
Моделі Комплектація і конфігурація Ціна, Euro*

Renegade 1000R Xxc 
«Triple Black»

Одномісний;
Двигун Rotax V-Twin 
1000 куб. см, 89 
к.с., рідинного 
охолодження, 
8-клапанний (4 клапана 
/ циліндр).

•	Двигуни Rotax V-подібні зі здвоєними циліндрами на 
вибір

•	Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM RC2
•	Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням 

двигуном
•	Трирежимний динамічний підсилювач рульового 

керування (DPS™)
•	 12-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками
•	 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR
•	Алюмінієвий захист
•	Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з 

вітровими щитками і м’якою накладкою
•	Рама, виготовлена за просторовою трубчастою 

технологією (SST) G2 з застосуванням принципу 
контролю геометричних параметрів

•	Передня підвіска на А-подібних важелях з геометрією, 
що забезпечує контроль занурювання

•	Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх 
важелях (TTI)

•	Муфта швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що 
автоматично блокує передній диференціал

•	Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова 
панель

•	Пакет пофарбування Х (графіка й оббивка сидіння)

16 250

Renegade 570 Xxc 
«Can-Am Red / White / 
Black»

Одномісний;
Двигун Rotax 570 
куб.см., 48 к.с., 
здвоєний з V-подібним 
розташуванням 
циліндрів, 8-клапанний 
(4 кл./цил.)

9 550

Renegade 1000R Xmr 
«Can-Am Red / White / 
Black»

Одномісний;
Двигун Rotax V-Twin 
1000 куб. см, 89 
к.с. зі шноркелем і 
винесеним впускним і 
випускним патрубком 
охолодження 
варіатора, рідинного 
охолодження, 
8-клапанний (4 клапана 
/ циліндр).

•	Передні й задні амортизатори FOX 1.5 PODIUM QS3
•	 30-дюймові шини Gorilla Axle Silverback
•	 14-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками
•	Лебідка WARN вантажопідйомністю 1361 кг з 

роликовим канатоукладальником
•	Алюмінієвий захист
•	Посилені передній і задній бампери
•	Алюмінієвий конусоподібний профіль керма з 

вітровими щитками і м’якою накладкою
•	Трирежимний динамічний підсилювач рульового 

керування (DPS™)
•	Безступінчаста трансмісія (CVT) з ультранизькою 

пониженою передачею
•	Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх 

важелях (TTI)
•	Бризковики
•	Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова 

панель
•	Пакет пофарбування Х (графіка й оббивка сидіння)

18 700

Renegade 570 Std 
«Can-Am Red»

Одномісний;
Двигун Rotax 570 
куб.см., 48 к.с., 
здвоєний з V-подібним 
розташуванням 
циліндрів, 8-клапанний 
(4 кл./цил.)

•	Безступінчаста трансмісія (CVT) з гальмуванням 
двигуном

•	 12-дюймові литі алюмінієві диски
•	 25-дюймові шини ITP Holeshot ATR
•	Рама, виготовлена за просторовою трубчастою 

технологією (SST) G2 з застосуванням принципу 
контролю геометричних параметрів

•	Передня підвіска на А-подібних важелях з геометрією, 
що забезпечує контроль занурювання

•	Незалежна торсійна задня підвіска на поздовжніх 
важелях (TTI)

•	Муфта швидкого спрацьовування Visco-Lok QE, що 
автоматично блокує передній диференціал

•	Багатофункціональна аналогова / цифрова приладова 
панель

•	Окреме керування передніми й заднім гальмами
•	Система безпеки з цифровим кодуванням з 

радіочастотним ключем (D.E.S.S.™)

8 700
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