
Модель Комплектація і конфігурація (коротко) Ціна, 
Euro*

Commander 1000R LTD
«Midnight Blue»

- Двомісний,
з посадкою «пліч-о-
пліч»;
- Двигун:
1000 куб.см., 85 л.с .;
- Лебідка WARN на 2041 
кг;
- 14-дюймові литі алю-
мінієві диски з 27-дюй-
мовими шинами Maxxis 
Bighorn 2.0;
- Посилений передній 
бампер;
- Ексклюзивний дворів-
невий багажник (систе-
ма Dual-level)

+ до конфігурації XT:
 - Передня й задня пневматична підвіска (ACS) з 

пневматичними амортизаторами FOX Air Assist
 - Аудіосистема з чотирма вбудованими динаміками, роз’єм 

для під’єднання приладів iPod- iPhone з органами керування 
на приладовій панелі, порт USB і додатковий вхідGPS-
навігатор Garmin Montana 650t з сенсорним екраном

 - Двосекційний повний жорсткий верх, половинчасте 
вітрове скло й задня сітка

 - Половинчасте вітрове скло, задня сітка, двосекційний 
повний жорсткий верх

22 550

Commander 1000R XT
«Breakup Country Camo»

+ до стандартних опцій:
 - Муфта швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що 

автоматично блокує передній диференціал
 - Передня підвіска на А-подібних важелях з геометрією, що 

забезпечує контроль занурювання
 - Передній стабілізатор поперечної стійкості
 - Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™)
 - Міцні поручні кузова
 - Бризковики
 - Аналогова / цифрова приладова панель

18 650

Commander 1000R XT
«Brushed Aluminum» 18 600

Maverick 1000R Turbo
«White, Light Grey & 
Octane Blue»

- Двомісний,
з посадкою «пліч-о-
пліч»;
- Центральне розта-
шування двигуна для 
кращого розподілу мас
- Передні й задні 
амортизатори FOX 2.5 
PODIUM QS3
- Багатофункціональна 
задня полиця підви-
щеної міцності ванта-
жопідйомністю 91 кг 
з системою швидкого 
кріплення LinQ

 - Двигун: Rotax 1000R, V-подібний зі здвоєними 
циліндрами, з турбонаддувом, 131 к.с., з 
кованими поршнями, рідинного охолодження, з 
вбудованим охолоджувачем наддувного повітря й 
високопродуктивним повітряним фільтром Donaldson

 - Безступінчаста трансмісія з Системою Швидкого 
Спрацьовування (QRS) з посиленою вентиляцією 

 - 14-дюймові чорні фарбовані литі алюмінієві диски з 
28-дюймовими шинами Maxxis Bighorn 2.0

 - Регульоване водійське сидіння і кут нахилу рульової 
колонки

19 800

Maverick 1000R X mr 
«Hyper Silver / Black / 
Octane blue»

 -  Двигун: Rotax 1000R, V-подібний зі здвоєними 
циліндрами, 101 к.с., з високоюпоточною динамікою 

 - 14-дюймові литі алюмінієві диски з 30-дюймовими 
шинами Gorilla Axle Silverback

 - Стратегічно розташовані повітрозабірник двигуна й 
впускний та випускний отвори БКП

 - Безступінчаста трансмісія з Системою Швидкого 
Спрацьовування (QRS), Ультранизька понижена 
передача

23 950
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На всіх мотовсюдиходах Can-Am SSV (Commander і Maverick):
• Двигун, здвоєний з V-подібним розташуванням циліндрів, рідинного охолодження;
• Три-режимна динамічна система рульового керування з підсилювачем (DPS);
• Система інтелектуального управління дроселем (iTC) з електронним уприскуванням палива (EFI);
• Безступінчаста трансмісія;
• Привід на 2 або 4 колеса і системою автоматичного блокування переднього диференціала Visco-lok QE 

(швидкого спрацьовування)
• Двійні передні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості;
• Задня незалежна торсійна підвіска на поздовжніх А-подібних важелях зі стабілізатором поперечної 

стійкості 
• Захисний каркас з труб високоміцної сталі діаметром 5,1 см, відповідна промисловому стандарту на 

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

* Оплата в ГРН. по коммерційному курсу банків.

Прайс-лист на мотовсюдиходи
Can-Am SSV (Commander та Maverick) 2017


