyttelse.
• Varmelomme innebygget i innerfôret.

• Strikkelue med mikrofleecefôr.

Skall: Nylon
Isolering: Thermal Loft

100 % akryl
447937 • En størrelse
Rød (30), Sunburst Gul (96)

199 NOK

446281 • 2, 4, 6
Svart (90)

359 NOK

X-TEAM FLEECE

TERMOSOKKER

• Polar-fleece middels vekt.
• Håndvarmerlommer.
• X-Team brodering på ryggen.

• Pålitelig komfort som stammer fra slitestyrken til polyamid nylon og
varmen fra merino-ull.
• God passform forhindrer at sokkene glir ned.
• Kløfri og krympebehandlet slik at de holder størrelse og fasong i årevis.
• Elastisk ankel og støtte under foten.
• Fullt polstret legg.

100 % polyester
453778 • 2, 3-4, 5-6
Sunburst Yellow (96)

490 NOK

35 % merino-ull, 35 % akryl, 28 % polyamid nylon, 2 % elastane
444151 • S/M, L/XL
Koksgrå (07), Gul (10)

253 NOK

72

DET VIKTIGSTE ER Å GJØRE DEN TIL DIN EGEN

SKI-DOO
TILBEHØR

Vær sammen med oss på:

Del dine ideer om tilbehør, motta nye produktlanseringer, vær med i konkurranser i vårt nettsamfunn.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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Mer enn 70 artikler er tilgjengelig for 4. generasjon av REV-plattformen.
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HVILKET TILBEHØR PASSER
FOR DIN KJØRING?
Beskrivelser i denne katalogen etterfølges av en liste med PLATTFORMER
som REV, REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM, REV-XU og REV (G4)
som forteller hvilket tilbehør som passer hvilke modeller.

2012

2011

Bruk denne oversikten til å avgjøre hvilken plattform du har.

MODELL

MOTOR

PLATTFORM

MXZ

800R E-TEC, 600 E-TEC, 550 FAN

REV-XP

Renegade

800R E-TEC, 600 E-TEC, 600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Renegade

1200

REV-XR

Grand Touring

1200

REV-XR

Grand Touring

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Summit

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XP

Freeride™

800R E-TEC

REV-XP

Expedition

1200, 600 E-TEC

REV-XU

Tundra

600 ACE, 550 FAN

REV-XU

Skandic® WT

600 ACE

REV-XU

MXZ

800R E-TEC, 600RS, 600 E-TEC, 600 ACE, 550 FAN

REV-XP

MXZ

1200

REV-XR

Renegade

800R E-TEC, 600 E-TEC, 600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Renegade

1200

REV-XR

Grand Touring

1200, 600 E-TEC

REV-XR

Grand Touring

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Summit

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XP

Freeride

800R E-TEC

REV-XP

Expedition

1200, 600 E-TEC

REV-XU

Tundra

600 E-TEC, 600 ACE, 550 FAN

REV-XU

Skandic

600 ACE, 550 FAN

REV-XU

REV-XU Tundra

REV-XP

REV-XU Expedition

REV-XM

REV-XS
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

2013
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MODELL

MOTOR

PLATTFORM

MXZ X®

800R E-TEC, 600 E-TEC

MXZ Sport

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Renegade X®

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XS

Renegade X

1200

REV-XR

Renegade Backcountry™ X®

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XS

Renegade Adrenaline

600 E-TEC

REV-XP

Renegade Backcountry

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XP

Grand Touring

600 E-TEC

REV-XR

Grand Touring

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Summit

800R E-TEC

REV-XM™

Summit

600 E-TEC

REV-XP

Freeride

800R E-TEC

REV-XP

Expedition

1200, 600 E-TEC

REV-XU

Tundra

600 E-TEC, 600 ACE, 550 FAN

REV-XU

Skandic

600 ACE, 550 FAN

REV-XU

MXZ X-RS, X

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XS

MXZ Sport

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Renegade Adrenaline/X

900 ACE

REV-XS

Renegade X

1200

REV-XR

Renegade Backcountry X

800R E-TEC, 600 E-TEC

REV-XS

Renegade Sport

600 ACE

REV-XP

Grand Touring

600 ACE, 550 FAN

REV-XP

Summit X, SP

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XM

Freeride

800R E-TEC

REV-XM

Expedition

1200, 600 E-TEC

REV-XU

Expedition

900 ACE

REV-XS

Tundra

600 ACE, 550 FAN

REV-XU

Skandic

600 ACE, 550 FAN

REV-XU

REV-XS™

REV-XS

REV-XS

2014

REV-XS

REV-XS

REV-XU Expedition

REV-XM
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MODELL

MOTOR

PLATTFORM

MXZ X-RS, X

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XS

MXZ Sport

600 ACE

REV-XS

Renegade® X-RS®, X, Adrenaline

800R E-TEC, 900 ACE

REV-XS

Renegade X

1200 4-TEC

REV-XR

Renegade Backcountry X

600 H.O. E-TEC

REV-XS

Renegade Sport

600 ACE

REV-XS

Grand Touring Sport

600 ACE

REV-XS

Summit X W/T3, X, SP

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XM

Freeride

800R E-TEC

REV-XM

Expedition Sport

900 ACE

REV-XS

Expedition LE

Alle

REV-XU

Tundra

Alle

REV-XU

Skandic

Alle

REV-XU

MXZ X-RS

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XS

Renegade® X-RS®, X, Adrenaline

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC, 900 ACE

REV-XS

Renegade Backcountry X

800R E-TEC

REV-XM

Renegade Sport

600 ACE

REV-XS

Grand Touring Sport

600 ACE

REV-XS

Summit X W/T3, X, SP

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XM

Freeride

800R E-TEC

REV-XM

2015

REV-XS

REV-XS

2016

REV-XP

REV-XU Expedition

REV-XU
Expedition Sport

900 ACE

REV-XS

Expedition LE, Xtreme

Alle

REV-XU

Tundra

Alle

REV-XU

Skandic

Alle

REV-XU

REV-XS
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

2017
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MODELL

MOTOR

PLATTFORM

MXZ X-RS

600 H.O. E-TEC

MXZ X

850 E-TEC

Renegade X-RS, X, Adrenaline

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC, 900 ACE

Renegade Adrenaline/X

850 E-TEC

REV (G4)

Renegade Backcountry X

800R E-TEC

REV-XM

Renegade Backcountry

800R E-TEC, 600 H.O. E-TEC

REV-XM

Renegade Sport

600 ACE

REV-XS

REV-XS

REV (G4)

REV-XS

REV-XS

REV-XM
REV-XS

Grand Touring Sport

600 ACE

Summit X, SP 165, 154

850 E-TEC

Summit SP

600 H.O. E-TEC

REV-XM

Freeride

800R E-TEC

REV-XM

Expedition Sport

900 ACE

REV-XS

Expedition LE, Xtreme

Alle

REV-XU

Tundra

Alle

REV-XU

Skandic

Alle

REV-XU

REV (G4)

REV-XS

REV-XM

REV-XP

REV (G4)
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DE ALLER BESTE
YTELSENE
De aller ypperste snøscooterytelsene
finner vi i Pro-klassene i ISOC
Snocross National Circuit. Vi fulgte en
av våre langvarige partnere, Warnert
Racing, gjennom de første løpene i
2015-2016-sesongen for å vise deg hva
det handler om. Teamet kjører MXZx
600RS racing-snøscootere og har brukt
XPS oljer og Ski-Doo kjøreutstyr i mer
enn 15 år. Racingkjørerne kommer helt
fra Europa for å konkurrere på høyeste
nivå: John Stenberg, fra Sverige, kjører
i premier Pro Open-klassen; Elias Ishoel
kommer fra Norge og konkurrerer
i Pro Lite.

Ishoel lander på snuten i
Canterbury Park i Minnesota.
Stenberg flyr over målstreken i Canterbury.

Hver eneste kjører og team har sine egne
løsninger på fothvilere og grep. Noen er
helt tildekket for beskyttelse og balanse;
mens andre nesten ikke har noe unntatt
litt ekstra grep. Legg merke til viften som
kjøler oversize-bremsen på Stenbergs
åpne snøscooter.

Før hver løpsweekend og mellom løpene sjekkes og vedlikeholdes
snøscooterne av teknikerne. Arbeidet i en 16-meters oppvarmet
semitrailer gjør ting litt enklere. Makita-verktøyet som benyttes av
teamet har bevist sine egenskaper i all slags vær og brukes også
av BRP på våre produksjonslinjer.
Reglene i åpen
klasse tillater noen
vektsparende triks.
Man ser mange
deler som er fjernet,
boret, kuttet opp og
skiftet, alt for å spare
noen få gram. Denne
snøscooteren kjøres
på en liten, tilpasset
aluminiumstank med
forhåndsblandet
112 oktan bensin.

Ishoels Pro-Lite snøscooter (200)
er en standard MXZx 600RS
med visse tilpasninger etter
hans ønsker. Stenberg Pro Open
snøscooter (259) starter med
standard chassis og motor, men
med tillegg av doble, fininstilte
rør og høye kompresjonshoder,
annerledes luftboks, lettvekts
panser og mer. Du vil også se
noen av de vektbesparende
ideene som teamet benytter.

Teamet stoler på KYBstøtdempere, slik vi gjør på våre
snøscootere, med fininnstilling
og vedlikehold av KYB/Enzo
profesjonelle teknikere. I
Snocross endrer løypa seg hele
tiden, derfor foretas kalibrering
av støtdemperne ofte i løpet
av racing-weekenden. Racing
er ikke mulig uten sponsorer,
og GMC, NSK Bearings og
Kicker Speakers bidrar med
kvalitetsprodukter og støtte.

Strategi er
viktig – spesielt
på startstreken –
så Stenberg
snakker med
teknikeren sin
før Canterburyløpet som
hadde en
betydelig
høyere startlinje.
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SUMMIT
SP
850
E-TEC
VÅRT PERFEKT INTEGRERTE TILBEHØR. DIN NESTE SUPERTEKNISKE LINJE.
6

9

4

3

7

8

FÅ 1 ÅRS FABRIKKGARANTI*
PÅ BRP TILBEHØR.
MONTERT AV DEG ELLER
DIN FORHANDLER.

2

5

1

1

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE

1 290 NOK

6

2

STABLEBAR LinQ BENSINKANNE – 15 LITER

1 590 NOK

7

3

TRANSPARENTE VINDAVVISERE PÅ STYRET

1 090 NOK

4

JUSTERBAR STYREFORHØYER FOR RETT STYRE

1 690 NOK

5

ERGO JUSTERBARE FOTHVILERE

2 190 NOK

860201441

860201265

860201254

860201276

860201370

NIVÅ 1

LinQ SNOWBOARD-/ SKIRAMME

3 690 NOK

LinQ PREMIUM TUNNELVESKE – KORT 10 + 3 L

1 190 NOK

8

HEAVY-DUTY STØTFANGER BAK

2 290 NOK

9

LinQ ERGO SUMMIT VESKE

990 NOK

860201255

860200622

860201431

860201355

NIVÅ 2

*Visse betingelser gjelder.
©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. Tilbudene er kun gyldige i USA. Vilkår og betingelser kan variere avhengig av bosted,
og disse tilbudene kan avsluttes eller endres når som helst uten forutgående varsel. Prisene er basert på produsentens foreslåtte utsalgspriser og er gyldig fra 31. januar 2016. Forhandlere kan selge for en annen pris. Avgifter inkludert. Besøk din autoriserte BRP-forhandler og få flere detaljer. BRP reserverer retten til når som helst å avslutte
eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for forpliktelser. Visse modeller som vises kan inneholde ekstrautstyr. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken, se
sikkerhetsvideoen, lese sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Ha alltid på deg ansvarlig bekledning og utstyr, også hjelm. Følg alltid lokale lover og regler. Alkohol og kjøring hører ikke sammen. Trykt i Finland.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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MXZ
X
850
E-TEC
VÅRT PERFEKTE TILBEHØR. DIN NESTE PERFEKTE TUR.
7

3

5

6

2

8

FÅ 1 ÅRS FABRIKKGARANTI*
PÅ BRP TILBEHØR.
MONTERT AV DEG ELLER
DIN FORHANDLER.

9

1
4

1

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE

1 290 NOK

6

SR 21 L LinQ TUNNELVESKE

1 690 NOK

2

STABLEBAR LinQ BENSINKANNE – 15 LITER

1 590 NOK

7

SIGNATUR LED-LYS FOR VINDAVVISERE PÅ
STYRET

1 390 NOK

3

HANSKEROMUTVIDER/GPS-STØTTE

890 NOK

8

EKSTRA LED-LYS

2 790 NOK

4

ERGO 2 TRINN KNEPUTER

790 NOK

9

XC 356T6 STØPT STØTFANGER

2 590 NOK

5

FOROVER-JUSTERBAR STYREFORHØYER (FAR)
FORLENGER

890 NOK

860201441

860201265

860201273

860201406
860201249

860201251

860201229

860201228

860201316

NIVÅ 1

NIVÅ 2

*Visse betingelser gjelder.
©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. Tilbudene er kun gyldige i USA. Vilkår og betingelser kan variere avhengig av bosted,
og disse tilbudene kan avsluttes eller endres når som helst uten forutgående varsel. Prisene er basert på produsentens foreslåtte utsalgspriser og er gyldig fra 31. januar 2016. Forhandlere kan selge for en annen pris. Avgifter inkludert. Besøk din autoriserte BRP-forhandler og få flere detaljer. BRP reserverer retten til når som helst å
avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for forpliktelser. Visse modeller som vises kan inneholde ekstrautstyr. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken,
se sikkerhetsvideoen, lese sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Ha alltid på deg ansvarlig bekledning og utstyr, også hjelm. Følg alltid lokale lover og regler. Alkohol og kjøring hører ikke sammen. Trykt i Finland.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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RENEGADE
BACKCOUNTRY
VÅRT ANERKJENTE TILBEHØR. DITT NESTE EVENTYR UTENFOR LØYPA.
2

7
3

5

4
FÅ 1 ÅRS FABRIKKGARANTI* PÅ
BRP TILBEHØR. MONTERT AV
DEG ELLER DIN FORHANDLER.

8
9

6

1

1

EKSTREM BESKYTTELSESPLATE

1 190 NOK

6

PILOT DS 2 SKI (2X)

1 290 NOK

2

TRANSPARENTE VINDAVVISERE PÅ STYRET

690 NOK

7

HANSKEROM-UTVIDELSE

790 NOK

3

ULTRALAV VINDSKJERM

950 NOK

8

FORHÅNDSFILTER GRILLSETT

1 090 NOK

4

VINDSKJERM-BASE

390 NOK

9

SNØSKJERM

910 NOK

5

LinQ PREMIUM TUNNELVESKE – KORT 10 + 3 L

1 190 NOK

860200741

860200789

860200901

860200956

860200622

NIVÅ 1

505073278

860200707

860200610

860200688

NIVÅ 2

*Visse betingelser gjelder.
©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. Tilbudene er kun gyldige i USA. Vilkår og betingelser kan variere avhengig av bosted,
og disse tilbudene kan avsluttes eller endres når som helst uten forutgående varsel. Prisene er basert på produsentens foreslåtte utsalgspriser og er gyldig fra 31. januar 2016. Forhandlere kan selge for en annen pris. Avgifter inkludert. Besøk din autoriserte BRP-forhandler og få flere detaljer. BRP reserverer retten til når som helst å
avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for forpliktelser. Visse modeller som vises kan inneholde ekstrautstyr. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken,
se sikkerhetsvideoen, lese sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Ha alltid på deg ansvarlig bekledning og utstyr, også hjelm. Følg alltid lokale lover og regler. Alkohol og kjøring hører ikke sammen. Trykt i Finland.
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RENEGADE
ADRENALINE
VÅRT PERFEKT INTEGRERTE TILBEHØR. DIN NESTE FANTASTISKE LANGHELG.
8
3

2

4

1

7

FÅ 1 ÅRS FABRIKKGARANTI* PÅ
BRP TILBEHØR. MONTERT AV
DEG ELLER DIN FORHANDLER.

6

9
5

1

EKSTRA LED-LYS

2 690 NOK

6

STØTFANGER FORAN

890 NOK

2

SPORT PERFORMANCE SKJERMUTBYGGER – HØY 2 030 NOK

7

STØTFANGER BAK

890 NOK

3

LinQ BENSINKANNE – 11 LITER

1 290 NOK

8

JUSTERBAR STYREFORHØYER FOR RETT STYRE

1 790 NOK

4

LinQ PREMIUM TUNNELVESKE – MEDIUM 19 + 3 L 1 590 NOK

9

CHASSIS FORSTERKNINGSSETT

590 NOK

5

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE

860201235

860200602

860200733

860200620

860201035

NIVÅ 1

860201170

518326356

860201204

860200816

990 NOK

NIVÅ 2

*Visse betingelser gjelder.
©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. I USA distribueres produktene av BRP US Inc. Tilbudene er kun gyldige i USA. Vilkår og betingelser kan variere avhengig av bosted,
og disse tilbudene kan avsluttes eller endres når som helst uten forutgående varsel. Prisene er basert på produsentens foreslåtte utsalgspriser og er gyldig fra 31. januar 2016. Forhandlere kan selge for en annen pris. Avgifter inkludert. Besøk din autoriserte BRP-forhandler og få flere detaljer. BRP reserverer retten til når som helst å
avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten å bli gjenstand for forpliktelser. Visse modeller som vises kan inneholde ekstrautstyr. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken,
se sikkerhetsvideoen, lese sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Ha alltid på deg ansvarlig bekledning og utstyr, også hjelm. Følg alltid lokale lover og regler. Alkohol og kjøring hører ikke sammen. Trykt i Finland.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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ENKELT Å TILPASSE VINDSKJERMEN
TIL RÅDENDE FORHOLD

BYTT VINDSKJERM
RASKT OG FÅ BEDRE
KOMFORT
Vindskjermen på din snøscooter bidrar til utseendet og
personligheten – men er også den viktigste faktoren som
bidrar til varme og komfort. Med dagens teknologi og
lagvise bekledning kan vi endre kjøreutstyret og tilpasse
det til de ulike værforholdene vi støter på når vi er ute med
snøscooteren. Vi har gjort det svært enkelt å gjøre nøyaktig
det samme med vindskjermen på snøscooteren.
I tillegg til et festesystem uten verktøy, hvor du rett og slett
plugger vindskjermen inn i gummifestene, tilbyr vi en rekke
vindskjermstørrelser, -fasonger og -priser. Du vil enkelt finne
de vindskjermene som passer til kjøreforholdene, høyden
din og det utseendet du ønsker på snøscooteren din.

SLIK SKIFTER MAN ENKELT FRA
EN VINDSKJERM TIL EN ANNEN:

Denne medium injiserte vindskjermen
med sidedeflektorsett er et populært
valg. Når du først har festet
sidedeflektorene til vindskjermstøtten,
tar det bare et minutt å skifte fra en
vindskjerm til en annen*.
*Ved bruk av middels høye og høye
vindskjermen, må vindavviserne fjernes.

1

Fjern forsiktig vindskjermen som
sitter på, trekk i basen. Plasser og
oppbevar den på et område hvor
den ikke får riper.

Standard vindskjerm
MXZ X-RS

2

3

De fleste store vindskjermer
festet på siden av panseret
for ekstra støtte. For disse må
dekselet på panseret på hver
side fjernes. Sørg for
å oppbevare disse.

For å montere den nye
vindskjermen, plasser den
med disse punktene ved hvert
gummifeste og press med
håndbaken til du hører og føler
at hver av dem festes skikkelig.
Litt fett eller petroleumsgélé
gjør dette enda enklere. Feste
sidedeflektorene eller utbyggerne
til sidene på panseret på samme
måte. Det er alt!

Lav vindskjerm
med sidedeflektorer

Middels høy vindskjerm
og sidedeflektor-sett

84 LinQ-SYSTEM

NYTT

NYTT

STABLEBAR LinQ
BENSINKANNE – 15 LITER

RASK.
ENKEL.
SIKKER.
UNIK.
Dette er det eneste
tilbehørssystemet som
tilpasses raskt og enkelt,
og som enkelt kan overføres
fra snøscooter til snøscooter.
Det har blitt det mest
respekterte systemet
for snøscooterkjørere.
Merk: For LinQ-deler, se s. 148

NYTT

SR 21 L LinQ TUNNELVESKE

LinQ ERGO SUMMIT SETEVESKE

S. 114

S. 118

S. 115

LinQ 1 + 1 KOMPLETTE
SETESYSTEMER

LinQ 1 + 1 RYGGSTØTTE

LinQ LASTEBOKS – 40 L

S. 112

S. 114

S. 112-113

LinQ SNOWBOARD-/ SKIHOLDER

LinQ BENSINKANNE – 11 L

S. 116

S. 115

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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LinQ PREMIUM TUNNELVESKE –
MEDIUM 19 + 3 L

LinQ PREMIUM TUNNELVESKE –
KORT 10 + 3 L

S. 114

S. 114

SMAL TUNNELVESKE MED
LinQ MYK STROPP

TUNNELVESKE MED TOPPÅPNING –
MEDIUM 25 L MED LinQ MYK STROPP

S. 117

P. 121

LinQ SIDEVESKER

LinQ LASTEBOKS BAK

S. 114

P. 123

TUNNEL RYGGSEKK MED
LinQ MYK STROPP
S. 117
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DESIGNOVERSIKT:

SKI-DOO
LinQ
-SYSTEM
I 2009, da BRP-teamet utviklet
Can-Am ATV G2-plattformen, rettet
designteamet oppmerksomheten sin mot
rammer og last. Mens de observerte
kjørere som brukte sine ATV-er i den
virkelige verden, la de merke til alle
surrestrikkene som holdt fast lasten.
Og de så at surrestrikkene strakk seg,
at lasten hoppet rundt, at strikkene røk
og at krokene rustet og ble ødelagt.
De bestemte seg for at det måtte
være bedre måter å gjøre dette på.

”Vi ønsket et nytt festesystem som kunne
feste tilbehør virkelig raskt og solid, og som
var fleksibelt nok til å kunne brukes med
mange typer utstyr, som rammer, vesker og
drivstoffkanner,” sa François Duval, designsjef
hos BRPs Lifestyle Studio. ”Vi forsto også
at eierne måtte surre fast artikler av ulike
størrelser og fortsatt bruke surrestrikker. Vår
løsning ble LinQ-systemet, inkludert spesielle
åpninger i rammen og LinQ-klemmer.”
LinQ-klemmen felles ned i de sekskantede
åpningene og en kvart dreining på låsen trekker
klemmen tett og låser den på plass. [Fun fact:
LinQ står for ”Lock Integrated Quarter turn.”]
For ekstra sikkerhet kan en liten sekskant-bolt
skrus inn for å feste låseplaten på plass.

for å gjøre tunnelen til basen for LinQ-utstyret.
Det var da vi kom opp med sperrehakene
og broene.”
”Det ser svært enkelt ut, men sperrehakene
gjør mange forskjellige ting,” sier Frederic
Cossette, BRP Project Manager for Sea-Doo/
Ski-Doo/Special Projects Accessories.
”De danner basis for LinQ-klemmene. Men
den tar også imot enden på broen som går
over varmeveksleren [som basis for vesker,
bokser og bensinkanner}, og holder klaffene
for vesker og snowboard/skiholder. Og i likhet
med ATV-ene, kan du bruke sperrehaker
for å feste dine egne ting til snøscooteren,
eller våre lavprofil tunnelvesker. Det er et
fantastisk design.”

Selvfølgelig fant vi problemer i
detaljene, og det var utfordrende
å få systemet til å bli helt riktig.
”Under testing av enheten under visse forhold
identifiserte vi sammenhenger hvor LinQ faktisk
u-LinQ-et,” sier Duval. ”Det var et par ganger
under testingen hvor vi kjørte over humper og
hvor LinQ-veskene ble kastet til alle kanter.
Kraften som møter en gjenstand ved enden av

en snøscootertunnel kan være opptil 20 G når
den treffer en hump! Så vi fortsatte å finslipe
hvordan lås og bro-enden forbindes, låses, hvor
stort press det er, og materialene vi brukte.
Og vi gjorde massevis av tester.”
Hos BRP er tilbehør del av utviklingsprosessen,
og med REV-X-plattformen ble tunnelen
standardisert til et 16" (40 cm) bredt belte,
og monteringshullene for LinQ-sperrehakene
ble boret inn i nesten hver eneste
snøscootertunnel på fabrikken. Dette sørget
for at monteringen bare tok et par minutter og
sikret at sperrehakene ville bli plassert perfekt
for hver eneste eier. En tilgjengelig base gjør
det mulig for snøscootere med brede belter å
nyte godt av fordelene til ethvert tilgjengelig
Ski-Doo LinQ tilbehør.
Nytt for 2017 er en ny drivstoffkanne og
tunnelveske, laget etter mange innspill fra
snøscooterkjørere. Veskene har en slankere
fasong og snorlukking for å holde snøen ute.
Drivstoffkannen er enklere å helle av og har
større kapasitet (15 l). Men det mest spennende
er at vesken kan monteres oppå drivstoffkannen,
noe som betyr at føreren nå kan ta med seg
ekstra drivstoff OG en LinQ-veske på en
snøscooter med kort belte.
TUNNELVESKE

Den originale LinQ-logoen, og den siste. Q-en i logoen
er designet slik at den minner om LinQ-låsen.

