
Відео 

https://youtu.be/Q47M0HJ2JM8


Що нового: 
Мотовсюдиходи  

Can-Am 



Вересень 2015 р.: 
 

“… один новий мотовсюдихід кожні 6 
місяців протягом наступних 4 
років…” 

Підводячи підсумки останнього року… 

Жозе Божолі  
(José Boisjoli) 



Березень 2016 р.: Defender MAX 



Червень 2016 р.: Більше спеціалізованих моделей 
для полювання 

Outlander Mossy Oak 
Hunting Edition 1000 

Defender Mossy Oak 
Hunting Edition HD10 



Червень 2016 р.: Розширили нашу лінійку в сегменті 
«грязьовиків» 

Renegade X mr 570 Maverick MAX X mr 1000R 



Червень 2016 р.: Випустили найдоступніший Outlander за 
всю історію виробництва квадроциклів 

2017 Outlander 450 



Червень 2016 р.: Вдало розширили нашу платформу «середньо-
об’емних» Outlander та нашу пропозицію для підлітків 



Серпень 2016 р.: Удосконалені диски й шини на    
      мотовсюдиході Defender 

Defender Base і Convenience 
Відтепер з 26-дюймовими 

шинами Maxxis 

Defender DPS і MAX DPS 
Відтепер з 27-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 

2.0 та 14-дюймовими алюмінієвими дисками 

Початок виробництва: 
серпень 2016 р. 

Початок виробництва: 
жовтень 2016 р. 

Початок виробництва: 
жовтень 2016 р. 



Серпень 2016 р.:  
    Додаткові варіанти кольорів на Defender DPS 

Defender DPS HD8  
Насичений червоний(Intense Red) 

Defender DPS HD10  
Темно-сірий металік  

(Pure Magnesium Metallic) 

Початок виробництва: 
жовтень 2016 р. 

Початок виробництва: 
жовтень 2016 р. 



Серпень 2016 р.:  
  Додатковий вибір двигунів на XT CAB 

Defender XT CAB HD8 

XT Cab відтепер за нижчою 
рекомендованою ціною 
 Початок виробництва: 

вересень 2016 р. 



ВІДЕО 

https://youtu.be/0KCuLYmohZQ


Maverick X3 
(ширина 64 дюйма) 

 14-дюймові алюмінієві диски 
 28-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 50,8 см 
 Амортизатори FOX 2.5 PODIUM QS3 

Piggyback 
 Повний захист днища HMW 
 Кольорові вставки: білі (White) 

2017 Can-Am                                       : Три моделі 

Maverick X3 X ds 
(ширина 64 дюйма) 

 14-дюймові алюмінієві диски з 
бедлоками 

 29-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 50,8 см 
 Повністю регульовані амортизатори 

FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback 
 Повний захист днища HMW 
 Вибір кольорів пофарбування 

Maverick X3 X rs 
(ширина 72 дюйма)  

 14-дюймові алюмінієві диски з 
бедлоками 

 30-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 55,9 й 61 см відповідно 
 Повністю регульовані амортизатори 

FOX 3.0 PODIUM RC2 з виносним 
резервуаром і перепускним 
клапаном 

 Посилений повний захист днища 
HMW 

 Вибір кольорів пофарбування 





2017 Can-Am 

 Двигун Rotax ACE, 3 циліндри (в лінію), 
900 куб.см, з турбонаддувом і проміжним 
охолоджувачем 

 154 к.с. і 153 Н/м обертального моменту 
 Від 0 до 96 км/год за 4,9 секунд, макс. 

швидкість 136 км/год. 
 



2017 Can-Am 

 Високоефективна безступінчаста трансмісія з системою швидкого 
спрацьовування QRS-X 

 Збільшеного розміру і має 3-дисковий ведений шків 
з посиленим охолодженням 

 Компактна конструкція  
 коробки передач,  
 З прямим приводом через шестерні,  

без карданного валу 



2017 Can-Am 

 Покращена динаміка повітряних 
потоків 

 Три повітровпускні отвори:   
    два для БКП і один для двигуна 
 Розташовані високо, щоб 

залишатися сухими – для 
надходження чистого повітря й 
легкого доступу для 
обслуговування 

 Також оснащений повітряним 
фільтром Donaldson 
для їзди по піску 



2017 Can-Am 

 Підвіска TTX 
 Статусні поздовжні важелі, як на 

вантажівці 
 4-ланкова конструкція, що забезпечує 

хід довжиною 61 см 
 Амортизатори Fox 3.0 Podium RC2 з 

виносним резервуаром, перепускним 
клапаном і двошвидкісним 
регулюванням стиску і відбою 



