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Моделі SSV Defender
(мотовсюдиходи)

Двигуни
Ціна, 
Euro*

Defender 800R STD, 
колір «Green» Двигун Rotax, 800 куб.см., 50 к.с., V-подібне 

розташування циліндрів, рідинне охолодження,
Крутний момент 68 Н / м.

14 500
13 500

Defender 800R DPS, 
колір «Green»

15 600
14 500

Defender HD10 DPS, 
колір «Yellow»

Двигун Rotax 1000 куб.см., 72 к.с., V-подібне 
розташування циліндрів, рідинне охолодження,

Крутний момент 83 Н / м.

16 550
15 400

Defender HD10 XT, 
колір «Pure magnesium»

19 500
18 150

Defender HD10 XT, 
колір «Breakup Country Camo»

19 600
18 250

Defender HD10 XT CAB, 
колір «Red»

24 100
22 450

Роздрібний прайс-лист Can-Am Defender 2016

Комплектація конфігурацій (коротко):

DEFENDER BASE (HD8):
Трансмісія PRO-TORQ; Система Visco Lok; Задня підвіска ТTA-HD; Багатомісне нероздільне сидіння 
VERSA-PRO; Сталеві колісні диски з 25-дюймовими шинами; Цифрова приладова панель; Каркас - 
гібридна конструкція, що представляє собою поєднання суцільнозварної рами і просторового каркаса, 
який виготовлен з високоміцної низьколегованої сталі (марка HSLA), схвалений ROPS, сертифікова-
ний ISO 3471 і OSHA; Забарвлення в зелений колір.

Конфігурація підвищеного комфорту для HD8 / доп. особливості конфігурації для HD10:
Нова 4-діапазонна система контролю тяги: 2x4 з відкритим заднім диференціалом, 2x4 із заблокова-
ним заднім дифф., 4x4 з відкр. заднім дифф. і 4x4 з забл. заднім диференціалом Visco-Lok, автобло-
кування переднього диференціала; Загальна ємність багажних відділень: 39.5 л., В тому числі 6,3 л 
- водовідштовхувальний інструментальний бокс в консолі, 22,8 л - бокс під панеллю.

DEFENDER DPS (HD8 или HD10), додатково до конфігурації BASE:
Динамічний Підсилювач рульового управління (DPS); Система Visco Lok QE - автоматичне блокування 
переднього диференціала швидкого спрацьовування; 12-дюймові литі алюмінієві колісні диски; Забар-
влення: жовтий, зелений або камуфляж Mossy Oak. 

DEFENDER XT (HD8 или HD10), додатково до конфігурації DPS:
3 режими їзди: ЕКО / Робота / Нормальний; Лебідка Can-Am на 2041 кг; 14- дюймові литі алюмінієві 
колісні диски; 27-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0; Аналогово-цифровий приладова панель з вбудова-
ним речовим боксом; Вдосконалене сидіння VERSA-PRO, (регулюється сидіння водія), має «профільо-
вані» згладжені кути, жорстке вінілове покриття, відкидні, оснащені гачками-застібками для зручності 
проходу і доступу до багажних  відділень під ними; Багажне відділення під сидінням що замикається; 
Повний жорсткий верх (дах); Повний захист днища; Забарвлення: яскраво-червоний, «чистий магній» 
або камуфляж (Mossy Oak Break-Up Country, виготовляється за допомогою аквапечаті). Місткість ба-
гажних відділень - 61 л.

DEFENDER XT CAB (тільки HD10), додатково до конфігурації XT:
Повний жорсткий верх з обшивкою; Повнорозмірне, з нахилом, скляне вітрове скло з комплектом 
склоочисників / склоомивачів; Повнорозмірні дверцята з відкриваємими вікнами з електроприводом; 
Заднє скляне зсувне вікно; Комплект обігрівача, вбудований; Кольори забарвлення ті ж, що у моделей 
XT, Місткість багажних відділень - 48 л.

* Оплата в ГРН по коммерц.курсу на день оплати