Med designkonsept og arkitektur ferdig
utviklet, vendte teamet seg til implementeringen
i snøscootere.
”Vi fikk åpningene støpt inn i komposittrammene
på Outlandere og SSV-er og vi vurderte
noe tilsvarende for snøscooterne,” minnes
Duval. ”Men vi hadde en svært kraftig
tunnel bak, så vi undersøkte muligheten

BENSINKANNE
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Standard Renegade

TO SNØSCOOTERE I EN:

RENEGADE
MED TILBEHØR
Når vi snakker om å tilby tilbehør som tar
snøscooteropplevelsen til neste nivå, så er denne
snøscooteren akkurat hva vi mener.
I utgangspunktet er det en sporty villstyring
med plass til bare en person... men hvis du
tilføyer et par viktige tilbehørsartikler så er
den klar for en passasjer som kan nyte vinteren
sammen med deg. Alt er enkelt å montere.
Og det er superenkelt å skifte personlighet.

1
2
3

1. Hanskeromsutvider & Montana GPS
2. Justerbar styreforhøyer for rett styre
3. XC støtfanger

4

5

1
2

6

1. Hanskeromsutvider & Montana GPS
2. Justerbar styreforhøyer for rett styre
3. XC støtfanger
4. Ultrahøy vindskjerm
5. LinQ 1+1 komplett setesystem
6. LinQ premium tunnelveske
7. Ekstra LED-lys

7
3

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

NYTT
WWW.SKI-DOO.COM

BYGG DIN DRØMMESNØSCOOTER
PÅ NYE SKI-DOO.COM HAR VI GJORT DET ENKLERE ENN NOENSINNE Å VELGE TILBEHØR SOM KAN GJØRE
DIN 2017 SKI-DOO TIL DEN SNØSCOOTEREN DU ALLTID HAR DRØMT OM.

Bygg din snøscooter

Se på tilbehør

Legg det til

Gjør den ferdig

Som alltid, velg din modell,
utstyrspakke, motor, farge
og andre fabrikkmonterte valg.

Se på det tilbehøret du er
interessert i. Du vil se større bilder,
beskrivelser av utstyret og priser.

Klikk for å legge til dette tilbehøret
til den snøscooteren du har
bygget – det vises nå på
snøscooteren og i oppsummeringen
av tilbehør slik at du kan se akkurat
hvordan det vil se ut. Legg til
eller fjern tilbehør, endre farger,
når som helst.

Fullfør byggingen din.
Kjøretøyoppsummeringen inkluderer
tilbehøret ditt i prisen og forventet
månedlig betaling. Du kan sende
denne til din forhandler og få dem til
å kontakte deg, eller printe den og
ta den med deg for avsluttende
forhandlinger og bestilling.

VINDSKJERMER/VINDBESKYTTELSE/REV (G4) 89

REV (G4)

NYTT

NYTT

NYTT

MIDDELS HØY VINDSKJERM

LAV VINDSKJERM*

• 43 cm i lengde.
• Gir god beskyttelse og integrert stil.
• Inkluderer avvisere på sidene og støtte.
• Klargjort for vindskjerm-monterte speil (860200694)

• 33 cm i lengde.
• Høy kvalitet, god holdbarhet.
• Inkluderer lav vindskjermstøtte.
• Standard på REV-plattform 4. generasjon MXZ X og Renegade.

VINDSKJERM SIDEAVVISERSETT –
LAVT

REV (G4)

REV (G4)

860201559 • Røykfarget

860201448 • Røykfarget

1 490 NOK

1 090 NOK

• Øker vindavvisningen for vindskjermer.
REV (G4)
For lave og ultralave vindskjermer
860201449 • Røykfarget

280 NOK

*Avhengig av din kjøretøykonfigurering, kan det hende at du trenger tilsvarende basesett og sideavvisere for å montere denne vindskjermen. Spør din forhandler om flere detaljer.
Merk: Når du monterer vindskjermen og/eller vindskjermens sideavvisere på snøscooteren din, sørg for at de ikke – i noen stilling – forstyrrer betjeningen av styring og kontroller.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

90 VINDSKJERMER/VINDBESKYTTELSE/REV (G4)

NYTT

VINDSKJERMSTØTTER
REV (G4)
For lave vindskjermer
517305749 • Svart

221 NOK

517305749

For Summit
517305875 • Svart

276 NOK

517305875

VINDSKJERMER/VINDBESKYTTELSE/REV-XS & REV-XM 91

REV-XS & REV-XM

Vist med
sideavvisere
(860201221),
selges separat

Uten
sideavvisere

EKSTRA HØY VINDSKJERM*
• 51 cm i lengde for ekstra beskyttelse.
• Standard på 2016-2017 Grand Touring.

SPORT PERFORMANCE SKJERMUTBYGGER – HØY*
• Sideavvisere ikke inkludert.

• 41 cm i lengde.
• Helvindskjerm med integrerte vindavvisere.

REV-XM, REV-XS

REV-XM, REV-XS

860201182 • Røykfarget

860200602 • Røykfarget

1 890 NOK

2 030 NOK

VISSTE DU Alt det populære
REV-XS-tilbehøret virker nå sammen
med 2016-og 2017-modellene utstyrt
med 1200 4-TEC motor.

VINDSKJERM SIDEAVVISERSETT

VINDSKJERM SIDEAVVISERSETT

• Med ekstra vindbeskyttelse for nedre del av kroppen.
• Klargjort for vindskjerm-monterte speil (8602006094).
• Standard på 2016-2017 Grand Touring.

• Øker vindavvisningen for vindskjermer.
• Klargjort for vindskjerm-monterte speil (8602006094).

REV-XM, REV-XS

For middels høye og høye vindskjermer

For middels høye og høye vindskjermer

860200912 • Røykfarget

860201221 • Røykfarget

690 NOK

410 NOK

REV-XM, REV-XS

For lave og ultralave vindskjermer
860201012 • Røykfarget

390 NOK
*Avhengig av din kjøretøykonfigurering, kan det hende at du trenger tilsvarende basesett og sideavvisere for å montere denne vindskjermen. Spør din forhandler om flere detaljer.
Merk: Når du monterer vindskjermen og/eller vindskjermens sideavvisere på snøscooteren din, sørg for at de ikke – i noen stilling – forstyrrer betjeningen av styring og kontroller.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

• Styrer snøen i dyp puddersnø.
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REV-XS & REV-XM

LAV VINDSKJERM MED
GRAFIKK*
• 23 cm i lengde.
• Injisert vindskjerm med inngravert grafikk.
• Høy kvalitet, god holdbarhet.
REV-XM, REV-XS

‡

860201087 • Svart – Gul Ski-Doo

1 090 NOK

ULTRALAV VINDSKJERM*
• 15 cm i lengde.
REV-XM, REV-XS
860200901 • Røykfarget

950 NOK

MIDDELS HØY INJISERT
VINDSKJERM OG
SIDEDEFLEKTORSETT

SPORT PERFORMANCE
SKJERMUTBYGGER –
MIDDELS HØY*

HØY VINDSKJERM*

ULTRAHØY VINDSKJERM

• 46 cm i lengde.
• Sideavvisere ikke inkludert.

• 34 cm i lengde.
• Gir god beskyttelse og integrert stil.
• Medium sideavvisere klargjort for
vindskjermspeil (860200694).
• Inkluderer medium vindskjermstøtte.

• 31 cm i lengde.
• Helvindskjerm med integrerte vindavvisere.

REV-XM, REV-XS

• Vår største sport vindskjerm noensinne.
• 60 cm i lengde.
• Helvindskjerm med integrerte vindavvisere.
• Maksimal vindbeskyttelse for svært kalde
forhold.
• Klargjort for vindskjermmonterte speil
(619400009).

REV-XM, REV-XS

REV-XM, REV-XS
860200696 • Røykfarget

860200928 • Røykfarget

1 790 NOK

1 690 NOK

REV-XM, REV-XS

860200759 • Røykfarget

860201185 • Klar

1 690 NOK

1 890 NOK

‡

Så lenge lageret rekker.
*Avhengig av din kjøretøykonfigurering, kan det hende at du trenger tilsvarende basesett og sideavvisere for å montere denne vindskjermen. Spør din forhandler om flere detaljer.
Merk: Når du monterer vindskjermen og/eller vindskjermens sideavvisere på snøscooteren din, sørg for at de ikke – i noen stilling – forstyrrer betjeningen av styring og kontroller.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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REV-XS & REV-XM
VINDSKJERM-BASE
POWDER PLOW®*
FOR VINDSKJERM
• Spesielt utviklet for avvising av
dyp puddersnø.
• Styrer snøen til sidene
instedenfor mot førerens ansikt.
• Festes enkelt under
vindskjermstøtten.
• Kan monteres med eller uten
REV-XM, REV-XS lav og ultralav
vindskjerm.

Powder Plow styrer
snøen bort fra midten av
kjøretøyet slik at føreren
holder seg tørrere og
beholder sikten.

REV-XM, REV-XS
Ultralave, lave og helvindskjermer
517305403
517305617
517305808
517305948
517305952

• Grå
• Manta grønn
• Sunburst gul
• Lava rød
• Hvit

203 NOK
860200937 • Svart

REV-XM & REV-XS med lav,
ekstra lav eller uten vindskjerm
860200603 • Svart

• Farget plast.
• Monteringsdeler ikke inkludert.

860200956

‡

• Gul

390 NOK

890 NOK

Middels høye og høye vindskjermer
860200944 • Svart
860200957

REV-XP

ULTRALAV FAST
VINDSKJERM*

LAV VINDSKJERM OG
SIDEDEFLEKTORSETT

• 15 cm i lengde.

• 30 cm i lengde.
• Samme komplett sett som finnes
på 2011-2012 X-pakkemodellene.
• Kan ettermonteres på tidligere REV-XP
snøscootermodeller.
• Inkluderer lav vindskjerm, sideavviser- og basesett.

REV-XP
860200646 • Røykfarget med X grafikk

1 090 NOK

• Gul

390 NOK

MIDDELS HØY VINDSKJERM
• Inkluderer middels høy injisert vindskjerm, mørk
røykfarget sideavviser- og basesett.
REV-XP

VINDSKJERM
SIDEAVVISERSETT
• Økt vindavvisning for
vindskjermer.

860200478 • Røykfarget

1 390 NOK

REV-XP – middels
høy & høy6

REV-XP

860200084 • Mørk
røykfarget

860200545 • Røykfarget

1 090 NOK

410 NOK

Middels høy,
høy & ultrahøy

SPORT PERFORMANCE SKJERMUTBYGGER

ULTRAHØY VINDSKJERM*

• 44,5 cm i lengde.
• Helvindskjerm med integrerte vindavvisere.
• Komplett med base monteringssett.

• 58 cm i lengde.
• Merk: J-kroker må fjernes for å montere vindskjerm.
REV-XP

VINDSKJERM GRUNNSETT

REV-XP

860200225 • Klar med skygge

• Plasttrim for vindskjermer.

860200547• Røykfarget

1 290 NOK

REV-XP – Middels høy, høy & ultrahøy

REV-XP – Ultralav & lav

860200091 • Svart

860200089 • Svart

340 NOK

340 NOK

1 290 NOK
‡

Ultralav & lav

Så lenge lageret rekker.
*Avhengig av din kjøretøykonfigurering, kan det hende at du trenger tilsvarende basesett for å montere denne vindskjermen. Spør din forhandler om flere detaljer.
Merk: Når du monterer vindskjermen og/eller vindskjermens sideavvisere på snøscooteren din, sørg for at de ikke – i noen stilling – forstyrrer betjeningen av styring og kontroller.
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REV-XR & REV-XU

860200438

860200453

SPORT PERFORMANCE SKJERMUTBYGGER
• Helvindskjerm med integrerte sideavvisere.
• Forlengere på toppen gir bedre beskyttelse mot vinden og styrer snøen i dyp puddersnø.
• Komplett med base monteringssett.
REV-XR, REV-XU – høy 44,5 cm

REV-XR, REV-XU – middels høy 35,6 cm

860200438 • Røykfarget

860200453• Røykfarget

2 030 NOK

2 030 NOK

EKSTRA HØY
VINDSKJERM
I ETT STYKKE

VINDSKJERM SIDEAVVISERSETT
• Økt vindavvisning for vindskjermer.
REV-XR, REV-XU
Passer ekstra høy og ultrahøy vindskjermer
som bruker basesett (860200230)

410 NOK
REV-XR, REV-XU
Passer middels høye og høye vindskjermer
som bruker basesett (860200229)

380 NOK

1 690 NOK

1 930 NOK

Lav

517304504 • Svart

860200227 • Klar med skygge

860201000 • Klar

410 NOK

REV-XU WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme

REV-XR, REV-XU, unntatt MXZ og Renegade
med J-kroker

REV-XR, REV-XU

860200234• Røykfarget

• Ekstra beskyttelse mot vind.

• 70 cm i lengde.

• 58 cm i lengde.
• Helvindskjerm med integrerte
vindavvisere.
• Maksimal beskyttelse mot vind.
• For ekstra kalde forhold.
• Klargjort for vindskjermmonterte
speil (517305787).
• Ingen vindskjermbase påkrevd.

860200235 • Røykfarget

VINDAVVISER-SETT
FOR SIDEVEIS LUFT

ULTRAHØY VINDSKJERM*

Middels
høy & høy

VINDAVVISERE FOR KNÆR

VINDSKJERM GRUNNSETT

• Styrer vinden unna knærne dine og tilføyer
det lille ekstra på snøscooteren din.
• Selges parvis.

• Farget plast.

REV-XP
860200087 • Svart

270 NOK

Ekstra høy
& ultrahøy

REV-XR, REV-XU
Lav

Middels høy & høy

Ekstra høy & ultrahøy

860200228 • Svart

860200229 • Svart

860200230 • Svart

340 NOK

340 NOK

340 NOK

*Avhengig av din kjøretøykonfigurering, kan det hende at du trenger tilsvarende basesett for å montere denne vindskjermen. Spør din forhandler om flere detaljer.
Merk: Når du monterer vindskjermen og/eller vindskjermens sideavvisere på snøscooteren din, sørg for at de ikke – i noen stilling – forstyrrer betjeningen av styring og kontroller.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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DREIBART SPEILSETT
FOR VINDAVVISERE PÅ STYRE
• Perfekt integrert design og stil.
• Speilene kan felles sammen når de ikke er i bruk for enkel
oppbevaring, eller når man dekker til snøscooteren.
• Selges parvis.
Snøscootere med transparente vindavvisere på styret

VINDSKJERMMONTERTE SPEIL

VINDAVVISER-SPEILSETT PÅ STYRET

• Feste for vindskjerm.
• 3" rund reflektor med justerbar vinkel.

• Vindavviser montert på styret.
• Selges parvis.

REV-XU, REV-XR (med ekstra høy vindskjerm i ett stykke)

Snøscootere 2011 og nyere med vindavvisere på styret

517305787 • Svart

860200674 • Svart

250 NOK

250 NOK

860200893 • Svart

340 NOK

Våre vindavviserspeil på styret kan dreies ute av syne når du ønsker et stilig utseende, eller når du dekker til snøscooteren din.

SPEILSETT

• Feste på sidepanel.
• Selges parvis.
• Forhåndsmerkede sidepaneler gjør
monteringen enklere.
REV-XM, REV-XS (unntatt 1200)
860200607

890 NOK

• Feste på sidepanel.
• Selges parvis.

• Feste for vindskjermforlenger.
• Selges parvis.

• Feste for vindskjerm.
• Selges parvis.

• Feste for vindavviser på styret.
• Selges parvis.

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra

REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV-XU
(med middels høye og høyere
vindskjerm-sideavvisere), REV (G4) med
middels vindskjerm (860201559)

REV-XS, REV-XM (med
ultrahøy vindskjerm)

Snøscootere med 2010 &
tidligere vindavvisere på styret

619400009

860200080

250 NOK

250 NOK

860200693

890 NOK

860200694

890 NOK

96 SIDEAVVISERE PÅ STYRET & STYRER
TRANSPARENTE
VINDAVVISERE PÅ STYRET
• Design med bedre beskyttelse og
fantastisk stil.
• Med svarte/grå deksler som kan skiftes.
• Brukes med lav og ultralav vindskjerm –
for alle styrer.
• Selges parvis.
REV (G4), REV-XS, REV-XM, REV-XP, REV-XR,
REV-XU
860200789 • Grå/Svart

690 NOK
NYTT
• Med nye og mer fleksible fester
for ekstreme forhold.
860200254 • Grå/Svart

903 NOK

VINDAVVISERSETT PÅ STYRET
• Halvstiv, faller ikke sammen i høy hastighet.
• Gir ekstra beskyttelse av hendende mot vær og vind.
• Kan monteres og fjernes på få sekunder.
Snøscootere med transparente vindavvisere
på styret
860200781 • Svart

690 NOK

VINDAVVISERKAPSLER PÅ STYRET
• Fargede kapsler lar deg skreddersy utseendet ditt.
• Selges parvis.
Snøscooter med transparente vindavvisere på styret
860201344 • Sunburst Gul/Svart
860201345 • Race Oransje/Svart
860201347 • Hvit/Svart
860201346 • Svart/Grå

330 NOK
NYTT
860201457 • Oransje Crush/Svart

374 NOK

MUFFER PÅ STYRET
• Ultravarme muffer med fleece-fôr på styret.
• For ekstra kalde forhold.
• Enkle å ta av når det blir varmere.
• Kan brukes på styrer med eller uten vindavvisere og speil.
• Muffen holder fasongen og gir bedre plass til håndens
bevegelser.

• Transparent del ivaretar sikten og enkel betjening
av kontrollbrytere.
• Merk: Bruk aldri styremuffer med fingergass.

Passer ikke på snøscootere med stor styrepad.
Passer på vindavvisere på styre 2015 og nyere
860201144 • Svart

550 NOK
Merk: Ved montering av tilbehør på styret, sørg for at vindskjermen og vindavvisere ikke kommer i veien – i noen som helst stilling – for styrings- og bremsehåndtak
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

LED-LYS 97
NYTT

EKSTRA LED-LYS
• Ny dynamisk skjeformet design som integreres perfekt med 4. generasjon REV-plattform.
• 8 LED-lamper gir mer enn 2 500 ekstra lumen for et intenst og superbredt
tåkelysmønster.
• Du trenger ikke lenger gi avkall på nært lys når du skrur over til fjernlysene.
• Passer perfekt på panseret med plug-and-play-oppkopling.
REV (G4)
860201229

2 790 NOK

EKSTRA LED-LYS
• 10 LED-lamper gir mer enn 2 100 ekstra lumen for et intenst og superbredt tåkelysmønster.
• Bryter med tre posisjoner – OFF-ON-HI – gir deg valget mellom å kjøre med disse lysene av,
alltid på eller kun når du skrur på fjernlyset.
• Du trenger ikke lenger gi avkall på nært lys når du skrur over til fjernlysene.
• Monteres enkelt under standard frontlys med enkel plug-and-play-oppkopling.
REV-XM, REV-XS, unntatt Expedition Sport
860201235

2 690 NOK

Disse spesielle lysene
på styret skaper et utseende
i mørket som er helt ulikt alt
annet på markedet.

SIGNATUR LED-LYS FOR VINDAVVISERE PÅ STYRET
• Med et unikt utseende i mørket.
• Erstatter standard styredeksel med LED-lys.
• Inkluderer ledninger.
• Selges parvis.

For første gang på en snøscooter; skaper et karakteristisk utseende i mørket.

REV-XM, REV-XS med transparente vindavvisere på styret.
Kan monteres på REV-XP, REV-XR, REV-XU med adapter for LED-lys for vindavvisere på styre
(860201114)
860200981 • Svart

1 190 NOK
NYTT
REV (G4) med transparente vindavvisere på styret
860201406 • Svart

1 390 NOK

98 JUSTERBARE STYREFORHØYERE & FORLENGERSETT

Alle oppførte standard**
kabler og ledninger til
snøscooterne er lange nok til
de justerbare styreforhøyerne.

JUSTERBARE STYREFORHØYERE
• Justerer øyeblikkelig høyden på styret ditt for
å tilpasse til endrede kjøreforhold.

• Benytter nedre posisjon for løype-/sittende
kjøring. forhøyes til maksimal høyde på få
sekunder for stående kjøring.

• Ingen verktøy påkrevet for å justere,
bare vri på hendelen.
• Patentsøkt US20150360713A1.

JUSTERBAR STYREFORHØYER FOR RETT STYRE (XS-XM-XP)
• Justerbar lengde: 130 mm til 205 mm høy.
• Virker med alle standard kabler og ledninger.
Passer Renegade Backcountry (2011 og senere) med 160 mm styreforhøyerblokk
860201123 • Svart/Aluminium
• Justerbar lengde: 120 mm til 160 mm høy.
• Virker med alle standard kabler og ledninger.
Passer MXZ og Renegade med 155 mm eller 130 mm standard
styreforhøyer 2013 og senere. Krever styrepad (506152541)
for MXZ og Renegade X-RS
860201204 • Svart/Aluminium
• Justerbar lengde: 185 mm til 250 mm høy.
• Virker med alle standard kabler og ledninger.
860201429

860201276

Passer Summit SP, REV-XU Skandic – snøscootere med 8" (205 mm)
styreforhøyerblokk
860201124 • Svart/Aluminium

1 590 NOK

NYTT

860201204

JUSTERBAR STYREFORHØYER
FOR RETT STYRE (REV (G4))
• Justerbar lengde: 125 mm
til 160 mm høy.
MXZ og Renegade med
120 mm styreforhøyerblokk

• Justerbar lengde: 175 mm
til 235 mm høy.
• Virker med alle standard
kabler og ledninger.

860201429
Svart/Aluminium

Summit med 190 mm
styreforhøyerblokk

1 690 NOK

860201124

JUSTERBAR STYREFORHØYER FOR KONISK STYRE (XM-XP)
(Ikke avbildet)
• Justerbar lengde: 115 mm til 175 mm høy.
• Virker med alle standard kabler og ledninger.
• For REV-XP plattform; krever styrepad (506152717) (ikke inkludert).

860201276
Svart/Aluminium

Summit X & Freeride* – snøscootere med 130 mm styreforhøyerblokk

1 690 NOK

1 590 NOK

860201125 • Svart/Aluminium
*Bremselinje (507032535) kun påkrevet for Freeride 2011. Bestilles separat.
**Unntatt MXZ-modeller
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NYTT

FOROVER-JUSTERBAR
STYREFORHØYER (FAR) FORLENGER
• Hever den forover-justerbare styreforhøyeren på 4. generasjon
REV-plattform med 45 mm.
REV (G4)
860201316

890 NOK

NYTT

FOROVERJUSTERBAR
STYREFORHØYER
(FAR)
• Tilpassing av kjørestillingen
på få sekunder uten bruk
av verktøy.
• 4 posisjoner over 10 cm
tilpasning foran-bak.
• Standard på REV-plattform
4. generasjon X-pakker.
REV (G4) MXZ og Renegade
860201320

890 NOK

NYTT

FORLENGELSESSETT FOR RETT STYRE
• Styreforlengersett for tilpasning til alle kjørestiler.
Passer på REV (G4) MXZ
og Renegade med 120 mm
styreforhøyerblokk
• Kabel inkludert.

Passer på REV (G4) Summit med
190 mm styreforhøyerblokk
• Virker med alle standard kabler
og ledninger.

860201393 • 165 mm

860201392 • 235 mm

790 NOK

890 NOK

• Virker med alle standard kabler
og ledninger.

860201428 • 190 mm

860201427 • 120 mm

790 NOK

790 NOK
860201393

860201427

860201392

860201428

FORLENGELSESSETT FOR RETT STYRE

FORLENGELSESSETT FOR KONISK STYRE

• Styreforlengersett for tilpasning til alle kjørestiler.
• Virker med alle standard kabler og ledninger.
REV-XS, REV-XR, REV-XP, REV-XU Tundra

• 175 mm forlengelse.
• 45 mm høyere enn standard forlengelse.
• Virker med alle standard kabler og ledninger (unntatt Freeride 2011*).

860200819 • 115 mm

Summit X & Freeride – snøscootere med 130 mm styreforhøyerblokk

640 NOK

860200758 • Svart

Passer Renegade Backcountry (2011 og senere)
med 160 mm styreforhøyerblokk

640 NOK

860200821 • 205 mm
Passer Summit SP, REV-XU Skandic – snøscootere
med 205 mm styreforhøyerblokk
860200822 • 250 mm
REV-XS, REV-XR, REV-XP, REV-XU Tundra
860200820 • MXZ 160 mm

640 NOK
*Bremselinje (507032535) kun påkrevet for Freeride 2011. Bestilles separat.
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

100 BESKYTTELSE/FORSTERKNING

REV (G4)

NYTT

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE
• Injeksjonsstøpt prosess skaper smidig
overflate, bedre definisjon, perfekt passform
og enklere montering.
• For entusiastiske førere som krever
den aller beste beskyttelse.
• 4 mm tykk og holdbar polypropylen
med høy motstand mot støt.