2017 Can-Am 

 Колісна база 2,59 м 
 Більше комфорту й упевненості на високих швидкостях 
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2017 Can-Am 

 Колісна база 2,59 м 
 Більше комфорту й упевненості на високих швидкостях 





2017 Can-Am 

 Низьке розташування сидінь і впевнена посадка! 
 Оптимальне розташування органів керування й 

ергономіка 
 Водій і пасажир розташовані в центрі транспортного 

засобу, і все ще залишається        
достатньо простору для ліктів 

 4-позиційне регулювання            
сидіння;  
вперше в галузі 



2017 Can-Am 

 Розташовані по центру, як у спортивних автомобілях, педалі акселератора й 
гальма 

 Зручно розташовані рукоятки для пасажира й підніжки, розташовані під кутом 



2017 Can-Am 

 Суцільнолиті сидіння ErgoPrint, як у гоночних автомобілях 
 Знімні подушки сидінь для легкого очищення 
 Зручний для оснащення додатковим устаткуванням 



2017 Can-Am 

 Рульове колесо з пласкою нижньою частиною (в формі «D»)  
 Регульована рульова колонка (кут нахилу 25 градусів) з вбудованою приладовою 

панеллю 
 1.5 оберту рульового колеса від упору до упору 





2017 Can-Am 

 Суцільнозварний низькопрофільний каркас 
 Високоякісна двофазна сталь 980 
 На 53% краща жорсткість при крученні й на 20% легший за свого найближчого 

конкурента 



2017 Can-Am 

 Унікальний зовнішній вигляд 
 Статусна передня архітектура типу вантажівки з дугуватими двійними А-

подібними важелями й стабілізатором поперечної стійкості 
 Світлодіодні фари, світлодіодні задні ліхтарі й унікальні фірмові світлодіодні вогні 

Maverick X3 
 Дорожній просвіт до 38 см 



2017 Can-Am 
Доступність для технічного обслуговування: 
 Центр обслуговування центральної консолі забезпечує легкий доступ до бачка з 

гальмівною рідиною й запобіжників 
 Знімний капот і решітка для легкого очищення радіатора 
 Швидкий доступ до фільтрів (фільтр БКП, повітряний фільтр двигуна і масляний 

фільтр двигуна) 
 Не потребує технічного обслуговування після обкатки; одне технічне 

обслуговування на рік за нормальних умов експлуатації 



2017 Can-Am 

 Точки кріплення поперечної рульової тяги розташовані ближче до середини 
транспортного засобу (ближче до переднього диференціалу) 

 НОВІ довші А-подібні важелі 
 НОВИЙ механізм рейкової передачі 
 НОВА конструкція півосі 



Maverick X3 
(ширина 64 дюйма) 

Maverick X3 X ds 
(ширина 64 дюйма) 

Maverick X3 X rs 
(ширина 72 дюйма)  

 14-дюймові алюмінієві диски 
 28-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 50,8 см 
 Амортизатори FOX 2.5 PODIUM QS3 

Piggyback 
 Кольорові вставки:  білі (White) 

 14-дюймові алюмінієві диски з 
бедлоками 

 29-дюймові шини  Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 50,8 см 
 Повністю регульовані амортизатори 

FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback 
 Вибір кольорів пофарбування 

 14-дюймові алюмінієві диски з 
бедлоками 

 30-дюймові шини Maxxis Bighorn 2.0 
 Передня й задня підвіски з довжиною 

ходу 55,9 см та 61 см відповідно 
 Повністю регульовані амортизатори 

FOX 3.0 PODIUM RC2 з виносним 
резервуаром і перепускним 
клапаном 

 Вибір кольорів пофарбування 

2017 Can-Am                                       : Три моделі 



Що нового: 
2017  

модельний рік  
Запчастини, 
аксесуари  

й екіпіровка 



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЮН 



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЮН 

Передній бампер для 
їзди по дюнах 
◆ Вбудовані точки кріплення 

для фар 
◆ Легковагий, алюмінієвий 

Задній бампер для їзди по дюнах 
◆ Легковагий, алюмінієвий 
◆ Задній прийомний зчіпний пристрій, сумісний 

Верх Bimini з сонцезахисним козирком 

Вітрове напівскло 

Освітлений прапорець антенного типу 

Бокові дзеркала 

Нижня дверна панель 
◆ Подовжує бокові двері внизу 



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПУСТЕЛІ 



Передня балка для захисту 
від проникнення 

Передній бампер Pre-Runner 

◆Посилений, сталевий  
◆Включає вбудовану опору для  
   лебідки й точки кріплення для  
   фар  

◆Вітрове скло, сумісне 
Алюмінієвий дах 

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПУСТЕЛІ 
Задній 
подовжувач 
каркасу 
◆  Дозволяє тримати 

