
ГОНЩИКИ CAN-AM НА МОТОВСЮДИХОДАХ MAVERICK X3 ВИГРАЛИ ТРИ 
ПРЕСТИЖНИХ ЧЕМПІОНАТИ СЕРЕД ПОЗАШЛЯХОВИКІВ

Філ Блертон (Phil Blurton) – переможець перегонів BITD у 2017 році в категорії серійних утилітарних мотовсю-
диходів з турбонаддувними двигунами серед професіоналів (категорія «про продакшн турбо»). © Can-Am

-  ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ BITD В КАТЕГОРІЇ СЕРІЙНИХ МОТОВСЮДИХОДІВ З ТУРБОНАДДУВНИ-
МИ ДВИГУНАМИ «ПРО ПРОДАКШН ТУРБО» СЕРЕД ПРОФЕСІОНАЛІВ: ФІЛ БЛЕРТОН (PHIL BLURTON)
-  ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ SCORE В КАТЕГОРІЇ УТИЛІТАРНИХ МОТОВСЮДИХОДІВ З НАДДУВНИ-
МИ ДВИГУНАМИ СЕРЕД ПРОФЕСІОНАЛІВ: МАРК БЕРНЕТТ (MARC BURNETT)
-  ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ TORC В КАТЕГОРІЇ УТИЛІТАРНИХ МОТОВСЮДИХОДІВ З МОДИФІКОВА-
НИМИ ДВИГУНАМИ «ПРО МОД» СЕРЕД ПРОФЕСІОНАЛІВ: КАЙЛ ЧЕЙНІ (KYLE CHANEY)

Валькур, Квебек (Valcourt, Québec), 11 грудня 2017 року – водії команди X Can-Am® здобули перемогу в 
трьох престижних перегонових чемпіонатах за кермом мотовсюдихода Can-Am Maverick® X3® Turbo R, 
що вперше бере участь у таких повносезонних змаганнях з позашляхової їзди. Філ Блертон (Phil Blurton) 
завоював першу для марки Can-Am перемогу в перегонових змаганнях BITD («Кращий в пустелі») в 
категорії серійних мотовсюдиходів з турбонаддувними двигунами серед професіоналів (Pro Production 
Turbo). Марк Бернетт (Marc Burnett) здобув перемогу в міжнародній серії пустельних перегонів SCORE 
(«Південно-каліфорнійська група шанувальників позашляхової їзди») в категорії утилітарних мотовсюди-
ходів з наддувними двигунами серед професіоналів за кермом свого мотовсюдихода Maverick X3. Кайл 
Чейні (Kyle Chaney) також мав успішний сезон перегонів за кермом Can-Am Maverick X3, діставши титул 
переможця в серії змагань серед позашляховиків (TORC) 2017 року в категорії утилітарних мотовсюди-
ходів з модифікованими двигунами серед професіоналів (Pro Mod).

«Перемога в трьох важливих серіях перегонів позашляховиків під час першої ж офіційної повносезонної 
участі платформи Maverick X3 Turbo R в перегонових змаганнях є дійсно вражаючим результатом, – 
прокоментував Джеф Леклер (Jeff Leclerc), керівник відділу з питань участі в перегонах марки Can-Am. – 
Такий приголомшливий і швидкий успіх є логічним слідством притаманних цій моделі Maverick X3 най-
кращих в галузі конструктивних та функціональних характеристик, а також результатом безпрецедентної 
відданості своїй справі, продемонстрованої всіма членами наших команд як у польових умовах змагань, 
так і вдома, на виробничих базах компанії BRP».

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ BITD
Філ Блертон (Phil Blurton) справив на всіх неабияке враження під час своєї першої професійної участі в 
перегоновій серії BITD за кермом мотовсюдихода Can-Am Maverick X3 Turbo R. Цей гонщик з Каліфорнії, 
отримавши дві перемоги поспіль у світовому чемпіонаті серед утилітарних мотовсюдиходів і перегонах 
з Лас-Вегаса в Ріно (Vegas-to-Reno), привів свій нестримний мотовсюдихід Can-Am Maverick X3 Turbo R 
до остаточної перемоги в категорії серійних утилітарних мотовсюдиходів з турбонаддувними двигунами 
серед професіоналів (UTV Pro Production Turbo). Цей був перший чемпіонат BITD як для самого Блерто-
на (Blurton), так і для серійних мотовсюдиходів Can-Am.



ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПЕРЕГОНІВ SCORE
Набравши 348 очок, Марк Бернетт (Marc Burnett; Burnett Racing/Monster Energy/Can-Am) за кермом сво-
го мотовсюдихода Can-Am Maverick X3 Turbo R здобув титул чемпіона в міжнародних перегонах SCORE 
у 2017 році в категорії утилітарних мотовсюдиходів з наддувними двигунами серед професіоналів. Свою 
другу перемогу в міжнародному чемпіонаті SCORE в категорії утилітарних мотовсюдиходів (перша була 
в 2014 році за кермом оригінальної моделі Can-Am Maverick Turbo) Бернетт (Burnett) здобув, продемон-
струвавши переконливі сумарні результати, включаючи перемогу в пустельних перегонах Tijuana Desert 
Challenge («Підкорення тіхуанської пустелі») і друге місце в перегонах позашляховим маршрутом San 
Felipe 250 (Сан-Феліпе 250). А місце в першій десятці фіналістів історичних 50-х щорічних перегонів Baja 
1000 допомогло Бернетту отримати достатню кількість виграшних очок, щоб лишити позаду всіх своїх 
суперників.

Додаткову інформацію та технічні характеристики моделей мотовсюдиходів Can-Am ви можете знайти  
на сайті  https://brp-world.com/ua  

Слідкуйте за новинками в Facebook за адресою https://www.facebook.com/CanAm.Offroad.UA/
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Марк Бернетт (Marc Burnett) – переможець міжнародних перегонів SCORE у 2017 році в категорії утилітарних 
мотовсюдиходів з наддувними двигунами серед професіоналів (Pro UTV FI). © Can-Am

Кайл Чейні (Kyle Chaney) – переможець перегонів TORC у 2017 році в категорії утилітарних мотовсюдиходів з 
модифікованими двигунами серед професіоналів (Pro UTV Mod). © Can-Am
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