• Dekker variator-kjedekasse og komponenter
på fremre kjøleelement for å gi maksimal
understellsbeskyttelse.
• Chassis er forhåndsmerket
for enkel montering.
• Festesett er inkludert.

REV (G4)
860201227 • Svart
860201441 • Sunburst Gul

860201442 • Oransje Crush
860201443 • Hvit

1 290 NOK

REV-XM & REV-XS
BESKYTTELSESPLATER
MED HØY BESKYTTELSE
• Injeksjonsstøpt prosess skaper smidig
overflate, bedre definisjon, perfekt
passform og enklere montering.
• For entusiastiske førere som krever
den aller beste beskyttelse.
• Smidig bunnoverflate for å redusere
luftmotstand.
• 4 mm tykk og holdbar polypropylen
med høy motstand mot støt.
• Dekker variator-kjedekasse og
komponenter på fremre kjøleelement for
å gi maksimal understellsbeskyttelse.
• Festesett er inkludert.
• Chassis er forhåndsmerket for enkel
montering.
• Inkluderer merking for 4-takts oljeskift
nødstopp.

VISSTE DU Disse
injeksjonsstøpte
beskyttelsesplatene
passer perfekt og den
smidige bunnflaten glir
lett gjennom snøen.

HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE

EKSTREM BESKYTTELSESPLATE

• Bred fasong for fullstendig beskyttelse og maksimal flyt.

• Frigjort A-arm-område som reduserer risikoen for opphopning av snø.

REV-XM, REV XS

REV-XM, REV XS

860201034
860201035
860200605
860200739

• Lava rød
• Hvit
• Svart
• Gul

860200740 • Oransje Crush
860201147 • Manta grønn
860201148 • Sunburst gul

990 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

860201032 • Lava rød
860201033 • Hvit
860200606 • Svart
860200741

• Gul

1 190 NOK

860201145

• Manta grønn

860201146

• Sunburst gul

1 190 NOK

REV-XU EXPEDITION

REV-XP/REV-XR

HELDEKKENDE
BESKYTTELSESPLATE

HELDEKKENDE
BESKYTTELSESPLATE

• Gir ekstra beskyttelse til snøscooterens
underside i terreng-forhold.
• Polyethylen av høy molekulær vekt.
• Hjelper gliden på snø og hindrer snø å
feste seg til rammen.
•V
 irker med A-armbeskyttere.
• Standard på REV-XU Expedition SE.

• Polyethylen av høy molekulær vekt
med preget Ski-Doo logo.
• For entusiastiske førere som krever
den aller beste beskyttelse.
• Festesett er inkludert.
• Chassis er forhåndsmerket for enkel
montering.

REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE 2009
og senere

REV-XP
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‡

860200203 • Hvit
860200287 • Svart

860200549 • Svart
860200552 • Hvit

REV-XR

1 830 NOK

860200167 • Svart

1 010 NOK

REV-XU TUNDRA
BESKYTTELSESPLATE
BAK

HELDEKKENDE
BESKYTTELSESPLATE

• Ekstra beskyttelse under
snøscooteren.
• Beskytter komponenter som
bremser og girkasse mot støt.
• Polyethylen av høy molekulær vekt.
• Kan kombineres med heldekkende
beskyttelsesplate (860200549) for
maksimal beskyttelse.

• Polyethylen av høy molekulær vekt.
• Gir maksimal beskyttelse til
snøscooterens underside i alle
terreng-forhold.
• Hjelper gliden på snø og hindrer snø å
feste seg til rammen.
REV-XU Tundra
860200428 • Svart

REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE

1 610 NOK

860201361 • Svart

1 010 NOK

REV-XU SKANDIC
HELDEKKENDE BESKYTTELSESPLATE

A-ARM-BESKYTTERE

• Polyethylen av høy molekulær vekt.
• Gir maksimal beskyttelse til snøscooterens underside i
alle terreng-forhold.
• Hjelper gliden på snø og hindrer snø å feste seg til
rammen.
REV-XU WT 2015 og
tidligere

REV-XU SWT 2015 og
tidligere

• Integrert A-arm-beskytter for å
redusere oppbygging av snø i
fjæringen og forbedre flyt i dyp snø.
• Fungerer bra i forbindelse med
heldekkende beskyttelsesplate.
• Inkluderer 2 beskyttere, 2 deksler og
monteringsdetaljer.

860200702 • Svart

860200713 • Svart

REV-XP, -XR og -XU modeller

REV-XU WT 2016
og senere

REV-XU SWT 2016
og senere

619590071 · Svart

860201342 • Svart

860201343 • Svart

2 290 NOK

1 890 NOK

970 NOK

SKVETTLAPPER
REV-XM

REV-XP, REV-XR unntatt GTX,
Grand Touring, REV-XU
Expedition 2009 og senere

860200689 • Hvit/Svart
860201038 • Lava Rød/Hvit

860200106 • Svart/Gul
860200467 • Svart/Grå

REV-XS 129" & 137"

910 NOK

• Tilpass snøscooteren din.
• Monteringsdeler inkludert.

860200765 • Hvit/Svart

910 NOK

860200689
‡

Så lenge lageret rekker.

860201038

860200106
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NYTT

NYTT

NYTT

HEAVY-DUTY STØTFANGER BAK

TILHENGERSTØTFANGER BAK

STØTFANGER FORAN

• Premium finish heavy-duty aluminumstøtfanger for 4. generasjon
REV-plattform.
• Påvirker ikke ytelsene i dyp snø.
• Påkrevet for LinQ snowboard-/skiramme (860201255).

• Premium finish heavy-duty støtfanger for tilhengerbruk for 4. generasjon
REV-plattform.
• Påkrevet for tilhengerbruk.
• Festes enkelt uten skjæring eller boring.

• Støtfanger som er enkel å montere endrer utseendet
på din snøscooter på få minutter.

REV (G4)

REV (G4)

860201369 • Svart 154"

860201431 • Svart 165"

860201433 • Svart 129"

860201250 • Svart 154"

2 290 NOK

2 290 NOK

1 090 NOK

1 090 NOK

860201471 • Svart 137"

860201424 • Svart 165"

1 190 NOK

1 090 NOK

REV (G4)
502007460 • Svart
860201445 • Hvit

690 NOK

NYTT

STØTFANGER BAK
NYTT

• Støtfanger som er enkel å montere endrer utseendet på din snøscooter på få minutter.
REV (G4)

XC 356T6 STØPT STØTFANGER

129"

137"

154"

165"

518329151 • Hvit

518329479 • Hvit

518329152 • Hvit

518329153 • Hvit

690 NOK

790 NOK

790 NOK

790 NOK

• Ekstra beskyttelse og tøffere holdning med denne støtfangeren.
• Perfekt integrering med eller uten beskyttelsesplate.
• Lett, støpt aluminium varmebehandlet konstruksjon.

518325745 • Svart

518328746 • Svart

518328501 • Svart

518325697 • Svart

REV (G4)

890 NOK

990 NOK

990 NOK

990 NOK

860201228

‡

Så lenge lageret rekker.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

2 590 NOK
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STØTFANGER FORAN
• Støtfanger som er enkel å montere
endrer utseendet på din snøscooter
på få minutter.

XC STØTFANGER

REV-XM, REV-XS

• Den ultimate frontbeskyttelsen
for din snøscooter, gir ekstra
beskyttelse foran og sideveis.
• Stort gripeområde foran for
ekstra balanse.
• Høye ytelser med lett
aluminiumskonstruksjon.

860201167 • Svart
860201168 • Oransje Crush
860201170 • Hvit
860201171 • Lava Rød
860201172 • Fusion Rød
860201173 • Manta Grønn
860201174 • Race Oransje
860201175 • Sunburst Gul

REV-XM, REV-XS

REV XP

860201099 • Aluminum
860201318 • Svart

502007116 • Svart

2 090 NOK

890 NOK

STØTFANGER BAK
• Støtfanger som er enkel å montere
endrer utseendet på din snøscooter
på få minutter.
REV-XP, REV-XR, REV-XS
(120”-137”)
518325481 • Svart
518328678 • Sunburst gul

890 NOK
EKSTRA
STØTFANGER

HELOMSLUTTENDE STØTFANGER

• Ekstra kraftig støtfanger
foran.
REV-XU Expedition

• Helomsluttende støtfanger i kraftig stål med 3,8 cm diameter.
• Ekstra beskyttelse til snøscooterens front og sidepaneler.
• Festes til eksisterende støtfanger og fothvilere.

860200537 • Svart

REV-XU Tundra

1 320 NOK

860200572 • Svart

2 030 NOK

HEAVY-DUTY
STØTFANGER

J-KROK
• Krever Heavy-duty bakstøtfanger.
• Passer alle Heavy-duty bakstøtfangere.

REV-XP, REV-XS,
REV-XM 860200542

XS, XM, XP
860201460

1 320 NOK

490 NOK

SLEPEKROK
• Omdanner C-type slepekrok
(860200829) til en tungetype slepekrok.
511000521 • Svart

127 NOK
TILHENGERSTØTFANGER BAK

C-TYPE SLEPEKROK

• Heavy-duty aluminiumstøtfanger for sleping.
• Festes enkelt uten skjæring eller boring.
• Passer ikke Grand Touring SE, LE.

• Heavy-duty C-type slepekrok virker sammen
med tilhengerstøtfanger bak.

REV-XP, REV-XM
860200953 • Svart 146"
860200955 • Svart 154"
860200955 • Svart 163"

790 NOK
860201135 • Svart 174"

1 090 NOK

REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XP, REV-XR – 120” – 137”
Passer ikke på Freeride 137”
860200803 • Aluminium 120" – 137"

790 NOK
REV-XS MXZ 129”

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM, REV (G4)
860200829 • Svart

690 NOK
SLEPEKROK (TUNGETYPE)

860201306 • Svart 129"

• Heavy-duty C-type slepekrok virker sammen
med tilhengerstøtfanger bak.

Renegade X-RS, Freeride

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM, REV (G4)

860200952 • Svart 120"-137"

860201307 • Svart 137"

860200902 • Svart

790 NOK

790 NOK

690 NOK
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HEAVY-DUTY SLEPEKROK
• Støpt, rustfritt stålkonstruksjon.
• Monteringsmønster for heavy-duty støtfangere
og Multi-Mount trekkstang (860201117).

Skandic SWT

Skandic WT, Expedition SE, LE

Passer direkte på: Skandic WT, SWT,
Expedition SE, LE).
Passer på XU bakre heavy-duty støtfangere WT
(860200991) eller SWT (860201106).
Passer på Multi-Mount trekkstang (860201117)

860201106 • Svart

860200991 • Svart

860201023 • Rustfritt stål

1 990 NOK

1 990 NOK

690 NOK

XU HEAVY-DUTY STØTDEMPER BAK
• Klargjort for 2" mottaker (860201062).
• Av stor betydning for modulære slepeoppdrag.
• Med komplett beskyttelse bak.
• Hardtarbeidende under intens bruk.
• Med praktisk håndgrep.

2" MOTTAKER FOR HEAVY-DUTY
STØTFANGER BAK

HEAVY-DUTY STØTFANGER FORAN MED 2" MOTTAKER

• Enkel montering.
• Standard 2" størrelse for fleksibelt bruk.
• Mulighet for raskt skiftet mellom slepekrok
eller vinsjbruk.
• Merk: Passer ikke med standard slepekrok
av tyngetypen 2016-2017.

• Forbedrer beskyttelsen foran.
• Integrerert 2" Multi-Mount mottaker.
• Virker med 2" Multi-Mount trekkstang (860201117) og Multi-Mount vinsj (860200992).
• Merk: Ikke kompatibel med forhåndsfilter grillsett (860201152).

Passer på XU bakre heavy-duty støtfangere WT
(860200991) eller SWT (860201106)

Skandic WT, SWT

860201062 • Svart

860200987 • Svart

750 NOK

2 590 NOK

MULTI-MOUNT TREKKSTANG
EKSTRA STØTFANGER FORAN
• Laget av heavy-duty høystyrkestål for å beskytte
snøscooteren foran og på siden.
REV-XU WT, SWT
860200561 • Svart

3 190 NOK

• Rask montering og fjerning av ulike slepeplattformer.
• Kompatibel med J-krok (860201142) og heavy-duty
slepekrok av tungetypen (860201023).
Passer på XU bakre 2" mottaker for heavy-duty
støtfanger (860201062) og XU frontstøtfanger
med 2" mottaker (860200987)
860201117 • Svart

890 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

TREKKANORDNING
FORAN OG BAK
• 2" mottakerkopling.
• Koplingskule ikke inkludert.
Passer på XU bakre 2" mottaker for
heavy-duty støtfanger (860201062)
og XU frontstøtfanger med 2" mottaker
(860200987).
715000972 • Svart

750 NOK

J-TYPE SLEPEKROK
• Fjærbelastet system for rask og sikker
oppkopling.
Passer direkte på: Skandic WT, SWT,
Expedition SE, LE, Xtreme. Passer
på XU bakre heavy-duty støtfangere WT
(860200991) eller SWT (860201106).
Passer på Multi-Mount trekkstang
(860201117)
860200751 • Svart

490 NOK
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1

FRIHET FOR BENA DINE

Den nye 4. generasjonen REV-plattform frigjør bena dine – frihet til å jobbe med snøscooteren
slik DU ønsker. MXZ, Renegade og Summit snøscootere kommer med fotfester spesialisert
for kjørestilen — MXZ og Renegade med åpne tåfester, Summit med tåkrok for fjellkjøring.

MED NYTT TILBEHØR KAN DU TILPASSE FOTOMRÅDET TIL HVORDAN DU KJØRER:
SKYVER DU UTOVER
MED BENA DINE NÅR
DU SVINGER?
1 Tilføy Lateral Footplates for
ekstra balanse og komfort.

LIKER DU FRIHETEN TIL Å DREIE FØTTENE
DINE I DE ÅPNE TÅFESTENE, MEN ØNSKER
AT DEN ØVRE DELEN AV STØVELEN
SITTER STRAMMERE?
2

Monter Shim Kit (både 10 mm
og 20 mm skiver er inkludert).

ØNSKER DU EN HELT
LÅST FØLELSE?
1 Bruk Lateral
+ Footplates og
Shim Kit for
2
tettsittende støvler.

Justerbare tåfester er en helt ny opplevelse. De gir balanse når du ønsker det og kan enkelt justeres opp, ned, forover og
bakover De har også en fjærbelastet nedfelling — de felles nedover når vekten kommer ovenfra — slik at de ikke er i veien når
man skifter fra side til side.
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1

2

ENDELIG. SPESIALTILPASNING FOR HVORDAN DU KJØRER MED ERGONOMISKE KOMPONENTER
1 2 trinns kneputer		

2 Skivesett for tåfester

NYTT

NYTT

2 TRINN KNEPUTER

KNEPUTER

• Perfekt passform på 4. generasjon REV-plattform
MXZ Ergo-Step sidepaneler for enkel overgang
til begge trinn i panelet.
• Komfortabel og absorberer støt.
• Gir ekstra grep for kneet.
• Injisert formstøpt mykt materiale.
• Enkel montering med avtrekkbar limtape.

• For perfekt passform på 4. generasjon REV-plattform
Summit sidepaneler.
• Komfortabel og absorberer støt, spesielt i bratte
nedoverbakker.
• Gir ekstra grep for kneet.
• Injisert formstøpt mykt materiale.
• Enkel montering med avtrekkbar limtape.

REV (G4) MXZ og Renegade

REV (G4) Summit (med elektrisk start)

860201251

860201363

790 NOK

690 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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NYTT
NYTT

NYTT

FASTE TÅFESTER

SIDEVEIS FOTPLATER

• Faste tåfester for kontroll og balanse ved frikjøring.
REV (G4) Summit

• Ytre støtte i støpt aluminium for førere som bruker bena
i svinger, eller som ønsker en mer låst posisjon.

860201510 • Aluminum

REV (G4)

690 NOK

860201402

SHIM KIT FOR TÅFESTER

TUNNEL GRIPEPLATER

SUMMIT GLIDESKINNEFORSTERKNING

• Tilpasser din 4. generasjon REV-plattform og Renegade til din
størrelse eller stil.
• Avstandsstykker i to høyder (10 & 20 mm) lar deg bebestemme
hvor tett støvlene dine passer i tåfestene.

• Lette plast gripeplater som gir ekstra grep for støvlene ved røffe
kjøreforhold.
• Utviklet for 600 racing-snøscooter.
• Selges parvis med alt utstyr.

REV (G4) MXZ & Renegade

REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM, REV-XU Tundra

860201408

860200164

490 NOK

290 NOK

JUSTERBARE TÅFESTER
• Del i støpt aluminium.
• Lar brukeren justere tåstillingen
for ulike kjørestiler og kontroll
• Fellbar for enkel tilgang
til dørkplaten.

• Justerbar 7,6 cm bakover
og 3,8 cm oppover.
• Justeres forover/bakover
og opp/ned.

REV (G4) Summit
860201370

890 NOK

2 190 NOK

NYTT

CHASSIS FORSTERKNINGSSETT
• Ekstra forsterkning til din tunnel og bedre grep.
• Enkel montering.
• Passer ikke Grand Touring.
REV-XS (unntatt Renegade Backcountry/Backcountry X),
REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra (unntatt 2015 og senere)
860200521
860200814
860200815
860200816

• Viper rød
• Svart
• Gul
• Hvit

590 NOK
860200813 • Aluminum

590 NOK

860201030
860201031
860201150
860201151

• Lava rød
• Oransje Crush
• Fusion rød
• Sunburst gul

• Øker glideskinnestyrke og -levetid.
REV-XM 174"

senere (unntatt Summit 174")

860201218 • Svart

860201005 • Svart

490 NOK

590 NOK

REV-XP & REV-XM 2013 og

108 VINSJ & TILBEHØR

MULTI-MOUNT 2500 VINSJ
• 1 134 kg kapasitet stålwire-vinsj med styrerull
• Standard 2" mottaker-stil feste.
• Inkluderer: sidemontert bærebrakett, 1,83 m kablet fjernkontroll, ledningsnett
og monteringsutstyr.
• Passer på XU freme støtfanger med 2" mottaker (860200987)
og XU bakre 2" mottaker for heavy-duty støtfanger (860201062).
860200992 • Svart

VISSTE DU Støtfangerne foran og bak – og
lasterammen – er designet for å holde multi-mountvinsjen, slik at du enkelt kan trekke fra hvor du ønsker.

VINSJ-SETT
619400069

6 420 NOK

6 690 NOK

TILBEHØRSSETT FOR VINSJ
• Få mest mulig ut av vinsjen.
• Få dobbelt så stor trekkraft, endre trekkretning
og hold vinsjen i god stand.
• Inkluderer tre stropper, kasteblokk og sjakkel.
• Brukes med Multi-Mount vinsj (860200992).
715002409

1 390 NOK

SYNTETISK VINSJKABEL
• Enklere å håndtere enn stålkabel.
• Erstatter den originale kabelen på alle fabrikkmonterte
Warn†-vinsjer eller selges som tilbehør av BRP.
• Settet inkluderer syntetisk rep og beskyttelse mot
steiner.
• Bruk alltid med Hawse Guide (860201143) for
å forhindre slitasje.
• 15 m lang, 1 361 kg trekk-kraft.
• Passer på Multi-Mount trekkstang (8600992)
• Hawse Guide (860201143) må monteres.
715000539

HAWSE GUIDE
• Erstatter styrerull for lenger kabel-levetid.
• Kun for bruk med syntetisk kabel.
• Erstatter styrerull når syntetisk kabel (715000539)
er montert.
860201143 • Svart

390 NOK

1 290 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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NYTT

FORHÅNDSFILTER GRILLSETT
• Hindrer inntrenging av vann og snø
med et rent, integrert utseende.
• Enkelt å fjerne bunngrillen.

• Hurtigfesting av toppgrill.
• Luftboks pop-off ventilfilter.

REV (G4)
860201224

1 190 NOK

NYTT

HEAVY-DUTY LUFTINNTAKTSFILTRE
• Forhåndsfilter for å hindre inntrenging av vann og oppbygging av snø.
• Forsterker inntaksfiltre, hindrer skade ved hard bruk.
• Utskifting av standardfiltre.
REV (G4)
860201399

1 190 NOK

VENTILASJONSSETT FOR
SIDEPANELER
• Rask evakuering av luft gjennom filterventiler.
• Enkel gjør-det-selv-montering på forhåndsmerkede
produksjon sidepaneler.
• 1¾” hullsag påkrevet.
• Bruk i forbindelse med standard kjøretøypaneler.
• Kun for racing-bruk.

VISSTE DU Innsiden av alle
REV-XM og REV-XS sidepaneler
er forhåndsmerket for optimal
plassering av ventilene.

VENTILASJONSSETT
• Utvalg av utskiftings- eller ekstra
ventiler (7x) med monteringsutstyr.
• Kan monteres på de fleste
karosseripaneler med relativt flat
overflate og 2,5 til 3,2 mm tykkelse.

REV-XM

REV-XS

• Settet inkluderer ventiler for begge sidepaneler
(24x).
• Skum med foil inkludert.

• Settet inkluderer ventiler for begge sidepaneler
(13x).
• Skum med foil inkludert.

Alle modeller

REV-XM

REV-XS

860200684

860200609 • Svart

860200750 • Svart

1 290 NOK

790 NOK

490 NOK

UTSKIFTINGS
FORHÅNDSFILTER
FORAN
REV-XM, REV-XS
517305029 • Svart

790 NOK

FORHÅNDSFILTER GRILLSETT
• Helintegrert hurtigfilter i grillen.
• Avverger og hindrer at snø trenger inn i åpningene i bunnpannen og
panseret.
• Settet inkluderer enkelt avtagbar bunnpannegrill, nedre
pannedekselplugger, pansergrill og luftboks pop-off ventil forhåndsfilter.
REV-XM, REV-XS

FORHÅNDSFILTER GRILLSETT

DEMPERBESKYTTERE

• Holder snø og fuktighet ute, slipper luft
inn.
• Plastinnrammet netting for styrke.
• Enkel å montere.
• Helintegrert design.

• Beskytter støtdemperne dine mot røffe værforhold.
• Fargetilpassede nylonbeskyttere.
• Enkel montering.
• Selges parvis.

• Settet inkluderer filtre for bunnpanne og
panseråpninger.
• Merk: Ikke kompatible med heavy-duty
frontstøtfanger med 2" mottaker
(860200987).

REV-XU Expedition SE, LE, Skandic WT, SWT

860200610 • Svart

517305553 • XU panser
502007401 • XU med Army støtfanger

1 090 NOK

170 NOK

502007393 • XU bunnpanne

280000327 • Bee

350 NOK

860201128 • Svart
860201129 • Hvit
860201130 • Gul

170 NOK
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SKAP LITT LIV OG
RØRE I SNØEN MED
DEKAL KIT SOM ER
GODKJENT AV BRP
SCS er bransjeledende med freshe produkter som understreker
både snøscooteren og føreren. Med design som går fra det
ville til det milde, kan de gi din nye – eller eldre – snøscooter
et helt spesielt utseende. Spesielt når du tenker på hvordan
de kan spesialtilpasse et eksisterende design med farger og
logoer, og til og med skape et design som du foreslår.

Pudderfarge

Dekorsettene er av høyeste kvalitet med 0,004" ingeniørvinyl
dekket med 0,008" UV-beskyttende laminat. Du får klare og levende
farger som både tåler tøff snøscooterkjøring og røffe værforhold.
Merk: Disse nye grafiske settene tilbys også
til XM- og XS-plattformene.

Zinger

Mottiltak

Analog

Dekorspray

Tilgjengelig hos samarbeidende Ski-Doo-forhandlere og www.scsskidoowraps.com

SETER OG RYGGSTØTTER 111

LinQ 1 + 1 ERGO SETESYSTEM

Ofte kopiert, men aldri overgått.

Den raskeste og enkleste måten å få en to-seters snøscooter.

NYTT

LinQ 1 + 1 ERGO SETESYSTEM
• Ny og bedre ergonomi.
• Det aller beste modulbaserte setet.
• Gjør det mulig å foreta raske skifter mellom en og to kjørere.
• Ergonomisk riktige posisjoner for fører og passasjer.
• Batteridekselsett (860201407) kreves for enkelte modeller.
• To enkle trinn uten verktøy:
	1- Fest setet.
	2- Tilføy LinQ 1 + 1 ryggstøtte.
REV (G4)
860201268

7 590 NOK

NYTT

NYTT

1 + 1 SETE

OPPVARMET SETE

• Rask, enkel montering og ideell
ergonomi for fører og passasjer.
• Full tunnelkapasitet
opprettholdes og gjør det mulig
å tilføye ekstra tilbehør.
• Batteridekselsett (860201407)
kreves for enkelte modeller.

