
Моделі SSV 
(мотовсюдиходи)

Комплектація та конфігурація (коротко)
Ціна, 
Euro*

Commander 1000R LTD
колір:
«Cognac»
«Deep Pewter Satin»

- Двомісний,
з посадкою «пліч-о-
пліч»;

- Двигун:
1000 куб.см., 85 к.с .;
- Лебідка WARN на 2 
041 кг;
- Шини 27 ‘’ Maxxis 
Bighorn 2.0;
- Посилений передній 
бампер;
- Задня підвіска - не-
залежна торсіонна на 
подовжніх важелях (TTI) 
із зовнішнім попереч-
ним стабілізатором
- Ексклюзивний дворів-
невий багажник (систе-
ма Dual-level)

+ до стандартних опцій:
•	Аналогова / цифрова приладова панель
•	Передня і задня пневмопідвіска (ACS) з комбінованими 

пневматичними газовими амортизаторами високого тиску 
FOX HPG

•	Система GPS Garmin Montana 650t з сенсорним екраном
•	Акустична система з чотирма вбудованими динаміками
•	2-секційний повний жорсткий верх (дах)
•	Вітрове скло (1/2)
•	Пофарбований пластик
•	Легкосплавні колісні диски 14 ‘’ з обробкою конфігурації 

LTD

23 600
21 700

Commander 1000R XT
«Breakup Country Camo»

 + до стандартних опцій:
•	Аналогова / цифрова багатофункціональна приладова 

панель
•	Легкосплавні колісні диски 14 ‘’ з машинної обробкою
•	Передні / задні амортизатори - Motion Control
•	Камуфляжний колір “Breakup Country Camo”
•	Передня підвіска - на подвійних A-образних важелях з 

геометрією, що забезпечує контроль занурювання

19 350
17 800

Maverick 1000R Xds DPS 
Turbo

«Hyper Silver/Octane Blue»

- Двомісний,
з посадкою «пліч-о-
пліч»;

Двигун 131 к. с.:
- З кованими поршнями,
- З турбонаддувом
- Високоефективний 
повітряний фільтр 
Donaldson
- Вбудований 
проміжний охолоджувач

+ до стандартних опцій:
•	Варіатор CVT з системою швидкого спрацьовування 

(QRS).
•	Центральне розташування двигуна.
•	Передні і задні комбіновані газові амортизатори 

високого тиску FOX 2.5 PODIUM RC2 HPG з можливістю 
регулювання попереднього натягу, відбою і ступеня 
стиснення пружин на високій і низькій швидкостях.

•	Торсіонна задня підвіска на поздовжніх A-образних 
важелях (TTA) переглянутої конструкції з ходом 40,6 см.

•	Передня підвіска на подвійних A-образних важелях 
переглянутої конструкції з ходом 38,1 см.

•	14 ‘’ легкосплавні колісні диски з фіксаторами боковини 
шини (бідлоками).

•	28 ‘’ шини Maxxis Bighorn 2.0.
•	Водійське сидіння і кермо з можливістю регулювання кута 

нахилу.
•	Аналогова / цифрова приладова панель.

25 600
23 500

Maverick 1000R Xds DPS 
Turbo

«Carbon Black/Manta 
Green»

25 700
23 650

Гарантія 2 роки www.brp.ua

На всіх мотовсюдиходах Can-Am SSV (Commander і Maverick):
•	Двигун, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, рідинного охолодження;
•	Трирежимна динамічна система рульового керування з посиленням (DPS);
•	Система інтелектуального управління дроселем (iTC) з електронним уприскуванням палива 

(EFI);
•	Варіатор CVT з селектором субтрансміссіі;
•	Привід від вала з механізмом перемикання на 2/4 колеса і системою автоматичного блокування 

переднього диференціала Visco-lok QE (швидкого спрацьовування)
•	Тип передньої підвіски - на подвійних A-образних важелях;
•	Захисний каркас з труб високоміцної сталі діаметром 5,1 см, який відповідає промисловому 

стандарту на пристрої захисту при перекиданні (ROPS)
•	Протиугінна система з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)

* Оплата в ГРН по коммерц.курсу на день оплати

Роздрібний прайс-лист 
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