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Сторінка 2 

засобів Maverick X3, ми також збагатили наші моделі рекреаційно-утилітарного сегмента 
Can-Am Commander додатковими функціональними характеристиками і оптимізованим 
співвідношенням ціни і якості, а розширений асортимент оригінальних аксесуарів забезпечує 
додатковий рівень комфорту і можливостей індивідуального споживчого конфігурування 
транспортних засобів». 
 
Мотовсюдиходи 
 
Сімейство мотовсюдиходів Can-Am Maverick X3 продовжує здійснювати революційні 
перетворення в галузі: 172-сильна модель Maverick X3 Turbo R 2018 року є найпотужнішим 
на ринку мотовсюдихом заводського складання. Модель Maverick X3 Turbo R оснащена 172-
сильним турбонаддувним двигуном, що має збільшену на 12% потужність у к. с. і на 10% 
більший крутний момент. Ця нова флагманська модель суперспортивного мотовсюдихода 
здатна розганятися від 0 до 60 миль/год за якихось 4,4 секунди. 
 
Крім того, до сімейства мотовсюдиходів Can-Am Maverick X3 тепер входить модель Maverick 
X3 Turbo з двигуном потужністю 120 к. с. Ці нові базові мотовсюдиходи пропонуються в двох- 
і чотиримісній конфігураціях з включенням в стандартну комплектацію цілого ряду 
функціональних характеристик, якими так славиться сімейство Maverick X3. 
 
Мотовсюдиходи Commander 1000R в 2018 році також отримають суттєві удосконалення: 
збільшення потужності до 92 к. с., ширшу колію і гальма більшого розміру, що буде ще 
більше сприяти зміцненню наших позицій в рекреаційно-утилітарному сегменті. 
 
Про компанію BRP 
Компанія BRP є світовим лідером у сфері технічного проектування, розробки, виробництва, 
поширення в продажу техніки для активного відпочинку й водометних рушіїв. Компанія має 
значний портфель брендів і продуктів, включаючи снігоходи Ski-Doo і Lynx, гідроцикли Sea-
Doo, квадроцикли і мотовсюдиходи Can-Am, родстери Can-Am Spyder, водометні рушії 
Evinrude і Rotax для водномоторних транспортних засобів, а також двигуни Rotax для картів, 
мотоциклів і прогулянкових повітряних суден. Компанія BRP забезпечує постачання 
продуктів свого модельного ряду повним спектром спеціалізованих комплектуючих, 
аксесуарів і допоміжних пристосувань, а також екіпіровкою та спеціальним одягом. З річним 
обсягом продажів у 4,2 мільярда канадських доларів на ринках понад 100 країн світу, 
Компанія має близько 8 700 штатних співробітників по всій земній кулі. 