• Hold varmen med dette
oppvarmede setet.
REV-XS, REV-XM
860201458 • Svart

4 690 NOK

REV (G4)
860201267 • Svart

3 790 NOK

NYTT

NYTT

OPPVARMET 1 + 1
GREP

LinQ 1 + 1 BASE
FORANKRINGSSETT
FOR RYGGSTØTTE

• Sørger for at passasjeren din har
det komfortabelt i alle forhold.
REV (G4)

• Gjør det mulig å montere LinQ 1 + 1
ryggstøtte på mer enn ett kjøretøy.

860201456

REV (G4)

1 490 NOK

860201321 • Svart

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

1 590 NOK
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LinQ 1 + 1 KOMPLETT
SETESYSTEM
• Det aller beste modulbaserte setet.
• Gjør det mulig å foreta raske skifter
mellom en og to kjørere.
• Ergonomisk riktige posisjoner
for fører og passasjer.
• To enkle trinn uten verktøy:
	1- Fest setet.
	2- Tilføy LinQ 1 + 1 ryggstøtte.
REV-XM, REV-XS, REV-XP & REV-XR
(unntatt GTX, Grand Touring), REV-XU Tundra
860200575

6 490 NOK

1 + 1 SETE

LinQ 1 + 1
RYGGSTØTTE

• Rask, enkel montering og
ideell ergonomi for fører
og passasjer.
• Full tunnelkapasitet
opprettholdes og gjør det
mulig å tilføye ekstra tilbehør.

• Mulig å velge 1 + 1 sete
(860200665) når det ikke selges
som sett.
• Kan låses med hengelås
(ikke inkludert).

REV-XM, REV-XS, REV-XP
& REV-XR (unntatt GTX,
Grand Touring), REV-XU Tundra

REV-XM, REV-XS, REV-XP &
REV-XR (unntatt GTX, Grand
Touring), REV-XU Tundra

860200665

860200595

3 790 NOK

3 790 NOK

Merk: Se s. 148 for LinQ 1 + 1 Gummilås for ryggstøtte og base forankringssett.

1 + 1 PASSASJERMUFFER
• Muffene passer fint rundt
passasjerhåndtakene og gir god
varme selv på de kaldeste dagene.
• Enkelt å ta av og på.
Passer sete med håndtak
og vindavvisere

OPPVARMET 1 + 1
GREP MED
BESKYTTERE
• Sørger for at passasjeren din har
det komfortabelt i alle forhold.
• Hurtigfrakobles.
2016-2017 XS-XM-modeller

860200713 • Svart

860201322

1 890 NOK
Passer kun sete med håndtak

Passer på 1 + 1 LinQ ryggstøtte
(860200595).
2015-modeller og tidligere

860201028 • Svart

860200584

250 NOK

1 190 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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2-SETER

JUSTERBAR RYGGSTØTTE

• Forlenget sete gir bekvem plass til to personer.
• Komplett sete for passasjer med reim.
• Erstatter eksisterende sete på få sekunder.
• Ideelt sammen med LinQ snowboard-/skiramme
(8602012222).

• Justerbart, virker sammen med sete
for to personer (860201314).
• Kan plasseres for passasjerens eller
førerens bruk.
• Stiv stålramme og integrert skumpad.
• Fjernes enkelt uten bruk av verktøy når
det ikke lenger trengs.

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XM, REV-XS
860201314 • Svart

3 790 NOK

2 + 1 SETE
• 2 + 1 sete spesielt
utviklet for REV-XR GTX,
Grand Touringplattformer, med plass
til tre personer.
• De samme fordelene
som du allerede
er vant med fra
tidligere modeller.

DOBBELT SETE/RYGGSTØTTE COMBO

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XM,
REV-XS

• Forlenget sete med ryggstøtte gir bekvem plass til to personer.
• Komplett sete for passasjer med reim.
• Erstatter eksisterende sete på få sekunder.
• Justerbar ryggstøtte gir bedre komfort.
• Kan plasseres for passasjerens eller førerens bruk.
• Fjernes enkelt uten bruk av verktøy når det ikke lenger trengs.

860200823 • Svart

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XM, REV-XS

3 540 NOK

860200571

6 290 NOK

RYGGSTØTTE
TIL SETE
• Få høyere komfort
ved å tilføye denne
ryggstøtten.
REV-XU Skandic
860200060

3 540 NOK

REV-XR GTX, Grand
Touring, REV-XS Grand
Touring (unntatt Sport)

PASSASJERSETE/RYGGSTØTTE FOR XU

‡

860200170

REV-XU WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme

3 400 NOK

619400068

6 820 NOK

JUSTERBART
TÅFESTESETT
• Settet sørger for enkel justering
av tåfestet slik at det passer din
kjørestil.
REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra,
REV-XS, REV-XM (unntatt 600
ACE & 900 ACE)
860200743 • Aluminum

600 NOK

FOTHVILERSETT BAK

860200744 • Svart

• Ekstra fotgrep bak på tunnelen ved klatring.

600 NOK

REV-XM
860200889 • Svart

490 NOK
FOTHVILER FORAN
• Perfekt for aktiv kjøring.
• Skråstilt plate sørger for en
avslappende ankelstilling
på lange turer.
REV-XS, REV-XM
860200906 • Svart

690 NOK
‡

Så lenge lageret rekker.

FOTHVILERSETT FOR PASSASJER
• Passer 137” og opp.
• Passer ikke med rMotion justering.
REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS
860200810 • Aluminum

650 NOK
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LinQ. RASK. ENKEL. SIKKER.
OG NÅ ENDA MER FLEKSIBEL.

NYTT

SR 21 L LinQ TUNNELVESKE
• Halvstiv, utvidbar LinQ tunnelveske.
• 21-liters kapasitet.
• Kan monteres oppå stablebar LinQ drivstoffkanne – 15 l (860201265)
eller bak setet.
• Alle fordelene med LinQ – enkel, rask, festes med en integrert lås.
• Benytter LinQ monteringssystem (Patent US 8777531 & US 8875830).
• Enkelt og raskt av/på uten verktøy.
• LinQ grunnsett for last inkludert (860200583).
REV (G4)
860201273

1 690 NOK
VISSTE DU AT nå kan du ta med deg både ekstra drivstoff og en LinQ lastebag på din snøscooter
med kort belte – den NYE SR 21 l LinQ tunnelvesken låses på toppen av den nye, stablebare LinQ drivstoffkannen – 15 l.

Kort 10 + 3 l

Middels 19 + 3 l

LinQ PREMIUM TUNNELVESKE
• Alle fordelene med LinQ – enkel, rask, festes med en integrert
lås.
• Halvstiv, utvidbar tunnelveske.
• Enkelt og raskt av/på uten verktøy.

• Benytter LinQ monteringssystem (Patent US 8777531
& US 8875830).
• LinQ grunnsett for last inkludert (860200583).

REV (G4), REV-XM, REV-XS, REV-XP & REV-XR (unntatt GTX, Grand Touring). Passer ikke på REV-XU Tundra. 2008-2012:
Borehull og LinQ beskyttelsesdekal (860200767) påkrevet. 2013 og senere: Tunnel klar med dekal og forhåndsperforerte hull.

LinQ LASTEBOKS – 40 L
• Stiv, støpt plastkonstruksjon med integrert design.
• Gir tørr, trygg oppbevaringsplass.
• Festes ved hjelp av 2 sett med LinQ fester (inkludert).

860200622 • Kort 10 + 3 l • Ski-Doo-merket
860200918 • Kort 10 + 3 l • BRP-merket

860200620 • Middels 19 + 3 l • Ski-Doo-merket
860200917 • Middels 19 + 3 l • BRP-merket

Passer 137" og lenger med 1 sete eller 1+1 sete.

1 190 NOK

1 590 NOK

2 790 NOK

LinQ SIDEVESKER
• Halvstive sidevesker, benytter LinQ monteringssystem
(Patent US 8777531 & US 8875830).
• Enkelt å feste og fjerne.
• Kan brukes sammen med ekstra LinQ-montert tilbehør samtidig.

• 26-liters kapasitet (2 x 13 liter)
• LinQ grunnsett for last inkludert (860200583).
• LinQ fester inkludert (715001707).

REV (G4), REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM (unntatt Grand Touring, GTX & MXZ X-RS)
860200624 • Svart

2 050 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

860201196 • Svart

OPPBEVARING/LAST 115
VISSTE DU AT den nye stablebare LinQ
drivstoffkanne – 15 l har fått nytt design som
gjør det enklere å helle drivstoffet.

NYTT

NYTT

STABLEBAR LinQ
BENSINKANNE – 15 LITER

SKINNER FOR STABLEBAR LinQ
BENSINKANNE – 15 LITER

• Ny design for enklere helling.
• 15-liters kapasitet.
• En LinQ tunnelveske kan lagres oppå
for mer oppbevaring.
Merk: Drivstoffkanner kan ikke stables.

• Bruk den nye, stablebare drivstoffkanner med
dette skinnesettet slik at du kan tilføye en LinQ
tunnelveske oppå.
REV-XS, REV-XM, REV-XP
860201432

REV (G4), REV-XU med LinQ
adapterplate (860200945)

490 NOK

860201264

1 390 NOK

LinQ BENSINKANNE – 11 LITER
• På/av på få sekunder.
• 11-liters kapasitet.
• LinQ grunnsett for last inkludert (860200583).
• Kan ikke monteres sammen med forsterkningsplater
til lasteramme (860200798)

LinQ BENSINKANNE
ERSTATNINSTOPP
OG DYSE
860201097

94 NOK

860200733

1 290 NOK
REV (G4), REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra. Passer ikke Grand Touring.
2008-2012: Borehull og LinQ beskyttelsesdekal (860200767) påkrevet. 2013 og senere:
Tunnel klar med dekal og forhåndsperforerte hull.

Lavprofildesignet på LinQ
drivstoffkanne holder
snøscooterens tyngdepunkt
lavt for å opprettholde de gode
manøvreringsegenskapene.
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Denne rammen festes og fjernes på få sekunder, så du fester bare når
du trenger den. Du kan også bruke den med annet LinQ-tilbehør, som en
veske eller drivstoffkanne.

STROPPESETT FOR LinQ SNOWBOARD-/
SKIHOLDER
• Utskiftingsdeler for snowboard-/skiholder (1 stropp per sett).
• Kan også brukes for enkelt å bytte ramme fra snowboard til ski
(2 sett påkrevet for bytte).
• Monteringsdeler inkludert.
860201304 • Svart

LinQ SNOWBOARD-/
SKIHOLDER
• Den ultimate løsningen for transport
av ski eller snowboard-utstyr.
• Lettvekts ramme bruker LinQ system
for rask og enkel montering.
• Enkel å bytte fra snowboard til ski
på få minutter – passer alle størrelser.
• Settet inkluderer alt nødvendig LinQ
monteringsutstyr.
• Ekstra kraftig støtfanger bak påkrevd.
REV-XP, REV-XM 154” og lenger
860201222 • Svart/Aluminium

1 790 NOK

160 NOK
INNVENDIG PLASTSTØTTE FOR LinQ
SNOWBOARD-/SKIHOLDER
511001061

153 NOK
UTVENDIG PLASTSTØTTE FOR LinQ
SNOWBOARD-/SKIHOLDER
511001059

153 NOK

NYTT
REV (G4)
860201255 • Svart/Aluminium

3 690 NOK

BESKYTTELSESDEKAL FOR LinQ SNOWBOARD-/SKIHOLDER
(Ikke avbildet)
• For å beskytte tunnelen mot skraper fra skituppen ved bruk av LinQ snowboard-/skiholder.
516006982 • Klar

100 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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SMAL TUNNELBAG MED LinQ
MYK STROPP
• Benytter LinQ grunnsett for last (860200583)
og myk stropp for festing.
• Lav profil, flat plassering på tunnelen, for
praktisk oppbevaring som ikke er i veien.
• Helomsluttende glidelås med enkel tilgang.
• Rom til snøskuffe på toppen.
• Benytter LinQ feste med lett stropp
og spenne (inkludert).
• LinQ grunnsett for last inkludert (860200583).
• 15-liters kapasitet.
137" og lenger med enkeltsete
860200935 • Svart

1 090 NOK

TUNNEL RYGGSEKK MED LinQ MYK STROPP
• Benytter LinQ grunnsett for last (860200583) og myk stropp for festing.
• Inkluderer rom for Ski-Doo snøskuffe (860200574) og 2,8 m Avalanche
Probe (520000408) (ikke inkludert).
• Hurtigfrakoplings-system omdanner vesken øyeblikkelig til en ryggsekk.
• LinQ grunnsett for last (2x) (860200583) ikke inkludert, men påkrevet
å feste bagen på tunnelen.
• 28-liters kapasitet.
137" og lenger med enkeltsete
860200939 • Svart
860200921 • Svart (ingen Ski-Doo logo)
860200940 • Oransje

1 090 NOK

STYREFORHØYERVESKE

2,8 M SØKESTANG

SPADE MED SAGHÅNDTAK
• Lett spade med tilbaketrekkbart saghåndtak.
• Kan demonteres og enkelt lagres på snøscooteren.
860200574

890 NOK

• Lett, solid og sterk 12 mm
aluminiumsrørkonstruksjon.
• 40 cm fargekodede
seksjoner.
• Vekt: 370 g.

• Innovativ veske med to lommer for trygg oppbevaring rundt styreforhøyerblokken.
• 3W oppvarmet, isolert lomme reduserer risikoen for at vannflaskene fryser
og forlenger batterilevetiden til små-elektrisk materiell.
• Inneholder RCA adaptersett.
• Oppvarmet visirsett påkrevet (860201234) (selges separat).
Lang
REV-XP Summit, REV-XU Tundra, REV-XM (for
styreforhøyere 175 mm og høyere)
860200677 • 5-liter
860200919 • 5-liter (ingen logo)

520000408

990 NOK

1 155 NOK

Kort
REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV-XU
Tundra, unntatt Grand Touring & GSX

SAG- OG HÅNDTAKSERSTATNING
FOR SPADE

860200676 • 3-liter
860200920 • 3-liter (ingen logo)

• Erstatningssagblad og -håndtak for Ski-Doo-skuffe.

990 NOK

860200794

390 NOK
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NYTT

LinQ ERGO SUMMIT SETEVESKE
• LinQ seteveske for REV-plattform 4. generasjon Summit.
• Integrert oppbevaring som ikke er i veien.
• 4-liters kapasitet.
• Enkelt av og på.
• Kan brukes med tunnelvesker eller drivstoffkanne.
• Kjøretøy med snorstart krever batterideksel og støtte
(860201407).
REV (G4) Summit
860201355 • Svart

990 NOK

OLJEKANNE/SOLBRILLEVESKE

EXTREME SUMMIT SETEVESKE

• Flerfunksjonsveske.
• Lar deg enkelt ha med en ekstra liter med
XPS-olje eller reservebriller.
• Monteres enkelt på toppen av CVT kjølesystem.
• Modelller uten E-TEC-motor trenger akustisk
plate (512060847).

• Et must for ekstrem kjøring i fjellet.
• Lavprofil-vesker lar deg legge til oppbevaring
uten at det kommer i veien for kjørebehovene.
• Hel-integrert, enkelt å ta REV-MX-setet av og
på på få sekunder uten å miste tunnelplass.
• Virker sammen med REV-XM-setet.
• 5-liters kapasitet.
• Innvendig glidelås for adkomst til
oppbevaringsrommet under setet.

REV-XM, REV-XS
860200614 • Svart
860201094 • Svart (ingen logo)

390 NOK

REV-XM
860200745 • Svart

790 NOK

TUNNELVESKE

MXZ TUNNELVESKE

• Inkluderer rom for Ski-Doo snøskuffe
(860200574) (ikke inkludert).
• Chassis forhåndsmerket for enkel montering
av vesker på tunnelen.
• 40-liters kapasitet.
• Utvidelsen gir bedre oppbevaringsmulighet
ved behov.

• Benytter vårt system med sperrehaker
og veskefester (Patent USD 607 313).
• Innovativ thermo-formet tunnelveske,
smal og stiv.
• Chassis forhåndsmerket for enkel
montering av vesker på tunnelen.
• 25-liters kapasitet.

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra,
REV-XS, REV-XM

REV-XP, REV-XR, XF, REV-XU Tundra,
REV-XM, REV-XS

860200824 • Svart/Hvit

860200826 • Myk

1 420 NOK

1 520 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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CGX2 KAMERA
• 4K HD og 1080p ved 60fps.
• 2” LCD displayskjerm.
• Vanntett hus opptil 50 m under vann
og 2,4gh vanntett fjernstyring.
• Kommer med 32GB mikro SD-kort
klasse 10 og 9 fester.
• Wi-Fi tilgjengelig for å styre kameraet fra
din smarttelefon eller nettbrett med gratis
i-Cyclops App for iOs og Android.
• *Kun for Ski-Doo-forhandlere.

REV (G4)

2866860090

619590288

2 990 NOK

6 290 NOK

GARMIN ZUMO† 590 GPS
• Det siste fra GPS-eksperten Garmin.
• 5" blendfri skjerm, lesbar i sollys.
• Bluetooth†-teknologi kan koble til mobiltelefon.
• US-topografikart inkludert, løypekart kan lastes ned.
• Holder og ledning inkludert.
• Hanskeromutvider/GPS-støtte (860201249)
påkrevet for montering.

MONTANA† GPS
OG FESTESETT
• En av de aller beste GPS-systemene,
passer perfekt på din snøscooter med
plug-and-play-oppkopling.
• Hanskeromutvider påkrevet
(860200707) for REV-XS, REV-XM.
• Universal GPS-feste (860201018)
påkrevet for REV-XU, REV-XR.

NYTT

GARMIN ZUMO 590 GPS
FESTESETT FOR MONTERING
• Feste for Garmin Zumo 590 GPS gjør det mulig
å bruke enheten i flere kjøretøy.
• Plug-and-play ledninger.
• Inkludert i Garmin Zumo 590 GPS
(860201263)

REV-XM, REV-XS, REV-XU, REV-XR
860201417

5 590 NOK

REV (G4)
860201262

VISTTE DU AT Montana GPS har en skjermlås-egenskap slik
at du kan se hvor du er på vei selv under røff kjøring.

1 690 NOK

HANSKEROMSFÔR

HANSKEROMSFÔR

• Polstret fôr skaper en innvendig oppbevaringspose inne i hanskerommet.
• Ekstra beskyttelse for dine gjenstander.
• Med en liten lomme for organisering av småting.
• Kan brukes med 3W varmer for vesker (515176786) (ikke inkludert).

• Polstret innerfôr som beskytter tingene dine.
• Designet hindrer at snø trenger seg inn.
• Hanskerom-utvidelse kompatibel.
• Kan brukes med 3W varmer for vesker (515176786) (ikke inkludert).

REV-XM, REV-XS 2013

REV- XM, REV-XS 2014 og senere

860200678 • Svart

860201084 • Svart

240 NOK

390 NOK

‡

‡

Så lenge lageret rekker.

NYTT

HANSKEROMSFÔR
• Termofôr har en myk innside.
• Med en lomme for separat oppbevaring.
REV (G4)
860201270

490 NOK
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NYTT

HANSKEROMUTVIDER/
GPS-STØTTE
• Ny design for 4. generasjon REV-plattform dobler
oppbevaringskapasiteten med 4 liter.
• Kan brukes med eller uten vindksjerm.
• Dør skaper perfekt montering for GPS (selges separat.
• Erstatter standarddekselet til oppbevaringsrommet.

HANSKEROMUTVIDELSE

DASHBORDVESKE

• Øker oppbevaringskapasiteten med 50 %.
• Erstatter standarddekselet til oppbevaringsrommet.
• Døren egner seg perfekt for posisjonering og festing av GPS.
• GPS selges separat.
• 2-liters kapasitet.

• Veske med enkel tilgang for ekstra oppbevaring.
• 2-liters kapasitet.

860200707 • Svart

860201249 • Svart

790 NOK

TANKVESKE
• Veske med enkel tilgang og glidelås i full lengde.
• Tilgang til tanklokket uten å fjerne vesken.
• 11-liters kapasitet.
REV-XP
860200297 • Svart

1 010 NOK

REV-XR, REV-XU Tundra

860201176 • Svart

860201177 • Svart

490 NOK

REV-XM, REV-XS

REV (G4)

890 NOK

REV-XP

TANKBAG 5 L
• L avprofilbag.
• Lett tilgjengelig kartlomme.
• Tilgang til tanklokket uten å fjerne vesken.
• Kan brukes med 3W varmer for vesker (515176786)
(ikke inkludert).
REV-XM, REV-XS
860200974 • Svart

890 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

OPPVARMET TANKVESKE
• Veske med enkel tilgang
og glidelås i full lengde.
• K artlomme.
• Tilgang til tanklokket uten
å fjerne vesken.
• 3W varme, isolert lomme
for batteridrevet elektronikk,
f.eks. mobil, GPS.
• Tilgang til 12V koplingsport.
• 2,4-liters kapasitet.

• Inneholder RCA adaptersett.
• Oppvarmet visirsett påkrevet
(860201234) (ikke inkludert,
men påkrevet ved montering).
REV-XR, REV-XU Tundra
860201127 • Svart

810 NOK
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LASTEBAG
• Robust bag for mange formål.
• Forseglet PVC-konstruksjon
• Stor kapasitet (ca. 80 liter).
• Integrert festesystem.
• Inkluderer regndeksel for beskyttelse
mot vær og vind.
• Kan også brukes som en duffelbag.
REV-XU Tundra 137”, 154” & Summit
860200801

1 830 NOK

Regndeksel

LinQ ETTERMONTERINGSSETT FOR LASTEBAG
(Ikke avbildet)
• 4 stropper for å feste lastebag til LinQ-systemet.
• LinQ grunnsett for last (2x) (860200583) ikke inkludert, men påkrevet å feste bagen på tunnelen.
860200941 • Svart

199 NOK

TUNNELVESKE MED
TOPPÅPNING – MEDIUM 25 L
MED LinQ MYK STROPP

KOMBIBAG
• Med klipssystem
for enkelt av/på.
• Trenger ikke
fjerne setet.
• Mange lommer.
• 45-liters kapasitet.

• Benytter LinQ grunnsett for last (860200583)
og myk stropp for festing (inkludert).
• Kompakt polyesterveske med toppåpning.
• Kan utvides til 25-liters kapasitet.
• Hendig og lett oppbevaring.

REV-XP, REV-XR,
REV-XS, REV-XU

REV (G4) REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM
(unntatt Grand Touring og GTX)

860200623

860200787 • Svart

1 290 NOK

690 NOK

LinQ 1 + 1 RYGGSTØTTEVESKE

HALVSTIV TUNNELVESKE

MODULÆR TUNNELVESKEUTVIDER

• Festes til LinQ 1 + 1 ryggstøtte (860200595)
og enkelt av /på.
• Utvidbar 14 liter + 3 liter kapasitet.
• Kan brukes sammen med drivstoffkanne
eller middels lang/kort premium tunnelbag.

• Fleksibel flerfunksjonsveske.
• Brukes alene, med eller uten drivstoffkanne,
eller med halvstiv tunnelbag (860200174).
• Enkelt av og på horisontalt eller vertikalt.
• 38-liters kapasitet.

1 + 1 & Grand Touring ryggstøtte

• Fleksibel flerfunksjonsveske.
• Hard top av høy kvalitet for bedre beskyttelse.
• Brukes alene eller sammen med modulær
tunnelbagutvider (860200173).
• Festes til ryggstøtten når kombinert med drivstoffkanne.
• 31,3-liters kapasitet.

860200621 • Svart

REV-XR GTX & Grand Touring, REV-XS Grand Touring

860200173 • Svart

860200174 • Svart

1 290 NOK

‡

1 290 NOK
‡

Så lenge lageret rekker.