запасну шину під 
рукою 

Боковий захист для дисків 

Задній бампер Pre-Runner 
◆Задній прийомний зчіпний 

пристрій, сумісний 

Повний захист днища 
◆З високомолекулярного  поліетилену 

HMWPE (6 мм) 



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ / ПРИГОД 



Спортивний верх (дах) 

Повнорозмірне вітрове скло з 
твердим покриттям 

Надрозширені 
уширювачі крил 

◆Відтепер виготовляється з 
формованого полікарбонату для  
підвищеної жорсткості 

Заднє вітрове 
скло 

Поворотна полиця з системою  
кріплення LinQ 

Кронштейн для кріплення  
світлового прибора 

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ БЕЗДОРІЖЖЯ / ПРИГОД 



БАГАТОЦІЛЬОВІ АКСЕСУАРИ 



ІННОВАЦІЙНІ АКСЕСУАРИ 
Опора для GPS-навігатора / планшета / 
телефона й речовий ящик 
◆ Розташована для забезпечення перегляду й зйомки 
  

Холодильник з системою кріплення LinQ 
◆ Об’єм 28.5 л 
◆ Високоякісна пінопластова ізоляція 
◆ Зручна пробка для зливу конденсату 



 Отримуємо вигоду від досвіду й 
репутації наших партнерів 

 Задовольняємо ринки з 
конкретними потребами  

 Збільшуємо відмінність BRP від 
конкурентів через мережеву 
ексклюзивність 

Навіщо? 

МІЖБРЕНДОВІ АКСЕСУАРИ 



6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ  
КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS  

ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 
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6 ЕКСКЛЮЗИВНИХ КОМПЛЕКТІВ НАКЛЕЙОК SCS ДЛЯ MAVERICK X3 



Передній бампер LSR 

Передня балка для захисту від  
проникання LSR  

Комплект 
засобів для 

вогнегасника 
LSR 

Номерні 
знаки LSR  

Сидіння Beard 

Задній бампер LSR 

Кріплення запасного колеса LSR 

Задня балка для захисту 
від проникання LSR  

Алюмінієвий верх LSR 

Фара LSR і 40-дюймова  
дугова світлова балка Baja Design  

Боковий захист для дисків LSR 



Відео 

https://youtu.be/YrkiS-mckGY


Передній бампер 

Передня зовнішня 
рама 

Підніжки Задня зовнішня рама 

Задній бампер 

Брус кузова і 
кріплення запасного 

колеса 



Труби каркасу 
Nerf 

Задній бампер під лебідку 
◆Вбудовані монтажні опори 
◆Точки кріплення для буксирування 

Передні важелі з 
великим просвітом 
◆5 см додаткового дорожнього 

просвіту без шкоди для 
робочих характеристик 

Задні важелі з великим 
просвітом 
◆5 см додаткового дорожнього 

просвіту без шкоди для робочих 
характеристик 

Передній бампер під 
лебідку 
◆Забезпечує вище положення 

лебідки 
◆Виключає занурення в грязь 



                               -  Аксесуари 

Тримач на 2 рушниці 
◆Надійно тримає ваші рушниці в межах 

досяжності, захищений у зоні кабіни 

На численні прохання 



Представляємо V.I.A. 

 VEHICLE (транспортний засіб) 

 INFORMATION (інформація) 

 APP (додаток) 



Представляємо V.I.A. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 ПОВНЕ джерело інформації 

 ШВИДКИЙ доступ до інформації 

 ПРОСТИЙ в орієнтуванні 

АУДИТОРІЯ 

 Створений в першу чергу й головним чином для СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛІВ 
ПРОДАЖУ 

 Однак широка громадськість також матиме доступ 

V.I.A. є головним ресурсом для доступу до інформації про транспортні засоби 



Представлення V.I.A. 

 ЦІЛІ 

 Збільшити ЗНАННЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ 

 Забезпечити ШВИДШИЙ і ЛЕГШИЙ доступ до інформації 

 Забезпечити ПРОФЕСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ клієнтів 

V.I.A. є головним ресурсом для доступу до інформації про транспортні засоби 



Зміст V.I.A. 

 Зміст модуля Competitive Edge 
 Відео з загальною інформацією 
 Листи специфікацій 
 Порівняльний аналіз проти конкуренції 
 Інформація про аксесуари 
 Посилання на рекламний ролик 

Знайдіть зараз: BRP VIA 
APP є безкоштовним. Без реєстрації. 



   Логос-Спорт - офіційний дистриб'ютор BRP в Україні з 1998 року 

   Logos-Sport - an official distributor of BRP in Ukraine since 1998  

   www.brp.ua 

http://www.brp.ua/

