
Модель Комплектація і конфігурація (коротко)
Ціна, 
Euro*

Maverick X3 
«White»

• Двомісний, з посадкою «пліч-
о-пліч»;

• Низьке розташування сидінь
• Кабіна Ergo-Lok з сидіннями, 

що регулюються в чотирьох 
положеннях

• Надзвичайно ефективна й лег-
ковага рама

• Двигун:  154 к.с., трицилін-
дровий двигун з турбонадду-
вом Rotax ACE (покращена 
ефективність згоряння) 900 
см3, рідинне охолодження з 
проміжним охолоджувачем та 
високопродуктивним повітря-
ним фільтром Donaldson, макс. 
швидк. - 136 км/год., Покра-
щена динаміка повітряних 
потоків;

• Інтелектуальна система ке-
рування дроселем (iTC™) з 
електронним впорскуванням 
палива (EFI).

• Безступінчаста трансмісія з 
Системою швидкого спрацьо-
вування (QRS-Х) з посиленою 
вентиляцією, L / H / N / R / P.

• Привід на 2 або 4 колеса з 
муфтою швидкого спрацьо-
вування Visco-Lok QE, що 
автоматично блокує передній 
диференціал.

• Трирежимне динамічне рульо-
ве керування з підсилювачем 
(DPS)

• 14-дюймові алюмінієві диски 
з 28-дюймовими шинами 
Maxxis Bighorn 2.0

• Хід передньої й задньої підві-
сок 50,8 см.

• Газові амортизатори FOX 
2.5 PODIUM RC2 Piggyback з 
регулюванням стиску QS3

24 900

Maverick X3 Xds
«Yellow»
«Triple Black»

• 14-дюймові алюмінієві диски 
з бедлоками з 29-дюймовими 
шинами Maxxis Bighorn 2.0

• Хід передньої й задньої підві-
сок 50.8 см

• Повністю регульовані га-
зові амортизатори FOX 2.5 
PODIUM RC2 Piggyback з 
подвійним регулюванням 
швидкості стиску та відбою

27 500

Maverick X3 Xrs
«Liquid Gold»

• Ширина 182,9 см
• 14-дюймові алюмінієві диски 

з бедлоками з 30-дюймовими 
шинами Maxxis Bighorn 2.0

• Хід підвіски до 61 см
• Повністю регульовані га-

зові амортизатори FOX 3.0 
PODIUM RC2 Piggyback з 
перепускним клапаном, з 
подвійним регулюванням 
швидкості стиску та відбою 

• Повний верх (дах) і посиле-
ний повний високомолекуляр-
ний (HMW) захист днища

29 500
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* Оплата в ГРН. по коммерційному курсу банків.
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