1 520 NOK

REV-XR GTX & Grand Touring, REV-XS Grand Touring

122 OPPBEVARING/LAST

EKSTRA STOR XU-BAG
• Ekstra stor 150 liters bag med
form tilpasset lastehyllene på
Utility-modellene.
•V
 ærbestandig polyestermateriale,
inkluderer last-organiserer.
REV-XU Skandic WT, SWT,
REV-XU Expedition SE, LE, Xtreme
860201179 • Svart

2 690 NOK

OPPBEVARINGSBAG
UNDER SETET
• Polstret bag beskytter tingene dine.
• Enkle å transportere.
REV-XU Skandic WT, SWT, REV-XU
Expedition SE, LE & Xtreme
860201063 • Svart

490 NOK

LASTEBOKS
• 45-liters kapasitet.
• Laget av solid plastmateriale.
• Gir trygg, ekstra oppbevaringsplass.
• Praktisk toppåpning gir enkel tilgang
til tingene.
• Standard på SE-modeller.
REV-XU Skandic WT, SWT, REV-XU
Expedition SE, LE & Xtreme
619590023 · Svart

2 450 NOK
SETT MED RAMME OG NETT
FOR LASTEBOKS BAK
• Ramme for transport av ekstra gjenstander
oppå lasteboksen.
• Nett for bedre sikring av gjenstander
på lasteboks-dekselet.
Lasteboks bak (619560023)
Ramme og nett • Svart
511000730

690 NOK
Lås
511000729 • Svart

220 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

LASTEBOKS I MIDTEN
• 20-liters kapasitet.
• Kan enkelt erstatte passasjersetet.
• Gir ekstra oppbevaringsplass.
• Kan låses med hengelås.
• Kan monteres sammen med lasteboks
(619560023).
REV-XU Skandic WT, SWT, REV-XU
Expedition SE, LE, Xtreme
860200682 • Svart

1 590 NOK
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1

2
3

TA MED DEG ALT, ELLER
BARE DET DU TRENGER
1.	Gun Boot 6.0 Impact fra KOLPIN
2. Holder for våpenstativ
3. XU heavy-duty støtdemper bak/s. 104

GUN BOOT 6.0 IMPACT† FRA KOLPIN†

HOLDER FOR VÅPENSTATIV

• Den største innvendige plassen av
alle Kolpin Gun Boot-kasser.
• Ekstra rom for pistollignende våpen
og små stativer.
• God plass til våpen opp til 1,3 m
total lengde.
• God plass for 60 mm sikter.
• Hatchback-design sørger for enkel adkomst.
• Hurtiglukkende deksel med låsemulighet.
• Ergonomisk utformet håndtak og støpte
festepunkter for stropp.
• Passer til rifler og geværer med manuelt

• Påkrevet for bruk av våpen på kjøretøyet.
• Kan monteres på hver side av snøscooteren, forovervendt,
bakovervendt og i alle vinkler.

ladegrep på både høyre og venstre side.
• Inkluderer avtagbart, støtabsorberende
skum og nylon støtabsorberende fôr
for innvendig beskyttelse.
• Krever passende festesett for montering.
715001419

REV-XU Skandic WT & SWT, REV-XU Expedition SE, LE, Xtreme
860200984 • Svart

1 350 NOK

790 NOK

Det er ekstra plass for våpen med pistolgrep og små
sikter, venstre-/høyrehånds håndboltrifler og gevær.

LinQ LASTERAMME BAK

LASTERAMMEFORLENGER BAK

FORSTERKNINGSPLATER PÅ LASTERAMME

• Med festepunkt for LinQ grunnsett for last (860200583).
• Kompatibel med LinQ drivstoffkanne og tunnelvesker.
• Kan enkelt erstatte passasjersetet.
• Gir ekstra oppbevaringsplass.

• Gir ekstra oppbevaringsplass.
• Passer ikke med XU heavy-duty støtfanger bak (860201106).
REV-XU Skandic WT, REV-XU Expedition SE, LE, Xtreme

• Ekstra forsterkning for lang og kort lasteramme bak.
• Laget av høystyrke-stål.
• Selges parvis.

619400064 · Svart

REV-XM, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS

1 290 NOK

860200798 • Svart

REV-XU Skandic WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme
860201003 • Svart

1 290 NOK

390 NOK
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FOR MER INFORMASJON, BESØK BRPPAC.COM

LinQ CARRIER -SLEDE
• Avansert lasteslede, kompatibel med
LinQ-tilbehør.
• Sleden på bildet er utstyrt med LinQ
lasterammer (ikke inkludert), 2 x
715001665
860201065

12 790 NOK

LinQ CARRIER 360 L BOKS FOR SLEDE
619560027

5 400 NOK

SKIHOLDER FOR
LinQ CARRIER
(Ikke avbildet)
619590292

1 650 NOK

LinQ ALUMINIUMSRAMME
• Krever LinQ 1 + 1 forankringsgrunnsett for ryggstøtte
(860201024) selges separat, se side 98.
REV-XM Summit
REV-XP med Summit sete
860201059

2 290 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

MONTERINGSSETT FOR JERRYKANNE
FOR LINQ CARRIER
(Jerrykanner selges separat)
860201067

620 NOK
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ENKLERE GREP
Hos BRP bygger vi snøscootere som er enkle å håndtere, inkludert ekstra
grep for kjøring på isete forhold. Vi har strukket oss langt for å bygge og
teste deler som er enklere å montere og integrere på din snøscooter – ting
som belter forhåndsmerket for montering av pigger, karbidski av ulike
størrelser og nye tunnelbeskyttere for 4. generasjon REV-modeller. Hvis du
har bestemt deg for bedre grep, kan du være trygg på at vi har de riktige
delene for deg. Her er noen råd om hvordan du velger og monterer dem.

286 PHANTOM PIGGER & STØTTEPLATER
FRA WOODY’S
• En komplett serie gripeprodukter spesielt utviklet for Ski-Doos
REV-XP, REV-XR, REV-XS & REV (G4) belter.
• På grunn av det unike beltedesignet, er dette det eneste
gripeproduktet som opprettholder beltets garanti og levetid.
• Sett komplett med pigger, muttere og støtteplater.
• Det eneste gripeproduktet godkjent av BRP.
REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV (G4)
860200718 • 5/16-1,075"
Pakke med 84
(for 120" belte)

2 990 NOK
860200719 • 5/16-1,075"
Pakke med 96
(for 129 & 137" belte)

5 279 NOK
860200720 •

5/16-1,075"
Pakke med 500
16 190 NOK
860200721 • 5/16-1,325"
Pakke med 84
(for 120" belte)

3 190 NOK

860200722 • 5/16-1,325"
Pakke med 96
(for 137" belte)

5 792 NOK
860200723 • 5/16-1,325"
Pakke med 500

17 790 NOK

NYTT
860201281 • 5/16-1,325"
Pakke med 90
(for 129" belte)

2 790 NOK

PHANTOM PIGGER & STØTTEPLATER
FRA WOODY’S
• Alle fordelene med 286 Phantom-serien pigger.
• Unikt beltedesign gjør dette til det eneste gripeproduktet
som opprettholder beltets garanti og levetid.
• Sett komplett med pigger, muttere og støtteplater.
• Det eneste gripeproduktet godkjent av BRP.
REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV (G4)
860200729 • 5/16-1,325"
Pakke med 84 (for 120" belte)

860200731 • 5/16-1.325"
Pakke med 500

3 890 NOK

22 090 NOK

860200730 • 5/16-1,325"
Pakke med 96
(for 129 & 137" belte)

Balanser grepet
Sørg for at du vurderer grepet både
foran og bak for å balansere
snøscooterens manøvreringsegenskaper. For stramt grep foran
gjør at bakenden eller beltet blir løst,
og for mye grep bak skyver fronten
gjennom svingene.

Start med de fremre
karbidene
Velg hvor mye grep du ønsker foran
først. Hvis du ønsker virkelig positiv
svinging, er Executive Carbides med
20 cm og 60° svingkarbid et godt valg.
Det finnes valgmuligheter for mer eller
mindre svingkarbider, også. Pilot TS
justerbare ski har fire typer tilgjengelig
med både ulike mengde karbid og dybde.
Endel eksperimentering med ulike typer
kan vise seg nyttig for deg for å finne
rett kombinasjon for din kjørestil og
rådende forhold.

Sett pigger i beltet ditt

4 290 NOK
BESKYTTELSESSETT FOR TUNNEL
• Ny design, monteres på få sekunder.
• Ivaretar skikkelig beskyttelse for piggmontering
eller forhåndspigget belte.
• Så unikt at det er patentert.

NYTT

Ved å sette pigger i beltet får du bedre
kontroll på glatt underlag og balanserer
skikarbidskinnene. Din Ski-Doo
snøscooters belte er forhåndsmerket
med rett antall og plassering av pigger
som fint balanserer med Executive
Carbides for de fleste kjørere: 84 pigger
for 305 cm belte, 90 pigger for 327 cm
belte og 96 pigger for 348 cm belte.

REV (G4)
860201280
• Beskytter skillevegg og varmevekslere under alle forhold.
REV-XP (unntatt viftekjølt), REV-XR,
REV-XS 120", 129" & 137"

REV-XU Expedition (2011 & senere),
REV-XU Skandic SWT, WT

860200802

860200757

REV-XP viftekjølt 120" & 137",
REV-XU Tundra 137"

549 NOK

860200381

549 NOK

Spiller det noen rolle hvilke
pigger du bruker på din
Ski-Doo snøscooter?
Ja. D fleste nye Ski-Doo snøscootere
bygget på REC-XS og REV (G4)
plattformer benytter RipSaw Lite belte,
med et enkelt-lags design som gjør det
lettere og mer responsivt. Denne unike
konstruksjonen betyr at pigger og

bakplater må være spesielt designet for
å gripe effektivt. Woody's 286 Phantom
pigg/platesett tilgjengelig hos BRP er de
eneste piggene som er testet av BRP og
som har bevist sine ytelser og
holdbarhet for bruk med dette
beltedesignet.

Bare sett på piggene,
er det alt som trengs?
Du må også sørge for at riktige
tunnelbeskyttere er montert på
snøscooteren din. På de fleste Ski-Doo
snøscootere er det svært enkelt å skyve
den originale korte beskytteren ut, og
skyve den nye, høyere beskytteren inn i
kanalene på dine varmevekslere. Den
nye REV (G4) er enda enklere med et
patentert hurtig-beskytter-design som
bare tar et par minutter å montere.
Rådfør deg med din forhandler for riktig
beskytterhøyde for ditt belte og
pigghøyde for å hindre skade.

Er beltet mitt fortsatt
under garanti hvis
det monteres pigger?
Fordi 286 Phantom pigger og plater
griper beltet på en unik og solid måte,
opprettholdes garantien hvis piggene
monteres riktig i de forhåndsmerkede
posisjonene. Dette er de eneste
gripeproduktene som opprettholder
garantien.
Vi anbefaler at du får din autoriserte
BRP-forhandler til å montere piggene
dine på forhåndsmerkede belter. Hvis du
velger å gjøre det selv, må du sørge for
å bruke riktig monteringsverktøy, rutiner
og tiltrekkingsmoment slik det
spesifiseres i instruksene. Riktig
montering ivaretar maksimal levetid
og hindrer skade på beltet.

For å montere piggene skal du alltid bruke monteringsverktøy, rutiner og omdreiningsmoment spesifisert i instruksene. Riktig montering ivaretar maksimal levetid og hindrer skade på beltet. BRP anbefaler at pigger monteres
av autoriserte BRP-forhandlere, og kun på godkjente, forhåndsmerkede belter. Disse beltene leveres som standard på de fleste 2017 Ski-Doo snøscootere. Se etter dette symbolet på beltet ditt. Woody's produkter er designet
for å passe og virke sammen. Piggmutteren og støtteplaten danner en komplett enhet. Bruk av aggressive ski, skikarbidskinner eller pigger vil endre kjøreegenskapene på din snøscooterer, spesielt når det gjelder manøvrering,
akselerasjon og bremsing. Slå opp i brukerhåndboken for flere detaljer.
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DIN FORBINDELSE MED SNØEN.
POWDER MAX/
FLEXEDGE

ICE COBRA 1.6

PITCH

3,50”

3,00”

2,86”

2,52”

POWDER MAX 3

ICE RIPPER XT

• Beltekantene bøyer seg og gjør
kjøring i skråninger enkelt
og forutsigbart.
• Eksklusiv FlexEdge-teknologi
tilgjengelig i Powder Max,
Powder Max 2 & 3 og
Cobra 1.6 profiler.
• Fra 137" til 174".

BREDDE

LENGDE

KNASTEHØYDE

PROFIL

KLEMME

16"

154"

2,50"

PowderMax Light

1 klemme for hver 2 profiler

504153473

SKU
NYTT

16"

154"

3,00"

PowderMax Light

1 klemme for hver 2 profiler

504153324

NYTT

16"

165"

2,50"

PowderMax Light

1 klemme for hver 2 profiler

504153474

NYTT

16"

165"

3,00"

PowderMax Light

1 klemme for hver 2 profiler

504153368

NYTT

16"

154"

3,00"

Powder Max 3/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153349

16"

154"

3.20"

16"

163"

3,00"

Powder Max 3/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153224

16"

163"

3.20"

16"

174"

3,00"

Powder Max 3/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153234

15"

120"

1,25"

ICE Ripper XT

Full klemme

504153100

15"

120"

1,00"

RipSaw

Full klemme

504152760

15"

120"

1,25"

RipSaw

Full klemme

504152606

15"

120"

1,50"

RipSaw

Full klemme

504153205

15"

129"

1,25"

ICE Ripper XT

Full klemme

504153345

15"

129"

1,25"

RipSaw

Full klemme

504153344

15"

129"

1,25"

RipSaw 2 PLY

Full klemme

504153346

15"

129"

1,50"

RipSaw 2 PLY

Full klemme

504153347

15"

137"

1,25"

Cobra

1 klemme for hver 2 profiler

504152838

15"

137"

1,60"

ICE Cobra 1.6

Full klemme

504153399

15"

137"

1,25"

ICE Ripper XT

Full klemme

504153101

15"

137"

1,25"

RipSaw

Full klemme

504152905

15"

137"

1,25"

RipSaw (SilentDrive System)

Full klemme

504153480

15"

137"

1,25"

ICE Ripper XT (SilentDrive System)

Full klemme

415130062

15"

137"

1,50"

RipSaw

Full klemme

504153237

16"

137"

1,25"

Cobra

1 klemme for hver 2 profiler

504152907

16"

137"

1,75"

Powder Max

1 klemme for hver 2 profiler

504152803

16"

137"

1,75"

Powder Max/FlexEdge

Full klemme

504153294

16"

137"

2,25"

Powder Max

Full klemme

504153103

16"

137"

2,25"

Powder Max/FlexEdge

Full klemme

504153293

16"

137"

1,25"

RipSaw

1 klemme for hver 2 profiler

504152734

16"

137"

1,50"

WT Lite

1 klemme for hver 2 profiler

504153102

16"

146"

1,60"

Cobra 1.6/FlexEdge

Full klemme

504153400

16"

146"

2,00"

Powder Max/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153348

16"

146"

2,25"

Powder Max

1 klemme for hver 2 profiler

504153014

16"

146"

2,25"

Powder Max/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153222

16"

146"

2,50"

Powder Max 2

1 klemme for hver 2 profiler

504153008

16"

146"

2,50"

PowderMax 2/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153198

16"

154"

1,50"

Charger

1 klemme for hver 2 profiler

504152761

16"

154"

2,25"

Powder Max

1 klemme for hver 2 profiler

504153015

16"

154"

2,25"

Powder Max/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153223

16"

154"

2,50"

Powder Max 2

1 klemme for hver 2 profiler

504153009

16"

154"

2,50"

PowderMax 2/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153199

16"

154"

2,50"

ProLite

20"

154"

1,25"

Utility

1 klemme for hver 3 profiler

504152817

20"

154"

1,50"

Extreme Utility

1 klemme for hver 3 profiler

605613004

20"

154"

1,25"

ICE Ripper

Full klemme

504153036

20"

154"

1,50"

ICE Ripper

Full klemme

504153037

16"

163"

2,25"

Powder Max

1 klemme for hver 2 profiler

504153016

16"

163"

2,50"

Powder Max 2

1 klemme for hver 2 profiler

504153010

16"

163"

2,50"

PowderMax 2/FlexEdge

1 klemme for hver 2 profiler

504153200

15"

121"

1,25"

ICE Ripper

Full klemme

504152654

15"

121"

1,25"

RipSaw

Full klemme

504152558

16"

136"

1,25"

Belte

1 klemme for hver 3 profiler

504152456

24"

156"

1,25"

ICE Ripper for SWT

Full klemme

504153171

619100047
619100048

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

504153396

NYTT
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GLIDESKO
• Tilpassede, fargeharmoniserte glidesko
med innebygget slitasjemarkør.
• Lang levetid, tåler støt.
• For alle glideskinnelengder.
• Kappes enkelt til ønsket lengde.
146" SC-5 Mountain & tMotion
503191499 • Svart
503191695 • Gul
503191947 • Hvit
154" SC-5 Mountain & tMotion
503191198 • Svart
503191696 • Gul
503191948 • Hvit
163" SC-5 Mountain & tMotion
503191501 • Svart
503191697 • Gul
503191949 • Hvit

253 NOK
137" rMotion Grand Touring 900 ACE
503193449 • Svart
120" SC-5 & rMotion
503191301
503191693
503191945
503192562

• Svart
• Gul
• Hvit
• Rød

137" SC-5 & rMotion
503191306
503191694
503191946
503192563

• Svart
• Gul
• Hvit
• Rød

253 NOK
174" tMotion
503193819 • Svart
503194506 • Sunburst gul
503194505 • Hvit

253 NOK

LETT HJUL
• Fargetilpassede, lette snøscooterhjul.
REV (G4), REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR
141 mm
503191621
503191622
503191942
503192794

• Gul
• Full Moon
• Hvit
• Svart

147 mm – rMotion

180 mm

503193376 • Svart

503191626
503191627
503191742
503191943

152 mm
503191755 • Svart

200 mm
• Gul
• Full Moon
• Svart
• Hvit

503191450
503191625
503191741
503191944

• Gul
• Full Moon
• Svart
• Hvit

141 mm – rMotion

180 mm – rMotion

200 mm – T3

503193477 • Svart

503192766 • Svart

503194055 • Svart

451 NOK

NYTT
REV (G4) 154"

EKSTRA HJULSETT

4. BAKHJULSSETT

503194251 • Svart

• Reduserer luftmotstand og rullemotstand.
• Inkluderer 2 hjul, braketter og monteringsutstyr.

NYTT

REV (G4), REV-XM, REV-XM Summit X med T3 pakke

• Fjerde hjulsett bak reduserer
luftmotstand og rullemotstand.
• Virker sammen med standard
3-hjuls oppsett.

REV (G4) 165"

REV-XP, REV-XR, unntatt rMotion

503194254 • Svart
503194520 • Oransje

860201230 • 141 mm

291 NOK

860201183 • 152 mm

1 190 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

REV-XS, REV-XP, REV-XR 120” & 137”
860200358 • 180 mm

870 NOK
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BLADE DS-SKI

BLADE SKI

• Selges parvis.
860201244 • Svart
860201296 • Hvit
860201295 • Rød
860201293 • Lime grønn
860201292 • Blå

• Selges parvis.
860201291 • Sunburst gul
860201294 • Manta grønn

4 590 NOK

860201298 • Svart
860201299 • Hvit
860201300 • Gul
860201301 • Blå
860201302 • Lime grønn
860201303 • Rød

FOR MER INFORMASJON, BESØK BRPPAC.COM

4 390 NOK
BLADE DS KARBIDSKINNE
860201044

490 NOK

BLADE SKIBELEGG

BLADE KARBIDER

• Skibelegg for de nye Blade-skiene.
• Symmetrisk skibelegg i full bredde (bredde 290 mm) for bruk i svært
dyp snø, og et assymetrisk skibelegg (bredde 240 mm), smal
på utsiden for å gjøre det enklere å kjøre sideveis i hellinger.
• Selges parvis.

860200959
• Selges parvis.

860200747 • Symmetrisk
heavy-duty

860200749 • Symmetrisk
860200748 • Assymmetrisk

BLADE DS SKIBELEGG

1 190 NOK

890 NOK

1 143 NOK

860201459

890 NOK
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DS-3 SKITUPPSETT
• Fargetilpasset ski som er enkel å montere
endrer utseendet på din snøscooter
på få minutter.
• Større flyt foran på DS-3-skien.
• Selges parvis med monteringsutstyr.
Passer snøscootere med DS-3 ski
860201214 • Svart

NYTT
860201501 • Sunburst Gul

690 NOK

PILOT DS SKI

YTELSE VED FJELLKJØRING

PILOT 5.7 SL SKI

TOURING

PILOT DS-2

YTELSE VED FJELLKJØRING

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

PILOT 5.7 SKI

SPORT/YTELSE

PILOT 5.7R SKI

YTELSE

PILOT DS-3

YTELSE VED FJELLKJØRING

SKI
PLATTFORMER

REV (G4) • REV-XP • REV-XR • REV-XU • REV-XS • REV-XM • REV

KJØRESTIL

TOURING
PILOT 5.7 SL

PILOT

2 karbider/ski

BESKRIVELSE

• Lettere styring,
mindre vingling.
• Spesielt utformet
for Touring-bruk.
• Ski selges
enkeltvis.

SPORT/YTELSE
PILOT 5.7

1 eller 2 karbider/
ski**

YTELSE VED FJELLKJØRING

YTELSE

PILOT TS JUSTERBAR

PILOT 5.7R

PILOT DS*

PILOT DS-2*

PILOT DS-3*

1 karbid/ski

1 karbid/ski

1 karbid/ski

1 karbid/ski

1 karbid/ski

• Samme enkle
skisåle utstyrt på RS
racing snøscooter.
• Perfekt for aktiv
kjøring.

• Spesielt utformet for
kjøring i fjellet.
• Vertikal ytterkant
forbedrer
egenskapene ved
sideveis kjøring.
• Smalere og tynnere,
men stivere for
pålitelig styring
og carving.
• Støvelfester mer
effektive enn
noensinne.
• Karbider selges
separat.
• Ski selges enkeltvis.

• Skidesign som
tilbyr uovertrufne
styringsytelser
når det brukes
sammen med
det nye skibenet.
• Uanstrengt styring,
økt hurtighet og
forutsigbarhet.
• F argevalg
tilgjengelig for
tilpasning av din
snøscooter.
• Selges enkeltvis.

• Designet for bruk
med dypere og
lengre belter.
• 12 mm dypere
ski enn DS-2.
• Nydesignede
stag øverst
reduserer
vekten på hver
ski med 125 g.
• Selges enkeltvis.

• Lette ski med enkle skinner • Bransjens første og eneste justerbare
sørger for uanstrengt
ski: Pilot TS ski er en avgjørende faktor
styring i lave hastigheter
for presis og uanstrengt styring, men
og konstant,
ytelsene avhenger av snøforholdene,
kompromissløst grep
som kan endre seg på få timer.
• Med Pilot TS ski kan du tilpasse skien
i høyere hastigheter.
etter forholdene eller din kjørestil
ved å vri på en bryter på skibenet.
• Den hever eller senker skiskinnen
over en avstand på 12,5 mm.
• Denne skinnen og den nye, firkantede
skien virker sammen slik at vingling
er noe som hører fortiden til.
• Fargetilpasset ski som er enkel
å montere endrer utseendet på
din snøscooter på få minutter.
• Patent pending US20150314799A1

FARGER
Svart

Gul

Venstre

505072548

505072854

505073786

505072205

505073100

505073227

505073568

Høyre

505072548

505072855

505073796

505072205

505073100

505073227

505073568

N/A

N/A

N/A
N/A

Venstre

505073028
N/A

Høyre

Sunburst
gul

Svart/Gul

505073029

Venstre

505073575

Høyre
Venstre

Venstre

N/A

N/A

N/A

505073023
N/A
505073024

Venstre

505073658

505073627

505073658

505073627

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

505073279

N/A

505073279

N/A

N/A

505073005
N/A

Høyre

Lava rød

N/A
505073022

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Race
oransje
Manta
grønn

Venstre

505073510
N/A

N/A

N/A
505073510

Venstre

505074071

505074067

N/A

N/A

Høyre

505074072

Venstre

505073645
N/A

Høyre

505074068

N/A

N/A

505074023

505073511

505074023

505073654
N/A

N/A

505073646

N/A

505073511
N/A

N/A
505073654

Venstre
Høyre

N/A

505073006

Høyre

Oransje
Crush

N/A
505073278

N/A

505073852

505073021
N/A

Høyre

Viper Rød

N/A
505073576

Høyre

Svart/Hvit

505073851

N/A

505073278

N/A

N/A

505073354

505073990

505073354

505073990

N/A

*Passer ikke REV (G4)
**Karbid nummer to kan tilføyes skien ved å bore i markerte hull.
Merk: Bruk av aggressive ski, skikarbidskinner eller pigger vil endre kjøreegenskapene på din snøscooterer, spesielt når det gjelder manøvrering, akselerasjon og bremsing. Slå opp i brukerhåndboken for flere detaljer.
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TECH
FOCUS

SKI & KARBIDER

Pilot 5.7

Standard på mange
modeller. Lett, dobbelt
design gir fantastisk
balanse og
styringspresisjon.
En skinne er standard
på midtskien og en
skinne nr. 2 kan tilføyes
til den utvendige
skien for å redusere
vingling. For de fleste
løypekjørere er dette
et fantastisk valg.

Pilot 5.7 SL
Rett linje
leverer lett styring
med mindre
vingling. Perfekt
for touring-bruk
eller mindre
kjørere.

VELGE KARBID
SKISKINNER
Når du skal velge karbidskinner
er det viktig å vite hva du søker:
er det mer grep på glatt
underlag, lenger tid før
utskifting, eller balansering av
grepet du tilføyde med pigger?

Pilot 5.7R

Standard på MXZ X
600RS
racingsnøscooter.
Aggressiv enkel
skidesign med doble
ytre skinner bidrar til
svært positiv
styring – kun for
entusiastisk kjøring.

Pilot DS

Pilot DS-2

Spesielt utformet for
kjøring i dyp snø.
Virker bra i mange
bruksområder utenfor
løype – fra
utility-kjøring til
fjell-kjøring og alle
typer førere. Tynn
kant virker bra ved
sidehellinger.

Karbidskinner har ofte tre former for skarpe
karbidinnlegg loddet inn i et vertsstang, og
vertsstangen kan ha ulike diametere (7/16”, ½”)
og/eller former.
• Flate karbidinnlegg er for lenger levetid. De
bevarer vertsskinnen, men gir ikke ekstra grep.
• 90° svingkarbid-innlegg er de vanligste
karbidinnleggene for løypekjøring.

Skiene utgjør den store forskjellen for å få
snøscooteren til å oppføre seg slik du ønsker.
Vi tilbyr sju ulike skityper som du kan velge
blant. Hvilken passer best for deg? Her er
noen tips når du skal velge:

En videreutviking av Pilot DS med
en dypere og kortere midtski for
bruk i dyp snø. Denne versjonen
tilbyr økt hurtighet og mer
uanstrengt kjøring enn originalen.
Standard på fjell-snøscootere
med 2,5" knastehøyde og
utility-snøscootere, denne
skien er fantastisk for
allround-bruk for alle
type dypsnøførere.

Pilot DS-3

Ski for dyp snø
designet for å
matche den siste
3" knastehøyde og
lange belter. Egner
seg godt til
entusiastiske førere
som bruker de
største beltene.

Neste variabel er mengde/lengde på den
karbiden som brukes. De viktigste
lengdene er 4,6, 8 og 10 tommer.
Hvordan kan du balansere skiene med
den styringsmengden som trengs for
snøscooteren, og hvordan du kjører.
La oss ta en titt på et eksempel.
For en Renegade med 800R E-TEC uten
pigger, ville 6" og 90° svingkarbid være
et bra valg. Hvis føreren ønsker mer
grep, ville neste mulighet være 6"
med 60° vinkel.

• 60° svingkarbid-innlegg er mye skarpere.
Disse er mer aggressive – mange velger
disse for løyper.
• Andre valgmuligheter inkluderer spesialkarbider for f.eks. racing på is.

SKIBELEGG

SKIHÅNDTAK

• Gir ekstra flyt og reduserer slitasje på skien.
• Laget av solid plastmateriale.
• Selges parvis.

• Kraftige håndtak av farget plastmateriale.

Pilot 6.9 ski

505070917 • Gul
505070963 • Svart
505071032 • Blå
505071038 • Scarlet rød
505071048 • Oransje Saturn
505071059 • Viper rød
505071556 • Full Moon
505072102 • Hvit
505073642 • Sunburst gul
505073649 • Race Oransje

860200422 • Svart

1 390 NOK

Pilot DS, DS-2, DS-3

• Gir ekstra flyt og reduserer slitasje
på skien.
• Samme solide materiale
som DS ski.
• Selges parvis.

505072976 • Svart
505073107 • Gul
505073108 • Hvit
505073388 • Lava rød
505073513 • Oransje Crush
505073651 • Race oransje
505073665 • Sunburst gul

860200636
Pilot DS-2 ski
860201040 • Svart

1 390 NOK

Den ultimate løsningen med
mange justeringsmuligheter.
Passer alle kjørestiler, unntatt
dyp snø. Revolusjonerende
design som lar deg innstille
skien øyeblikkelig når
forholdene endrer seg,
eller din kjørestil. Den
tynne skinnen kan justeres
12,5 mm opp og ned slik
at du kan finne det som er
perfekt for deg. Firkantet form
på skien hindrer vingling.

Hvis den samme Renegade har pigger,
trenger du mer karbid for å balansere det
ekstre skyvet i beltet, slik at 8" med 60°
svingkarbid ville passe bra.
Med 10" og 60° svingkarbid ville
man få mye mer styringsgrep, men
styringsanstrengelsen forplanter seg
oppover og armene dine ville nok føle
det etter en lang kjøretur.
Det finnes ingen faste regler når det
gjelder valg av karbid – det er snakk om
individuelle preferanser, og du burde
kanskje eksperimentere litt for å få
kjøreegenskapene helt riktige.

Pilot 5.7, 6.9, Precision, Flex,
Mountain, Pilot TS

PILOT DS SKIBELEGG

Pilot DS

Pilot TS justerbar

Pilot 5.7 & 6.9

Pilot DS, DS-2 & DS-3

Pilot R
505071674 • Gul
505073138 • Svart

170 NOK
Pilot R

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

*Se festesett for skihåndtak på side 148.
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JUSTERER
KJØREEGENSKAPENE
ETTER FORHOLDENE
PÅ ET ØYEBLIKK
Pilot TS ski endrer styreegenskapene raskt og enkelt. Det er som
å ha 5 karbider av ulik størrelse å velge mellom – kun ved å vri
på en bryter. (Patent Pending US20150314800A1)

PILOT TS KONVERTERINGSSETT
• Oppgrader til revolusjonerende, justerbare Pilot TS ski.
For kjøretøy med 2016 RAS 2 spindel
• For 2016 og nyere REV-XS-modeller med RAS 2 eller
tidligere kjøretøy med 42” RAS 2 oppgraderingssett
og 2016 spindel (860201241).
• REV-XS 2016 og senere med RAS 2, REV-XP, REV-XR, REV-XS
med 42” RAS 2 og 2016 spindel (860201241 eller
860201353).

REV (G4)

NYTT 860201484 • Svart

5 990 NOK

860201237 • Svart

6 490 NOK

PILOT TS KONVERTERINGSSETT MED SPINDLER
• Pilot TS justerbart skisett for 2015 og tidligere modeller utstyrt med RAS 2 frontfjæring.
• Inkluderer nye spindler, begge skiene og nødvendig monteringsutstyr.
• REV-XZ 2015 med RAS 2 frontfjæring.
• REV-XS, REV-XP, REV-XR utstyrt med RAS 2 fjæring og 2015 spindel (860201154).
For kjøretøy med 2015 RAS 2 spindel
860200692 • Svart

7 490 NOK

PILOT TS KARBIDSKINNE
• For Pilot TS justerbar ski.
• Selges parvis.
• Patent pending US20150314800A1.
Pilot TS (erstatning standard)
860201178 • Svart • 5” 90° karbider

990 NOK
Pilot TS
860201240 • Svart • 7” 60° karbider

1 290 NOK

NYTT

PILOT TS KARBIDSKINNE
• Øker grepet foran med ekstra 6 mm skinnedybde,
pluss 7” 60° karbid.
Pilot TS
860201364 • Svart • 7” 60° karbider

1 190 NOK
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SKI-DOO PILOT*

Ski og karbider som passer alle kjørestiler.

NYTT

PILOT 5.7 SKI
OPPGRADERINGSSETT

PILOT DS-2 SKISETT
• Komplett sett inkluderer 2 skisett
med forhåndsmonterte håndtak,
2 Expedition karbider og alt
nødvendig monteringsutstyr.

• Komplett sett for oppgradering av tidligere
snøscootermodeller.
• Inkluderer 2 ski, 2 håndtak med festesett,
2 Expedition karbider og alt nødvendig
monteringsutstyr.

860201487 • Svart

2 690 NOK

REV, ZX, RF
860200524 • Svart

3 070 NOK
PILOT EXPEDITION KARBIDER

PILOT EXTREME KARBIDER

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM

860201044 • Firkantet – pakke med 2 stk.

860201043 • Rund 1/2’’ – pakke med 2 stk.

490 NOK

590 NOK

860511900 • Rund 7/16’’ – Pakke med 2 stk.

860201045 • pakke med 4 stk.

990 NOK

1 190 NOK

Merk: Bruk av aggressive ski, skikarbidskinner eller pigger vil endre kjøreegenskapene på din snøscooterer, spesielt når det gjelder manøvrering, akselerasjon og bremsing.
Slå opp i brukerhåndboken for flere detaljer.
*Beskyttet under patentnummer US 7 413 198, US 7 389 995 og CA 2 535 565.

KARBIDER Erstatning for XP, XR, XU Tundra, XS, XM og (G4).
TOURING

PILOT 5.7 SL (2 karbider/ski)

SPORT/YTELSE

PILOT 5.7 (1 eller 2 karbider/ski)

YTELSE

PILOT 5.7R (1 karbid/ski)

YTELSE VED FJELLKJØRING

PILOT DS, PILOT DS-2, PILOT DS-3 (1 karbid/ski)

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

EXPEDITION

EXTREME

N/A

860201045 (pakke med 4 stk.)

860201044 (pakke med 2 stk.)

N/A

N/A

860201043 (pakke med 2 stk.)

860201044 (pakke med 2 stk.)

N/A
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SKI-DOO AV

VISSTE DU AT Ski-Doo oppfant og patenterte ski-karbiden i 1973.

Karbider

KARBIDSKINNE
• Dooly† fra Woodys har to stk 7/16” Flat-top† skinner montert på en plate for hver ski.
• Fire kontaktlinjer på snøoverflaten bidrar til å redusere vinglingen da den lager sitt eget spor i løypa.
• I en sving er bare en av Dooly-stengene i kontakt med snøen eller isen.
• En Dooly med 4”, 6” eller 8” karbider på begge skinner gir samme svingkraft som en enkelt skinne
med 4”, 6” eller 8” svingkarbid.
• Selges enkeltvis.
Pilot ski, unntatt DS & DS-2
860200443 • Forhåndsformet 4”
60°

860200513 • Forhåndsformet 6”
60°

860200514 • Forhåndsformet 8”
60°

490 NOK

590 NOK

890 NOK

TRAIL BLAZER IV† KARBIDER

EXTENDER TRAIL III† KARBIDER

EXECUTIVE† KARBIDER

• 1/2” rundt forhåndsformet materiale krympet i hver ende
for best tilpasning til skiens fasong.
• Med 6” og 60° svingkarbid er denne skinnen designet for
løypekjørere som ønsker ytelser, gode svingegenskaper og kontroll.
• Pakke med 2 stk.

• 1/2” rundt forhåndsformet materiale krympet i hver ende
for best tilpasning til skiens fasong.
• 4” og 60° svingkarbid sørger for positiv svingkontroll.
• Pakke med 2 stk.
REV (G4), REV-XS, REV-XM, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra

• 1/2” rundt forhåndsformet materiale krympet i hver ende
for best tilpasning til skiens fasong med 8” og 60° svingkarbid.
• Entusiastiske løypekjørere bruker ofte denne skinnen.
• Gir god balanse med belte med pigger.
• Pakke med 2 stk.

REV (G4), REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM

860200578

REV (G4), REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra, REV-XS, REV-XM

860200579

590 NOK

860200580

640 NOK

890 NOK

SNØSCOOTEREN DIN ER SUMMEN AV ALLE DELENE.

SØRG FOR AT ALLE TELLER

VED KUN Å BRUKE

ORIGINALE

BRP DELER.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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HVORFOR DU SKAL BRUKE

ORIGINALE BRP DELER

Ikke ta noen sjanser med din verdifulle Ski-Doo snøscooter
– bruk bare originale BRP-deler når du skifter deler.
BRP-deler tar hele kjøretøyet i betraktning – beskytter vårt gode rykte
og din verdifulle investering.
BRP deler er bygget i henhold til våre originale utstyrsstandarder når
det gjelder materialer, finish og passform.

NSK-FORDELEN
Designet, utviklet, godkjent og konstruert til
de høyeste standarder sammen med BRP,
har NSK-lagere teknologier som sikrer et
langt liv og kompromissløse ytelser under
ekstreme forhold.

Beviste resultater:
•L
 ager med dobbelt kontakt sørger

BRP-DELER GJENNOMGÅR
STRENG TESTING,
INKLUDERT:
•F
 ysisk

felt-testing

•T
 esting

på lang levetid

• Laboratorietesting
•T
 esting

mot røffe miljøog værforhold

for problemfri miljøbeskyttelse
i vinterlige forhold.
• Ikke-metallisk bur reduserer risikoen

for intern korrosjon som skyldes
at fuktighet trenger inn.
•F
 ettet beholder optimale ytelser med

høy motstand mot vann i ekstreme
temperaturer.
•Ø
 kt kapasitet, hastighet og levetid fra

ekte vintertilpasset intern design.

•U
 V-testing

1

Med BRP-deler får du tryggheten med ETT ÅRS GARANTI.
Det gjelder uansett om de er montert av deg eller din autoriserte
BRP-forhandler.

2

Hvis de er montert av din forhandler, er arbeidet
også dekket.
BRP ombygde komponenter er kostnadseffektive
og tidsbesparende løsninger. BRP ombygde deler
har samme ettårs-garanti for større deler som
blokker, sylindere og veivaksler.

1

Vacuum-degasset stål

2

TX1 polyamide-bur

3

Dobbelt-kontakt forsegling

3
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NYTT

TUNNEL ISRIVERE MED UTSKIFTBARE
TUPPER
• Ny og mer effektiv design med utskiftbare karbidtupper.
• Gir ekstra kjøling under harde og isete forhold.
• Spiraldesign gjør det mulig med revers uten skade.

NYTT

ISRIVERTUPPER

REV (G4), REV-XS, REV-XP, REV-XR 120", 129" & 137"
• Brakett (860201503) påkrevet for MXZ med hurtig-justerere.

• Utskiftbare karbidtupper for isrivere.

860201430

REV (G4)

REV (G4) Summit, REV-XM

860201447 • Flat form
860201446 • Delta-form

860201279

331 NOK

990 NOK

ISRIVERE

TUNNEL ISRIVERE

• Gir ekstra smøring under harde
og isete forhold.
• Rammemontert, liten, lett.
• Design utvider på spiralkonsept
som gjør det mulig med rygging
uten skade.
• Lagres enkelt når det ikke er i bruk.

• Gir ekstra kjøling under harde og isete forhold.
• Dobbelt spiral gjør det mulig med bruk i revers.
• Kan oppbevares langs tunnelen når den ikke er i bruk.

REV (G4) Summit, REV-XM, REV-XP
Summit

• Brakett (860201503) påkrevet for MXZ med hurtig-justerere.

860201140

890 NOK

890 NOK

REV-XM, REV-XP Summit
860200444
REV-XS, REV-XP, REV-XR med rMotion fjæring 120”, 129” & 137”
860201107

Det kompakte designet reduserer vekt sammen med suverene ytelser, og virker også i revers.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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tMOTION JUSTERBAR BEGRENSER
• Gjør rask endring i begrenser-reimlengden ved å vippe på en hendel, for
å tilpasse kjøring og manøvreringsegenskaper til snøforhold og terreng.
• Forkortning holder fronten lavere og forbedrer angrepsvinkelen.
• Forlengning øker overføringen og løfter fronten høyere.
• Justeringene tilsvarer 2 hull i en konvensjonell reim (1,3”/34 mm).
• Slank, ikke påtrengende design.
• 2 innstillinger å velge blant: hull 3 til 5 eller 2 til 4 (sammenlignet
med hull-posisjoner på konvensjonell reim).
• US patent 9022156.

NYTT
REV (G4)
860201492 • Svart
REV-XM 2016 & tidligere
860201105 • Svart

1 590 NOK
REV-XM 2015 & tidligere
860201349

2 590 NOK

tMOTION JUSTERBAR BEGRENSER-DELESETT
FOR UTSKIFTING
(Ikke avbildet)

Du kan få alt. Den justerbare begrenserreimen tilbyr fjellførere muligheten til
enkelt å gjøre ytelsesjusteringer ved å vippe på en hendel. Skift vektoverføring og
skitrykk raskt og effektivt.

REV-XM & REV (G4)
860201426

390 NOK

BEVEGELIG FJÆRING BAK (REV-XM)

VISSTE DU AT Bevegelig fjæring bak er
inspirert av de allsidige ytelsene til SC-5U på
Skandic, Tundra og Expedition-snøscooterne.

• To moduser: Bevegelig, låst.
• Forbedrer rygge-egenskapene i dyp snø.
• Inkluderer nye rammer og alt monteringsutstyr.
Passer både tMotion og SC-5M
860201223 • 154"
Svart/Aluminium

860201163 • 163"
Svart/Aluminium

860201236 • 174"
Svart/Aluminium

5 990 NOK

6 490 NOK

6 490 NOK
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NYTT

FOX FLOAT 3 STØTDEMPERE
• Nykalibrerte Fox Float 3 støtdempere spesielt for REV (G4) Summit.
• Lettere enn spiralfjærdempere.
• Uendelig justerbart lufttrykk.
• IFP (Internal Floating Piston).
• Avansert, flyt-sensitiv demping.
• Kan bygges om og monteres med nye ventiler.
• Kommer med Fox luftpumpe for trykkjustering.
• Selges parvis.
REV (G4) Summit
860201278

6 790 NOK

HURTIGFRAKOBLINGSLEDD
FOR ANTIKRENGESTAG
• Settet lar deg utnytte fordelene med et antikrengestag
i ulendte løyper, og raskt kople den fra for kjøring
i sidehellinger.
• Selges enkeltvis.
REV-XM, REV-XP Summit 2013 og senere
860200811

FOX FLOAT STØTDEMPERBESKYTTERE

REV-XP Summit 2012 og tidligere

• Beskyttelse for Fox Float 3 støtdempere.
• Beskytter støtdemperkroppen mot skade.
• Selges parvis med monteringsutstyr.

860200667

890 NOK

Fox Float 3 støtdempere
860201011 • Svart

250 NOK

Sett 36"

42" med dempere

42" uten dempere

FRONTOPPHENGSSETT
36’’
• For å oppdatere snøscooteren din
til REV-XM Summit X med T3-pakke.
• Leverer hurtigheten til den originale
S-36-pakken, pluss fordelene med RAS 2.
• Lettere vekt.
REV-XM, REV-XS, REV-XP

42" med dempere
• For å oppdatere snøscooteren din til RAS
2, X-pakke konfigurering.
• 107 cm RAS 2 frontopphengssett.
• Oppdaterer snøscooteren til nyeste
REC-XS trail fremre del.
• Bedre rettlinjet kjøring på store humper.

860201153 • Svart

REV-XM, REV-XS, REV-XP uten 42’’ frontfjæring

8 690 NOK

860201353 • Svart

• Bedre rettlinjet kjøring på store humper.
• Fantastisk stil.
• HPG støtdempere.
• Skibredde justerbar fra 90 til 95 cm.

8 690 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

• Lettere vekt.
• Fantastisk stil.
• HPG Plus R dempere med
rebound-justering.
• Inkluderer spindel kompatibel
med Pilot TS ski.

42" uten dempere
• Inkluderer spindel kompatibel med Pilot TS ski.
REV-XS, REV-XP, REV-XR med 42” frontfjæring
860201241 • Svart

5 190 NOK
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VEDLIKEHOLDSSETT FOR VARIATOR
• Inkluderer: 1 Fjærdeksel-sett, 3 ruller-sett, 1 bøssing (sideflens),
• 6 glidesko, 6 O-ringer, 1 Circlip, 3 splinter & 3 hendelaksler.
REV-XM, REV-XU

REV-XP, REV-XS, REV-XM, REV-XU

415129625 • 2012 (1200)
2012 til 2017
(600 E-TEC høytliggende områder)
2013 til 2017 Tundra Xtreme

415129626 • 2011 til 2017
(800R P-TEK & 800R E-TEC)

REV-XP, REV-XR, REV-XS,
REV-XM, REV-XU

1 155 NOK

415129708 • 2011 og tidligere
(1200), 2011 og tidligere
(600 E-TEC høytliggende områder)

415129624 • 2011 (550F)
2011 til 2017
(600 & 600 E-TEC havnivå)

415129627 • 2008 til 2010
(800R P-TEK & 800R E-TEC)

1 111 NOK

1 155 NOK

VEDLIKEHOLDSSETT
FOR VARIATOR

eDRIVE 2 VARIATOR
• Med dobbelt antall ruller og armer sammenlignet med
TRA-design er denne variatoren designet med tanke
på lavt vedlikehold og lang levetid i 4-takters motorer.

(Ikke avbildet)
• Inkluderer: 6 ruller-sett,
2 glidesko, 3 O-ringer

Kun 4-TEC 1200 (2010 og senere)

Alle modeller med eDrive 2 variator

415129789

415130055

5 690 NOK

998 NOK

FLYTENDE QRS KONVERTERINGSSETT
FOR KORT AKSEL
• Konverteringssettet gjør det mulig å montere avtagbar flytende ekstra reimskive.
• Gjør det også mulig å fjerne drivreimskiven uten å fjerne mellomakselen.
• Inkluderer gun-drillet lett aksel og alle nødvendige deler og monteringsutstyr
for konvertering.
Passer på 600 CARB, 600 E-TEC, 800 P-TEK og 800 E-TEC motor
860200832

4 070 NOK

QRS TECH LINK
• Denne lette og fullt justerbare karbonfiberstøtten er designet for ekstremt
bruk og opprettholder reimskivens posisjon ved svært høye belastninger.
• Festes bekvemt mellom fremre skillevegg og sekundærdemper.
REV-XM, REV-XS, REV-XP unntatt 550 Fan og 4-taktsmotorer
860200783

2 250 NOK

KAM PÅ DRIVREIMSKIVE FOR QRS-RULLER
SEKUNDÆR KAM

KALIBRERING VARIATORSETT VED
HAVOVERFLATEN

• Spesielt designet for QRS drivreimskive.
• For optimal smidig ytelse og holdbarhet.

Vennligst sjekk spesifikasjoner for høytliggende områder/
havnivå for å finne passende variatorsett og komponenter
for din snøscooter.

REV-XP
417126956 • 40°
417126962 • 38°
417126974 • 44-40°
417126975 • 44-33°

1 628 NOK

417127325 • 44-42°
417127367 • 44°
417127372 • 42°
417127426 • 46-42°

CVT KJØLESYSTEM
• Sørger for suveren luftflyt for å redusere beltetemperatur
med 25 °C.
• Merk: For 2008; delenummer 417300448 er påkrevet
for montering.
REV-XP, unntatt 2008
860200883

629 NOK
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SKI-DOO DRIVREIMER 2017 – EN OVERSIKT
417300391

MX-Z X 850 E-TEC

417300391

RENEGADE BC X 800R E-TEC

417300127

GRAND TOURING SPORT 600 ACE

417300383

MX-Z X-RS 600 E-TEC Iron Dog

417300383

RENEGADE X 1200 4-TEC

417300127

TUNDRA LT 600 ACE

417300127

RENEGADE SPORT 600 ACE

417300391

SUMMIT SP 154”/165” 850 E-TEC

417300391

EXPEDITION XTREME 800R E-TEC

417300383

RENEGADE ADR 900 ACE

417300383

SUMMIT SP 146”/154” 600 E-TEC

414860700

SKANDIC WT 550

417300383

Renegade BC 600 E-TEC

417300391

SUMMIT X 154”/165” 850R E-TEC

417300383

SKANDIC WT 900 ACE

417300383

RENEGADE X-RS 600 E-TEC

417300391

SUMMIT X T3 174” 800R E-TEC

417300383

EXPEDITION LE 900 ACE

417300391

RENEGADE X-RS 800R E-TEC

417300391

FREERIDE 137”/146”/154” 800R E-TEC

417300383

EXPEDITION SPORT 900 ACE

DRIVREIMER MED HØYE YTELSER

VISSTE DU AT
Det er alltid smart å
ha med seg original
reservereim og
tennplugger på
hver eneste tur.

• Drivreimer kalibrert for å maksimere din snøscooters ytelser.
• Sterke Aramid-stropper brukes i konstruksjonen for ekstra lang levetid og pålitelighet,
de sørger også for stabil lengde med minimal krymping og minimale lengdejusteringer.
• Forsterkede understropper av fiberelastomer med høy strekkstyrke sørger for minimal
støvdannelse og lang levetid.
• Flexweave overstropp har svært gode egenskaper når det gjelder sprekker og adhesjon.
• Stabile ytelser gjennom hele reimens levetid.
• Kvalitet du kan stole på for optimale ytelser.
• Bygget med solide egenskaper for kjøring på fjellet, i løyper og for racing.

SKU

KONVERTERINGSSETT
FOR DRIVSTOFFTANK

BESKRIVELSE

REV-XP, REV-XR, REV-XU, REV, REV-XM, REV-XS, REV (G4)

• 38-liters drivstofftank-sett i full
størrelse for konvertering av
kjøretøy med 19-liters racingtank.
• Nødvendig utstyr for montering
er inkludert.
REV-XP & REV-XS med racing
drivstofftank (19-liter)
860200936

2 540 NOK

417300383

600 E-TEC, 800R PowerT.E.K unntatt Summit, 1200 4-TEC og 900 ACE

417300391

850 E-TEC, 800 E-TEC og Summit 800R PowerT.E.K

417300197

600 CARB, 600, 600 H.O SDI

417300367

550 Fan (2010-2011)

415060600

Fan (2009 og tidligere)

414860700

550 Fan (2012, 2014)

417300127

600 ACE

RT

OLJEFILTER

417300189

• Bruk på alle Ski-Doo motorer.
• Spør din forhandler om flere
detaljer.

ZX

1000

414860700

500, 600 LC

417300127

700, 800 LC

417300067

700 (1999, 2000)

415060600

Fan

417300197

V-1000, 600 SDI (2004), V-800

NGK TENNPLUGGER

417300383

800 SDI (2004)

• Du vil oppdage en forskjell med
originale NGK tennplugger.
• Solid stålterminal reduserer risikoen
for kortslutning i tennplugghetten, som
kan forstyrre elektriske komponenter.
• En nødvendighet i dagens
tenningssystemer.

SKANDIC

†

415129429 • 1200 4-TEC
- CR8EKB

103 NOK
512059552 • 550F, 600RS
- BR9ECS (Gap 0,5 mm)

103 NOK
512060029 • 600 CARB, 800R P-TEK
– BR8ECS (Gap 0,8 mm)

103 NOK

605348425

Alle 2008-modeller, 2007 TUV og SWT V-800

414633800

Alle Fan Skandic unntatt Tundra

417300326

Tundra RF 300

415129375 • 600 H.O. E-TEC
– PZFR6F

415129670 • 600 ACE
– MR7BI8

415060600

Tundra RF 300

880 NOK

220 NOK

417300197

Tundra RF V-800

414827600

Gammel Tundra 280 Fan

415129670 • 600 ACE – MR7BI8 415128524 • 600 CARB
& 800 P-TEK – BR9-ECS
220 NOK
(Gap 0,8 mm)
415129484 • 800R E-TEC
103 NOK
– PFR7AB

220 NOK

414961100 • BR9-ES

54 NOK

S-CHASSIS
417300067

Halv-tannet

414860700

Ikke tannet

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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TECH

DRIVREIMER

FOCUS

Drivreimen er en integrert del av snøscooterens girkasse og dens
betydning for å oppnå maksimale ytelser kan ikke overdrives.
Alle justeringer eller endringer som gjøres på giring, vekter, ramper
og fjærer betyr absolutt ingen ting hvis drivreimen ikke kan opprettholde
sine ytelser.

SÅ, HVA ER DET SOM GJØR
ET BELTE TIL ET BELTE?
Du vil se at flere elementer inkluderer ”Aramid”. Aramid
er en menneskeskapt fiber som er motstandsdyktig mot
varme og støt, og som benyttes til å tilføre styrke og
lang levetid til gummireimen. Aramid-fibre og -stoffer
er vanlige i reimer.
Toppknast med spesiell Aramid-fiber
Adhesjonsgummi
Spesialisert høy-modulus Aramid-stropp
Komprimert gummi med høy-modulus PBO-fiber
Bunnknast med Aramid-stoff

BRP REIMKONSTRUKSJON VS. KONKURRENTENE
Merke A

Merke A C12

Merke B

BRP

CR Aramid

CR Aramid

H-NBR Aramid/
Bomull

CR Aramid

CR

CR

H-NBR

CR

Aramid

Karbon

Aramid

Aramid

CR

CR

H-NBR

CR

Kuttet fiber bunngummi

CR Aramid

CR Aramid

H-NBR Aramid/
Bomull

CR PBO Aramid

Bunnstoff

Akryl 1-lags

Akryl 1-lags

CR Aramid/Bomull

Aramid/PET 1-lags

Kuttet fiber toppgummi
Kuttet fiber øvre
vedhengsgummi
Stropp
Kuttet fiber nedre
vedhengsgummi

CR: Chloropren-gummi

På samme måte som vi tilpasser variator og giring for
å oppnå best mulig ytelser for hvordan snøscooteren
kjøres, spesialiserer vi også reimen for bruken

MODULUS & STREKKSTYRKE

SAMMENLIGNING
AV HOLDBARHET

(Basert på BRP dynamometer-tester)
Strekkstyrke (g/d)

100

50
PBO

40
30

Technora

74

47

Karbonfiber

51

Kevlar

20

Glassfiber

10

Polyester
Stålfiber

0
0

500

BRUK DEN RETTE REIMEN

1000

1500

Strekk-modulus (g/d)

2000

2500

Merke A Merke A
C12

Merke B

BRP

Ulike former for kjøring skaper ulike varme- og
belastningsforhold som våre ingeniører må ta hensyn
til. Tar vi som eksempel en Summit med 3-tommers
hendler på gassen som belastes hardt over lengre
perioder, krever slike høye drivverksbelastninger
belter med stiv konstruksjon og høy varmemotstand.
En utility-snøscooter som trekker utstyr eller er tungt
lastet, utsettes også for høye drivverksbelastninger,
men variatorkalibreringen, motorens turtall,
hastighet og miljø er svært ulikt – og det gjelder
også påkrevet reim.
Det er derfor det er best å matche din snøscooters
modell og byggeår til den drivreimen du skifter til.
Og selv om BRP-reimer kanskje har samme bredde
og lengde, vil de ulike materialene levere den beste
ytelsen og den lengste levetiden for hvordan din
snøscooter brukes og kalibreres.
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NSK HJULLAGER BAKRE OPPHENG
• Fett med høye ytelser utviklet for ekstreme temperaturer, vannbestandighet og høye hastigheter med lavt startturtall.
• Avansert Winter Grade DUL1 dobbeltkontakt forsegling for optimal beskyttelse mot fuktighet og forurensning.
• Polyamid-smurt lukket kuleledd sørger for smidig kontakt og fordeling av smørefettet.
• Ultrarent stål ivaretar forlenget lager-levetid – kuler av høy kvalitet sørger for støysvak og smidig drift selv i høye hastigheter.
• Reduserer støy, forbedrer fordelingen av smøremiddel og ivaretar lang levetid.
NSK 6004

NSK 6205

NSK 6005

NSK 6006

503190396

293350115

503191982

503191778

87 NOK

72 NOK

88 NOK

390 NOK

4
1
3

1

3
2

2

ORIGINALT BRP-LAGER
1
EKSKLUSIVT
FOR BRP

SYNTETISK FETT FOR HØYE YTELSER
Fett med høye ytelser utviklet for ekstreme temperaturer,
vannbestandighet og høye hastigheter med lavt startturtall.

2 DUL1 DOBBEL-KONTAKT FORSEGLING

Avansert Winter Grade DUL1 dobbeltkontakt forsegling
for optimal beskyttelse mot fuktighet og forurensning.

3

4

GENERELLE LAGER
1

FØRSTEKLASSES KONSTRUKSJON

•U
 ltrarent stål ivaretar forlenget lager-levetid.
•K
 uler av høy kvalitet sørger for støysvak og smidig drift

•F
 ett optimalisert for industribruk.
• Egner seg sjelden for snøscootere.

2

GENERISK ENKEL-LEPPET FORSEGLING
•L
 eppedesign ikke optimalt for å hindre

inntrenging av vann.
• Dårlig vannmotstand ved belastning.

T1X BUR
Polyamid-smurt lukket kuleledd sørger for smidig kontakt
og fordeling av smørefettet.

GENERELT INDUSTRIFETT

3

INDUSTRIELT STÅLFESTET BUR

• Standard industritype ikke optimalisert

for snøscootere.
•M
 etallbur representerer høyere risiko for

korrosjon når det brukes under røffe forhold.

selv i høye hastigheter.
• Reduserer støy, forbedrer fordelingen av smøremiddel

og ivaretar lang levetid.

BRP OMBYGGINGSSENTER FOR MOTORER
Erfarne BRP-ingeniører bruke bare nye, originale Rotax-deler — her
er ingen snarveier og bruk av deler som ”ser bra ut”. For eksempel,
når vi bygger om en veivaksel, skiftes ALLE lagere, stenger, pinner
og forseglinger, uansett tilstand.
Ombygde korte blokker får nye stempler, ringer, pakninger, veivakselstenger, pinner,
forseglinger og pakninger – hver eneste slitedel erstattes med nye, ekte Rotax-deler.
BRP ombygningssenter har levert service til forhandlere og forbrukere i mer enn 30 år.

SNAKK MED DIN AUTORISERTE SKI-DOO-FORHANDLER HVIS DU VIL VITE MER.

VISSTE DU AT
BRP har et ombygningssenter for
snøscootermotorer, korte blokker,
sylindere og veivaksler. Ombygde
deler kan bestilles hos din forhandler,
har ett års garanti og sparer deg
for mange penger.
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OPPVARMET VISIRSETT
• Enkel plug-in-montering for visirsett
eller vesker med varme.
• Ledninger inkludert.

NYTT
REV (G4)
860201283

NYTT

USB STRØMUTTAKSSETT

VISSTE DU AT Alle Ski-Doo
4-taktsmotorer benytter Learning
Key-teknologien, med to
forhandlerprogrammerte topphastigheter
og 5 akselerasjonsgrader.

• Sørger for ren, stabil energi for lading av dine
elektroniske enheter under kjøring.
• To USB-porter.
• Plug-and-play-montering.
• Inkluderer ledninger.

REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra,
REV-XM, REV-XS
860201234

349 NOK
3W FOR VESKER
MED VARME
• Utskifting av varmer eller ekstra
varmer for vesker med varme.
515176786

REV (G4)

350 NOK

860201261

390 NOK

LEARNING KEY (PROGRAMMERBAR)
• Be din forhandler om å programmere en reservenøkkel.
2015 og senere, kjøretøy med 600,
900 ACE eller 1200 motor
860201162 • Grønn
2014 kjøretøy med 900 ACE motor
860200907 • Grønn

350 NOK

OPPVARMET
VISIRSETT FOR
PASSASJER
• Gled deg over duggfri
kjøring med dette visirsettet
for 1 + 1-seter.
• Brukes sammen med
oppvarmet 1 + 1 grep med
beskytter (860200584).
860200882

460 NOK
12-VOLTS STRØMUTTAKSETT
• Energi til alle dine elektroniske enheter med en
lett-montert 12-volts plugg.
• Monteres på innsiden av oppbevaringsrommet.
• Ledninger inkludert.

RCA ADAPTERPLUGG-SETT
• Y-plugg strøm-splitter lar deg kople
til 2 varmekomponenter eller 1 varmer
og 1 elektrisk sett.

NYTT

515176794

330 NOK

REV (G4)
860201423

374 NOK
REV-XM, REV-XS
860200632
REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra
(unntatt standard 2011-2012)
860200196

239 NOK
Alle modeller med batteri (untatt REV-XM,
REV-XS, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra)
• Ledninger ikke inkludert.

ELEKTRISK TILBEHØR Y-ADAPTER

515177457

• Ledningen gjør det mulig å bruke mer enn
en plug-and-play-artikkel.
• Påkrevet ved bruk av mer enn en av følgende
tilbehør: LED-lys for håndbeskyttere, GPS,
utendørs luft & motortemperaturmodul.

435 NOK

REV-XP, REV-XR, REV-XU

RF DESS™ STROPP
• Be din forhandler om å programmere
en reservenøkkel.

860201141

861507200

160 NOK

139 NOK

ELEKTRISK TILBEHØR
LEDNINGSNETT

12-VOLTS STRØMUTTAK BAK
(Ikke avbildet)
• Monteres på innsiden av oppbevaringsrommet
ved baksetet.
• Ledninger inkludert.
Passer REV-XU Skandic & Expedition
modeller uten E-TEC motor

• Elekrisk sett påkrevet når flere tilbehørsartikler
skal kombineres.

DESS STROPP

REV-XS, REV-XM, REV-XP, REV-XR, REV-XU Tundra
(unntatt Tundra Standard 2011-2012)

• Be din forhandler om å programmere
en reservenøkkel.

160 NOK

860200979

515177057

239 NOK

385 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

860200817
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VISSTE DU AT I likhet med øvrig BRP-tilbehør, er utendørs luft &
motortemperaturmodul en ekte plug-and-play-enhet med enkel montering.

Analog motortemperatur

Motortemperatur

TEMPERATURMODUL FOR UTENDØRS OG MOTOR

MOTORTEMPERATURMODUL

• Få utendørstemperaturen og motortemperaturen
på instrumentet ditt.
• Passer både analog og digital multifunksjonsmåler.
• Bonusegenskap: Rundeteller-modus
på multifunksjonsmåler.
• Plug-and-play i kjøretøyets ledningsnett.

• Enkel plug-and-play i eksisterende målerinstrument.
• Modul plugges inn i ledningsnettet og aktiverer funksjonen på måleren.
• Passer på REV-XP, REV-XR, REV-XS, REV-XM, analoge og multifunksjonsmålere.
• Aktiverer motortemperaturdisplayet.
• Aktiverer motortemperaturdisplay og rundetellermodus
på 2013-2014 REV-XM, REV-XS multifunksjonsmålere.

NYTT

2015 og senere for alle plattformer
(unntatt viftekjølte motorer og 2015 P-TEK)

REV (G4)

860201021

860201362

1 190 NOK

1 490 NOK

Få vite temperaturen utendørs
og i motoren din. Med perfekt
integrasjon med måleren leverer
denne modulen begge deler.

2014 & tidligere REV-XP & REV-XU Tundra (unntatt 550),
REV-XR, REV-XM, REV-XS
860200629

1 090 NOK

YUASA† BATTERIER
•V
 edlikeholdsfritt.
• Ikke behov for å fylle på vann, men periodevis lading påkrevet
når det ikke er i bruk.
• Absorbed Glass Mat (AGM) separatorer – en avansert batteriteknologi
som eliminerer behovet for å fylle på vann.
• Avansert bly-kalsium-teknologi – holder sitt spesifikke tyngdepunkt
mer enn 3 ganger lenger enn konvensjonelle blybatterier.
42215 • 14 Amp. Tørr
(12N14-3A)

410922962 • 21 Amp. Våt
(YTX24HL-BS)

429 NOK

1 290 NOK

415129898 • 18 Amp. Våt
(YTX20HL-PW)

410301204 • 3 Amp. Våt
(YTX4L-BS)

1 090 NOK

499 NOK

410301203 • 18 Amp. Våt
(YTX20HL-PW)

515176151 • 30 Amp. Våt
(YIX30L)

1 190 NOK

2 057 NOK

410301201 • 20 Amp. Tørr
(Y50N18L-A)

979 NOK

NYTT

BATTERIDEKSEL OG STØTTE
• Bruk sammen med LinQ Ergo Summit
Seteveske (860201355) eller 1 + 1 Ergo setesystem (860201268)
på modeller uten batteristandard.
REV (G4)
860201407

390 NOK

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

CTEK BRP 5.0 BATTERILADER
CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i verden, har produsert
en BRP-spesifikk lader for alle BRP-produkter. Laderen er bygget for å takle
de krevende arktiske forholdene. Kontakt din forhandler for mer informasjon.
Komfortpanel – ladeplugg (515177377) selges separat.
860200997

890 NOK
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ELEKTRISK STARTERSETT
• Start snøscooteren din med et enkelt trykk på en knapp.
• Settets komponenter varierer etter modell.

NYTT
REV (G4)
860201282

START SNØSCOOTEREN
DIN MED ET
ENKELT TRYKK
PÅ EN KNAPP.

REV-XP 500SS, 600 Sport 2009 og senere,
REV-XP Fan, REV-XU Tundra
860201085
REV-XP, REV-XM, REV-XS 600 E-TEC 2009
og senere, 800R, 800R E-TEC
860200627

6 990 NOK

LUFTRADIATORSETT
• Gir ekstra kjøling i ekstreme forhold.
• Merk: Ikke kompatibelt med ekstra LED-lys.
REV-XR 1200 4-TEC (2015 og tidligere)
860200448

7 980 NOK
REV-XS & REV-XR med 600 & 900 ACE
(2014 og tidligere & 2016 og senere)
860201350
REV-XS & REV-XR med 600 & 900 ACE
(kun 2015 )
860201186

4 490 NOK
REV-XS 1200 4-TEC (2016 og senere)
860201401

5 130 NOK

SNORSTARTSETT
• Komplett spoleenhet.
• Merk: Spoleenhet ligger bak panelet;
umiddelbar tilgang til håndtaket
krever ulikt sidepanel.
600 HO E-TEC, 800R E-TEC
motorer, unntatt REV-XU
Expedition, WT, SWT
860201053

1 470 NOK

NYTT
REV (G4)
860201410

1 490 NOK

PRIMERSETT

MOTORVARMERSETT

• Sørger for enklere start i svært lave temperaturer.

• Enklere start i svært lave temperaturer.

REV-XU Tundra, 500 SS

600 ACE, 900 ACE, 1200 4-TEC

860200416

860200367

350 NOK

2 640 NOK

148 MONTERINGSDELER

LED-LYS

BESKYTTELSE/FORSTERKNING
RAMMESETT TIL
BESKYTTELSESPLATE UNDER/
S-MODUL FORSTERKNINGSSETT

BESKYTTELSESPLATE
FESTESETT
(Ikke avbildet)
• Laget for å holde din beskyttelsesplate
trygt på plass.

• S-modulfortsterkning, standard
på 600 RS racing-snøscooter.
• Kompatible med Ski-Doo beskyttelsesplater.

REV-XP, REV-XR, REV, RT, REV-XS, REV-XM

REV-XM, REV-XS, REV-XP, REV-XR,
REV-XU Expedition

860200808 • Beskyttelsesplate feste

149 NOK

860200905 • Svart

590 NOK
ADAPTER FOR SIGNATUR
LED-LYS FOR VINDAVVISERE
PÅ STYRET
REV-XP, REV-XR, REV-XU,
unntatt viftekjølte motorer

SETER, RYGGSTØTTER/FOTHVILERE

860201114

390 NOK

LinQ 1 + 1 BASE
FORANKRINGSSETT
FOR RYGGSTØTTE

GUMMILÅS FOR LinQ
1 + 1 RYGGSTØTTE

• Gjør det mulig å montere LinQ 1 + 1 ryggstøtte
på mer enn ett kjøretøy.

510005617 • Venstre side
510005618 • Høyre side

REV-XM, REV-XS, REV-XP & REV-XR
(unntatt GTX, Grand Touring), REV-XU Tundra

115 NOK

(Ikke avbildet)

860201024 • Svart

1 350 NOK

OPPBEVARING/BAGASJE
LinQ REPARASJONSSETT
(Ikke avbildet)
• Erstatter LinQ-mekanisme.
• Inkludert: Hendel, T-lås og monteringsutstyr.

LinQ BESKYTTENDE
DEKALSETT

860201137 • Venstre side
860201138 • Høyre side

• Solide Lexan-dekaler for å beskytte tunnelen.
REV-XS, REV-XM, REV-XP
• Erstatningsdel på din modell år 2013, men
påkrevet for bruk av LinQ-tilbehør på modellår
2012 og tidligere.

170 NOK

GUMMILÅS SERVICESETT
FOR TUNNEL LinQ TILBEHØR
(Ikke avbildet)
LinQ tunnelvesker og LinQ drivstoffkanne
860201057

170 NOK

LinQ GRUNNSETT FOR LAST
• Unikt monteringsfeste kan brukes
på alt LinQ-System tilbehør.
• Av og på uten verktøy.
• Inkludert: 2 LinQ lastebaser og monteringsdetaljer.
860200583 • Svart

860200767 • Svart

NYTT
REV (G4)
516007627

170 NOK

250 NOK

MONTANA GPS FESTESETT

UNIVERSAL GPS-FESTE

LinQ ADAPTERPLATE

(Ikke avbildet)
• Festesett og monteringsustyr for Garmin Montana GPS.
• Mulig å bruke GPS på mer enn ett kjøretøy.

• Settet inkluderer feste, ledningsnett
og alle monteringsdetaljer.
• GPS selges separat.
• Montana GPS og støttesett
(860201417) er påkrevd.

• Muliggjør montering av LinQ
lastebase på pregede
REV-XU-tunneler.
REV-XU Skandic WT, SWT, REV-XU
Expedition SE, LE, Xtreme

REV-XR, REV-XU

860200945 • Svart

860201018 • Svart

390 NOK

REV-XS, REV-XM
860201029

840 NOK

620 NOK

GREP & KONTROLL
DRILLBIT

SKIHÅNDTAK FESTESETT

415128884

• Inkluderer 2 lange og 2 korte
aluminiumsfester for reparasjon
av håndtak på pilotski.

111 NOK

860200525

94 NOK
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

GARASJE/KLISTREMERKER 149

GARASJE
TRANSPORTHJUL
• Sklisikre gummigrep lar dette
stålsystemet med 3 hjul flytte
snøscooteren enkelt gjennom
garasjen.
• Virker både med doble
og enkle skinneski.
861002600

870 NOK

SKI-DOO 2” GUMMI SLEPEDEKSEL
520001498 • Svart

774 NOK
SKRALLE SURREKROKER
• 181 kg sikker arbeidsbelastning.
• 2,5 cm x 3 m stropp med
Sea-Doo, Ski-Doo og Can-Am logoer.
• Deluxe skralle med gummihåndtak.
• Belagte S-kroker.
• Pakke med 2 stk.

LÅSBART TANKLOKK
TIL SNØSCOOTEREN

BARSTOL
• Stolen har klassiske ben av krom og sete
med BRP eller Ski-Doo X-Team logo.

860200447 • Svart/Grå

• Låsbart for å beskytte drivstoffet ditt.
• Tilfredsstiller de siste EPA-kravene.

220 NOK

619590085 • Svart

415129015 • BRP
415129292 • Ski-Doo X-Team

250 NOK

1 730 NOK

KLISTREMERKER

SKI-DOO POP
KLISTREMERKER
516006292 • Sett med
2 dekaler: 25 cm X 20 cm

SKI-DOO PERFORMANCE

SKI-DOO X-TEAM BEE

SKI-DOO X-TEAM CAMO

516006297 • Sett med 20 dekaler på to
25 cm X 20 cm ark

516006301 • Sett med 2 dekaler:
28 cm X 15 cm

516006304 • Sett med 6 deklar på to
25 cm X 20 cm ark

187 NOK

187 NOK

187 NOK

170 NOK

SKI-DOO FREERIDE CAMO
516006303 • 51 cm X 18 cm

187 NOK

SKI-DOO TECHNO X

SKI-DOO X-TEAM KIT

SKI-DOO FREERIDE SKULLS

SKI-DOO BEE

516006299 • Sett med 2 dekaler:
25 cm X 20 cm

516006300 • Sett med 6 dekaler på
to 25 cm X 20 cm ark

516006307 • Sett med 3 dekaler
på 25 cm X 20 cm ark

516006302 • Sett med 3 dekaler
på 50 cm X 20 cm ark

170 NOK

187 NOK

170 NOK

187 NOK

150 TRANSPORTTREKK/LAGRINGSTREKK

RAP-KLIPS TREKK
MED ”KLIPS”
FESTESYSTEM
Snøscootertrekk uten stropper
som enkelt festes til tunnelen
med klips.

REV (G4)

REV-XM

REV-XS

REV-XP

REV-XU

Lasteboks

Ekstra støtfanger foran

Summit styreforhøyersett

MXZ styreforhøyersett

Speil på sidepanelet

Speil på styrets vindavvisere

Vindavvisere på styret

Speil på vindskjermens
vindavvisere

Ultrahøy vindskjerm

Ekstra høy vindskjerm

Høy vindskjerm

Middels høy vindskjerm

Lav vindskjerm

Ekstra lav vindskjerm

Vindavvisere for passasjer

Ryggstøtte

2-seter

STANDARDMODELL (2017)

1 + 1 2-seter

PLATTFORM

1-seter

• Slutt på all kneling i snøen.
• Enkelt å montere.
• Festes i løpet av sekunder.

Passasjerhåndgrep

BRUKSOMRÅDER OG MULIGE VALG

SUMMIT (SP, X)

860201440

SUMMIT MED MIDDELS HØY VINDSKJERM

860201486

MXZ (X, TNT), RENEGADE (X, ADRENALINE)

860201437

MXZ ELLER RENEGADE MED MIDDELS HØY VINDSKJERM

860201438

MXZ ELLER RENEGADE MED 1 + 1 OG RYGGSTØTTE

860201439

SUMMIT (SP, X, BURTON), FREERIDE

860201375

RENEGADE (BACKCOUNTRY X)

860201373

RENEGADE (BACKCOUNTRY)

860201374

REV-XM MED HØY VINDSKJERM

280000625

MXZ (X, X-RS), RENEGADE (X, X-RS)

860201373

MXZ (SPORT, TNT, BLIZZARD), RENEGADE (SPORT, ADRENALINE, ENDURO)

860201374

REV-XS 1-SETER MED ULTRAHØY VINDSKJERM

280000627

REV-XS MED 1 + 1 OG RYGGSTØTTE

280000626

REV-XS MED SIDEPANELSPEIL

280000609

GRAND TOURING (LE)

860201371

GRAND TOURING (SE)

860201372

EXPEDITION (SPORT), GRAND TOURING (SPORT)

280000630

REV-XP MED ULTRALAV/LAV VINDSKJERM

860201387

MXZ (SPORT), RENEGADE (SPORT), SUMMIT (SPORT)

860201388

EXPEDITION (SPORT)

280000566

REV-XP MED 1 + 1 OG RYGGSTØTTE

280000590

TUNDRA (SPORT, LT, XTREME)

280000650

TUNDRA MED EKSTRA HØY VINDSKJERM

280000673

EXPEDITION (LE, SE), SKANDIC (WT, SWT)

280000649

EXPEDITION XTREME

860201377

RAP KLIPSTREKK

‡

Så lenge lageret rekker.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

‡

‡

TRANSPORTTREKK/LAGRINGSTREKK 151

RACING LAGRINGSTREKK
(UNIVERSAL)
• Beskyttelse for alle snøscootermodeller.
Alle modeller
280000529 • Svart med grafikk

990 NOK

SUPERCLAMP

SUPERGLIDE BELTEKANT
• Festing av Superglides på
transportramper eller -dekk skaper
en integrert kant.

• Sikre snøscooteren din ved å trekke
i hendelen.
• Slitesterk komposittkonstruksjon.
• I visse områder (land) kan bruk av begge
Superclamp-låsene være påkrevet.

860201217 • Aluminum

625 NOK

VISSTE DU AT
Superclamp er den
raskeste måten å
sikre og feste
snøscooteren din.

SUPERGLIDE 2 PRO
• Slutt med opprevne finerplater på tilhengeren din.
• Skiene glir lett.
• Gripeknaster sørger for bedre grep.
• Ventilasjon for å unngå fuktighet.
• Passer til alle snøscootere med enkle eller doble skinner.
• Total lengde 20 fot.
860201216

1 090 NOK

SUPERTRAC KIT
860201413 • 12"

390 NOK
860201414 • 24"

SUPERCLAMP II

490 NOK

• Innovativt festesystem for transport.
• Silikon gummiputer som beskytter skiene.
• Håndtak foran og på midten sørger
for enkel manøvrering.

860201415 • 48"

690 NOK

860200950

1 690 NOK

SUPERCLAMP BAK
MED SUPERTRAC

T-STYLE
KROKFESTE
• For tilhengere med
kanal i gulvet.
860200995

160 NOK

SKRUEFESTE
• Den vanligste.
• Standard på alle Superclamps.
• Skrus inn i eksisterende hull der hvor du ville
ha skrudd en ordinær stang inn og dreid
på plass.
860200994

160 NOK

SUPERTRAC
GULVFESTE

• Festesystem for snøscooteren.
• Silikon gummiputer som beskytter
snøscooterens opphengsramme.
• Justeringsbryter for stramming –
passer alle snøscootere.
• Skruefeste til gulv er standard
på alle Superclamps.
• Kan brukes med hengelås,
tyveribeskyttelse.

860201416

860201425

255 NOK

1 180 NOK

• Kan brukes med hengelås, tyveribeskyttelse.
• Justeringsbryter for stramming, passer
alle snøscootere.
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GJØR DET RIKTIGE VALGET

BRPs forpliktelse til kvalitet betyr at hver eneste snøscooter er konstruert etter de høyeste bransjestandardene.
Ikke desto mindre kan mangel på korrekt vedlikehold føre til at selv de beste komponentene svikter etter hvert.

VED Å BRUKE ORIGINALE BRP VEDLIKEHOLDSDELER, TAR DU VARE PÅ INVESTERINGEN DIN.

6 VIKTIGE BRP
ORIGINALPRODUKTER FOR
Å VÆRE SIKKER PÅ AT ALT
VIRKER SOM DET SKAL

DRIVREIMER

LAGERE

S. 142

S. 144

CLUTCH VEDLIKEHOLDSSETT

XPS SYNTETISK KJEDEKASSEOLJE

KARBIDER

BELTER

S. 141

S. 156

S. 134

S. 126

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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MORE THAN
JUST OIL
The XPS brand has a complete family of performance
products to expertly protect, enhance, and extend the life of
your BRP vehicle. Every XPS product has been tested and
approved for complete peace of mind. No second guesses,
no assumptions. The exact product to use, every time.

AFTER ALL, YOU ONLY GET OUT WHAT YOU PUT IN... SO IF YOU'RE
CHOOSING ANYTHING OTHER THAN XPS, THEN YOU'RE NOT GIVING
YOUR SKI-DOO SNOWMOBILE THE ABSOLUTE BEST.
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DET BESTE VALGET FOR DE TØFFESTE FORHOLDENE

DE TØFFESTE TESTLØPENE
Utfordringene som deltagerne møter i de
ultralange konkurranseløpene Iron Dog og
Cain's Quest, er svært ulike de sno-cross

VI ba to privatteam å dele med oss hvilket BRP-tilbehør
de bruker på konkurransekjøretøyene sine.

og cross-country løpene vi alle er kjent

ACADEMY MORTGAGE TEAM #23

med. Løpene er lange – 3 200 km for

2016 DELTAGERE

2016 SNØSCOOTERE

Iron Dog i Alaska og rundt 3 500 km for

Paul Sindorf, Hatcher’s Pass,
Alaska Kristofer Sindorf, Palmer, Alaska

Renegade X 600 H.O. E-TEC

Cain’s Quest i Newfoundland. Løpene går
over flere dager, og ruten er stort sett

IRON DOG

opp til deg selv. Noen av løpene går i

• 41
 cm Sport Performance
skjermutbygger

• Heavy-duty støtfanger bak

eksisterende løyper, men det kjøres også

• LED tilbehørslys

til og med i gresstuster og humper som

•M
 ontana GPS +
hanskeromsutvider +
monteringssett

• Ekstrem beskyttelsesplate

på havisen, på fjorden, i myr, skog og
utfordrer fjæringen. Av sikkerhetshensyn

• Tankveske

består hvert team av to personer.

• LinQ tunnelveske (stor)
• LinQ tunnelveske (middels-stor)

• XC støtfanger foran
• BRP clutch og gir
• KYB PRO-40 racingstøtdempere
• XPS olje

• 4. akselhjulsett
og ekstra mellomhjul
• Heavy-duty fjærer
• 15 cm ekstreme karbider
(2 karbider per ski)
• Woody’s Phantom pigger
• Tunnelbeskyttere

• Ekstra drivreimer

• Tilpassede dekalsett
fra SCS Unlimited

•S
 tyreforhøyer

For å kunne konkurrere – og ikke minst
komme i mål – må snøscooteren være

MONTANA GPS

usedvanlig tøff og velegnet, pluss være

”En av de beste integrerte artiklene er det utvidede
hanskerommet med strømforsynt GPS-feste og
Montana GPS fra BRP”, sier Paul Sindorf of
Academy Mortgage Team #23. ”Muligheten til å
ha GPS-skjermen lett tilgjengelig fra setet er helt
avgjørende. Det reddet oss da vi kom ut for alvorlige
snøstormer på vei tilbake nedover kysten i 2015
[Iron Dog]. Sikten forverret seg til nesten null, og
vi måtte navigere over pakkisen kun ved hjelp av
Montana GPS. Hadde vi kjørt i feil retning, hadde vi
vært på vei ut mot havet”.

i stand til å ha med seg ekstra drivstoff,
utstyr og overlevelsesutstyr. Du tror
kanskje at konkurrentene spesialtilpasser
snøscooter og utstyr, slik som lastebiler
som brukes i ørkenkonkurranser på
jakt etter troféer. Joda, det gjøres visse
tilpasninger, men de fleste racingteamene
modifiserer sine Ski-Doo-snøscootere
i liten grad og utstyrer dem med det
samme tilbehøret som du kan kjøpe hos
din forhandler.
”Før i tiden brukte vi mye tid og penger
på å finne rett utstyr for å kunne lykkes
i denne konkurransen”, sier Paul

TEAM MAINE CAIN’S QUEST I MANGE ÅR, IRON DOG 2014
2016 DELTAGERE

2016 SNØSCOOTERE

Andrew Milley, Labrador City, Newfoundland.
Robert Gardner, Mercer, Maine

Renegade X-RS 600 H.O. E-TEC

• Ekstrem beskyttelsesplate

• Ski-Doo setevesker

• Muffer på styret

• Ekstra LED-lys

•H
 øy vindskjerm

• Forhåndsfilter ventilasjonssett

ganger i Iron Dogs. ”Nå tilbyr BRP mye

• LinQ-bensinkanne

• XPS olje

• Google bensinkanne

av dette utstyret, slik at arbeidet og

• Hanskeromutvidelse og fôring

• BRP drivreimer

• Ski-Doo snøskuffe

• Styreveske

• QRS støtte/flyte ekstrasett

• Summit seteveske

•O
 ppvarmet visirsett

Sindorf, veteran som har deltatt åtte

konstruksjonen allerede er gjort. Nå er
det nesten plug-and-play, så den tiden vi
brukte på ombygging og montering, kan
vi nå bruke på trening og testing”.

LinQ TUNNELVESKER

”År etter år lette vi etter den beste måten
å feste vårt overlevelsesutstyr bak på våre
konkurranse-snøscootere”, sa Paul Sindorf
of Academy Mortage Team #23. ”Da LinQsystemet var et faktum, var det løsningen
på alle våre problemer. Vi har brukt LinQ
tunnelvesker siden 2009 og har aldri hatt
noen problemer med at de faller av eller fra
hverandre. Vi stoler på at de frakter alt vårt
nødvendige overlevelsesutstyr”.

XPS 155

PERFEKT
SAMMEN MED

XPS SYNTETISK OLJE
FOR TOTAKTSMOTOR

850 E-TEC!

• En unik sammensetning for spesiell smøring og beskyttelse
for E-TEC-motorer hvor mindre olje benyttes, og dessuten
med egenskaper som sørger for lite røyk og lite lukt.
• Godkjent av BRP-ingeriører for bruk i Ski-Doo snøscootere
utstyrt med E-TEC-motorer.
• Ivaretar optimal renhet i motoren, pluss slitasjebeskyttende
egenskaper som sørger for lengre levetid for motoren.

VISSTE DU AT XPSoljer er utviklet spesielt
for Rotax-motorer.

619590106 • 946 ml
619590107 • 3,785 l

XPS 4-TAKTS
SYNTETISK OLJE
• Spesiell formulering, godkjent av
BRP-ingeniører for bruk i Ski-Doo
snøscootere utstyrt med Rotax
firetaktsmotorer.
• Premium syntetisk base med tilpassede
tilsetningsstoffer gir optimal smøring
og bedre beskyttelse mot rust.
• Bedre startegenskaper i lave temperaturer
og forbedret kaldstartbeskyttelse.
• Helle/flyt-temperatur = -45ºC
619590114 • 946 ml
619590115 • 3,785 l

+40˚C
+104˚F

-45˚C
-49˚F

XPS MINERALOLJE
FOR TOTAKTSMOTOR
• Godkjent av BRP-ingeniørene, gir optimal smøring i alle
driftstemperaturer for olje-injiserte motorer med forgasser.
• Førsteklasses produkt med høye rengjøringsegenskaper.
• Flyter i -40ºC, også brukbar som forhåndsblanding.
619590100 • 946 ml
619590101 • 3,785 l

Merk: Kontakt din nærmeste forhandler for anbefalte priser på oljebaserte produkter.

XPS DRIVSTOFFSTABILISATOR
• Forlenger drivstoffets levetid ved å hindre nedbryting
av drivstoffet ved lagring.
• Forhindrer vanskeligheter ved starting, gasspjeldnøling
og dårlige ytelser.
• Antirust, antioksiderende formulering beskytter drivstoffsystemet
og motoren.
• Forhindrer fuktighetsproblemer som finnes i etanolblandet drivstoff.
619590096 • 237 ml

XPS FERDIGBLANDET
FROSTVÆSKE/KJØLEVÆSKE
• Ferdigblandet, klar til bruk.
• Eksepsjonell 5-års utvidet servicelevetid.
• Gir suveren varmeoverføring, beskyttelse mot rust
og mindre slitasje.
• Formulert spesielt for bruk i din Ski-Doo snøscooter.
• Idell som reservekjølevæske i kjøretøy som vanligvis
benytter 2-års frostvæske/kjølevæske (grønn).
619590204
5-års (oransje) • 946 ml

Se videoer om totakts og firetakts oljer. www.xpslubricants.com
Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.

156 XPS

XPS LAGRINGSOLJE

XPS SMØRING

• Denne spesialoljen er et must når du setter
din Ski-Doo snøscooter til oppbevaring på våren.
• Spesialutviklet for å beskytte motorens interne deler
mot rust og korrosjon grunnet kondens som kan oppstå
under lagring eller lengre perioder uten bruk.

• Et universalsmøremiddel som forhindrer rust,
korrosjon og fuktinntrengning.
• Inneholder aktive høytrykkstilsetninger som gir
ypperlig smøring og antislitasjeegenskaper.
• Kommer i en sprayboks som kan brukes opp/ned.

619590094 • 350 g

619590093 • 414 ml

XPS HPG STØTDEMPEROLJE

XPS MINERALOLJE
TIL KJEDEKASSE

• Støtdemperolje av høy kvalitet for ytelsesdempere
til bruk under røffe forhold.
• Reduserer skumdannelser for å redusere fading.
619590194 • 1 l

• Pålitelig mineralbasert kjedekassebeskyttelse.
619590099 • 250 ml

XPS SYNTETISK KJEDEKASSEOLJE

XPS OPPHENGSFETT

• Det aller beste innen multigrade kjedesmøring,
spesielt utviklet for våre ytelsesmodeller.
• Kan benyttes over et stort temperaturspekter.

• Optimal smøring i høye og lave temperaturer.
• Beskytter mot ekstern forurensning.
• Formulert spesielt for bruk i Ski-Doo snøscootere.
• Opphenget virker optimalt uansett forhold.

619590098 • 355 ml

619590193 • 400 g

XPS DRIVREIMFLENSRENGJØRING
• Rengjøringsmiddel som er enkelt å bruke og spesielt
utviklet for å fjerne smuss og skitt fra primære
og sekundære drivreimsflenser.
• Ingen skylling nødvendig.
619600022 • 320 g

XPS MIKROFIBERKLUTER
• Laget av ekstremt fine fibre, med myke overflater
som er perfekte for tørking og polering av lakkerte
overflater og alle blanke overflater.
• Absorberingsevnen er så høy at de kan absorbere
opptil 7 ganger sin egen vekt i vann.
• De kan vaskes i vaskemaskin og kan brukes
igjen og igjen.
219701759 • Pakke med 2 stk.

Noen modeller, klær eller utstyr vist kan være utilgjengelig i Norge. Ta kontakt med din BRP forhandler for mer informasjon.
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VEDLIKEHOLDSTIPS

BEVAR DIN SKI-DOO
SNØSCOOTER SÅ
GOD SOM NY
VEDLIKEHOLDSTIPS
1

2

BELTE OG FJÆRING
BAK
Kontroller visuelt alle
komponenter i fjæringen
inkludert glidesko, fjærer, hjul
og lagere. Tilfør smørefett på
koblinger med XPS fjæringsfjett.
Ved kontroll av fjæringen bak,
inspiser om beltet er skadet eller
slitt. Kontroller piggene og sjekk
at de sitter godt og ikke er for
mye slitt. Sjekk stramming og
balansering, juster etter behov.
Pigger S. 125
Belter S. 126
Glidesko S. 128
Lagere S. 144

3

4

5

DRIVSYSTEM

VÆSKENIVÅER

DRIVSTOFFSYSTEM

RENGJØRING

Rengjør drevet og reimskivens
overflate med BRP drivreimflensrengjøring som ikke etterlater noen
stoffer som kan forårsake glipp i
beltet. Inspiser beltet for sprekker,
frynsing eller unormal slitasje.
Skift hvis nødvendig.

Sjekk motor eller injeksjonsolje,
bremsevæske og kjølevæskenivåer.
Juster eller etterfyll etter behov. Skift
kjedekasse eller girkasseolje hvert år
ved sesongklargjøringen.

Kontroller de fuktighetsproblemene som dagens
etanolblandede drivstoff kan
forårsake ved periodisk tilsetting
av tilsetningsstoffer. XPS
drivstoffstabilisator vil beskytte
mot rust, stabilisere drivstoffet
mot oksidering og avfallsstoffer
i drivstoffsystemet. XPS Carbon
Free sørger for rengjøring av
drivstoffsystemet og
motorinntaket.

Stell og rengjøring etter
kjøring: Fjern snø og is
fra den bakre fjæringen,
beltet, fjæringen foran,
styremekanismen og skiene.
Dekk alltid over snøscooteren
når du forlater den ute over
natten eller i lengre perioder.
Vask snøscooteren med en
mikrofiberklut og passende
rengjøringsmiddel.

Justere drivreimens høyde:
For å sikre optimale ytelser, må
drivreimens høyde sjekkes hver
gang en ny drivreim monteres,
eller ettersom reimen slites.

XPS firetakts syntetisk olje, S. 155
XPS totakts syntetisk olje S. 155
XPS forhåndsblandet
fryse/kjølevæske S. 155
XPS kjedekasseolje S. 156

XPS mikrofiberklut S. 156

XPS drivstoffstabilisator S. 155

Drivreimer S. 142
XPS Drivreimflensrengjøring S. 156

TIPS VED LANGVARIG OPPBEVARING*
VISSTE DU AT
Har du planer om å lagre din Ski-Doo
snøscooter i 3 måneder eller mer?
Her er et par ting du kan gjøre for å
sikre at den er like smidig å kjøre når
den kommer ut av lagringsperioden,
som den var da du satte den inn.

• Etter rengjøring og tørking av snøscooteren, bruk XPS fett på alle metalldeler for å begrense rustdannelser.
• Bruk en Yuasa-lader for å holde batteriet ditt helt ladet i månedene du ikke bruker den.
• Fyll opp bensintanken, tilføy XPS Carbon Free tilsetningsstoff eller XPS drivstoffstabilisator.
• Smør motorens interne deler med XPS lagringsolje. På E-Tec-motorer, aktiver motorens lagringsmodus.

*Merk: Sjekk brukerveiledningen for fullstendige lagringsrutiner.

RÅDFØR DEG MED DIN AUTORISERTE SKI-DOO SNØSCOOTERFORHANDLER: DIN PARTNER FOR UTMERKET VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYET.
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DET ER VIKTIG
Å BRUKE
RIKTIG OLJE
Den rette oljen leverer:
DE BESTE YTELSENE
DEN BESTE PÅLITELIGHETEN
DEN LENGSTE LEVETIDEN
Det er en balansekunst å levere
alle tre egenskaper – og kun XPS
med sine spesielle formuleringer
og omhyggelig tilsatte
tilsetningsstoffer, er spesielt
designet for å gjøre akkurat
det i Rotax-motorer.

PASSER EN OLJE TIL ALT?

Våre effektive motorer setter store krav til motoroljen. Hos BRP behandler vi oljen
som en faktisk mekanisk del som må utvikles sammen med motoren den er ment for,
gjennom hele utviklingen, testingen og valideringsprosessen. XPS er det beste valget
for våre Rotax-motorer fordi oljen er konstruert samtidig med vår eksisterende og nye
motorteknologi. Hver motortype har sine spesifikke behov og karakteristikker som
oljen må matche. Ikke alle oljeprodusenter gjør det slik.
2-TAKTSOLJE
Faktum: XPS syntetisk 2-taktsolje
gjennomgår grundig forskning og
godkjenning slik at de unike egenskapene
i E-TEC-teknologien når sitt fulle
potensial. Det er denne type kjemi
som du ikke finner i noen andre oljer.

4-TAKTSOLJE
Faktum: XPS 4-taktsolje er godkjent
av BRP-ingeniørene når det gjelder
uovertruffen smøring, raske og enkle
kaldstarter og oljeflyt i ekstreme
vinterforhold og ekstremt lave
temperaturer, med kaldtstartbeskyttelse
og beskyttelse mot motorslitasje.

HVORFOR IKKE VELGE ET BILLIG ALTERNATIV
ISTEDENFOR XPS MOTOROLJER?
BRP-ingeniører og eksperter som Mischa Zimmerman har flere ganger bevist
at andre oljemerker oppfører seg annerledes i Rotax-motorer.

”Den beste oljen er den
oljen som ble spesifikt
designet for motoren,
uten kompromisser.”
Mischa Zimmermann
Project Leader Engine Development, BRP

Finn ut hvorfor oljen er så viktig på www.xpslubricants.com

• Hver enkelt produsent etablerer sine
egne, interne kompatibilitetsstandarder
og kriterier for sin produksjon av
originale oljer.

• Kun XPS er eksklusivt designet for
Rotax motorteknologi, inkludert det
avanserte E-TEC-systemet for direkte
drivstoffinnsprøyting.

• Oljeleverandører på ettermarkedet
følger for det meste eksisterende
bransjestander for kompabilitet, men
dette er en felles praksis for generelt
bruk som ligger langt fra den synergi
og valideringsprosessen som vi følger.

• Vår olje er testet på alle de kjøretøyene
og motorene vi bygger – ikke bare
på en eller to modeller – og til tross
for hva andre leverandører hevder,
validerer vi igjen og igjen levetiden
både til motoren og kjøretøyet, noe
som innebærer at vi gjennomfører
tusenvis av dynamometer-timer og
hundretusenvis av kilometer hard
testing i den virkelige verden, i
motsetning til bare å støtte oss
på en sesongs bruk slik andre
oljeleverandører annonserer.

• Selv oljer som er mer kostbare
enn XPS vil ikke ha de samme,
tilpassede resultatene.

FINNES DET IKKE ANDRE KVALITETSOLJER
PÅ MARKEDET?
Jo. Men ingen annen olje er designet som en faktisk mekanisk del samtidig med
utviklingen av motoren, som XPS. Den beste oljen er den oljen som er konstruert med
omhyggelig tilpassede tilsetningsstoffer for å tilfredsstille nøyaktig den motorens behov.
Din tilfredshet betyr noe. Vi ønsker at du skal ha den aller beste opplevelsen med ditt
BRP-kjøretøy, så vi setter høye standarder for XPS-oljen.

Skift olje og oljefilter

Pakninger og forseglinger (ACE og 1200 4-TEC)

Inspiser

Tennplugger

Erstatt

Starter med tilbakespoling

Rengjør og smør

3D-RAVE ventiler (E-TEC)

Rengjør

In Line drivstoffilter (E-TEC)

Erstatt

Drivstoffslanger & tilkoblinger

Inspiser

Silen i drivstoffpumpen (E-TEC)

Inspiser eller skift

Drivstoffpumpens utgangsfilter (ACE og 1200 4-TEC)

Erstatt

OLJESYSTEM (E-TEC)

Pumpe-sil

Undersøk/rengjør

KJØLING

Kjølevæske

EKSOS

System

Inspiser og kontroller for lekkasjer

Bakre mellomhjul

Sjekk lagere, inspiser gummi

Glidesko & stoppestropper, bolter

Inspiser

Aksler & kuleledd

Smøre

BELTE

Belte

Juster og tilpass

FRONTFJÆRING

Støtdempere, fjærer, A-armer, bolter

Inspiser

SKI

Ski & skinner

Inspiser ski og skinner

MOTOR

DRIVSTOFF

BAKHJULSOPPHENG

Drivreim

TALJESYSTEM

Sjekk nivå
Erstatt

Undersøk visuelt/rengjør
Trekk til festeskruen

Glidesko, O-ringer, glideforinger skive (E-TEC)

Erstatt

Fjærdekselbøssing & ramper (E-TEC)

Erstatt

Drivreim

Inspiser
Inspiser

Dreven reimskive

Sjekk forhåndsbelastning (ACE)
Rengjør

Drivkjede

DRIVSYSTEM

BREMSESYSTEM

KAROSSERI

KONTROLLER

Kjedekasseolje

Bremsevæske

Juster
Endre
Sjekk oljenivå
Sjekk nivå
Erstatt

Bremseklosser, -slange og -skive

Inspiser

Motorens gummifester

Inspiser

Motorstopper (E-TEC)

Juster

Spjeldkabel (E-TEC)

Inspiser

Styremekanisme

Inspiser

Etter de første

3 000 km ACE
og 1200 4-TEC

eller en gang
per år

Hvert 5. år

Oljesystem 4-takter

Hver 10 000 km
eller hvert 3. år

TILTAK

Hver 6 000 km
eller hvert 2. år

KOMPONENT

Hver 3 000 km
eller 1. år

SYSTEM

Hver 1 500 km

ANBEFALT PERIODEVIS VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
KJØRETØY DREVET AV E-TEC, ACE & 1200 4-TEC

Første inspeksjon
etter 500 km

DU HAR KJØPT DET ALLER BESTE KJØRETØYET
SOM FINNES PÅ MARKEDET. DET FORTJENER
DE BESTE VEDLIKEHOLDSPRODUKTENE
SOM FINNES I VERDEN.
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Å la ditt kjøretøy får regelmessig vedlikehold og service hos din
BRP-forhandler, kan forhindre større og mer kostbare reparasjoner
i det lange løp. Bare følg den anbefalte vedlikeholdsplanen. Anbefalt
vedlikeholdsplan er satt opp av eksperter som forstår din Ski-Doo
og vet nøyaktig hvordan du kan holde den i topp form. Ta vare på
kjøretøyet ditt ved å vedlikeholde det med BRP og Rotax godkjente
originalprodukter eller 100 % Ski-Doo-godkjente produkter.

RIDE IT HARD. TREAT IT RIGHT.
DEMAN
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XPS. THE ONLY OIL ENGINEERED BY BRP
FOR THE LEVEL OF PERFORMANCE YOU EXPECT.
FOR THE FULL XPS STORY, VISIT WWW.XPSLUBRICANTS.COM
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