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Валькур, Квебек (Valcourt, QC), 20 серпня 2018 року, – сьогодні компанія BRP святкувала 

урочисте відкриття свого нового модернізованого виробничого комплексу в місті Валькур, Квебек 

(Valcourt, Quebec). Встановлення нового надсучасного виробничого обладнання для родстерів 

Can-Am Spyder, а також складальних ліній для снігоходів Ski-Doo сприяє підвищенню 

ефективності підприємства, його гнучкості до впровадження інновацій та прогресивних 

інженерно-конструкторських рішень, а також забезпечує оптимізацію загальної виробничої 

інфраструктури і логістики. 

 

Після відкриття однієї з найбільших у Канаді дизайнерських студій приблизно десять років тому й 

комплексного оновлення нашого центру з розробки продукції два роки тому ми анонсували свій 

намір інвестувати $118 мільйонів доларів протягом п’яти років у свої виробничі потужності в місті 

Валькур (Valcourt). Через три роки ми вже проінвестували 80% загального бюджету в 

модернізацію нашого виробничого комплексу, який завжди лишається ключовим об’єктом, що 

зміцнює стратегічну роль підприємства у місті Валькур (Valcourt), як центра компетенції та 

прийняття експертних рішень щодо проектування, досліджень, розробки та виробництва, які 



надалі реалізуються в діяльності компанії BRP по всьому світові. 

 

«Валькур (Valcourt) завжди був серцем інноваційного розвитку компанії BRP, і модернізація цього 

підприємства була критично важливою для забезпечення його ефективності, – зазначив Жозе 

Буажолі (José Boisjoli), президент і головний виконавчий директор компанії. – Наразі цей 

комплекс поєднує в собі компактність невеликого міста з інноваційними технологіями світового 

класу, що надає нам унікальні переваги: модернізація наших потужностей з такими солідними 

інвестиціями дозволяє нам не лише забезпечити наших місцевих співробітників інструментами та 

технологіями найсучаснішого рівня, але й домогтися досі небаченого підвищення ефективності, 

продуктивності та інноваційного розвитку». 

 

Модернізація цього підприємства була складовою частиною поставлених компанією BRP 

стратегічних завдань із забезпечення зростання, високої адаптивності та економічності 

виробництва. Завдяки експлуатаційній гнучкості виробничих потужностей, а також модульності 

процесів проектування, виробництва та складання, це нове підприємство забезпечуватиме 

комплексну розробку нових концептів, від початку до отримання кінцевого виробу, в тісному 

співробітництві з інженерно-конструкторськими підрозділами. Технології, застосовувані на цьому 

підприємстві, також дозволятимуть використовувати одну й ту саму виробничу лінію для 

виробництва снігоходів і 3-колісних транспортних засобів, виробляти їх набагато швидше із 

можливістю індивідуальної комплектації моделей. 

Удосконалення, що їх упроваджено на цьому підприємстві, не лише роблять цей виробничий 

комплекс зразком індустрії технологічного укладу 4.0 (4 покоління), але й відповідають 

найпрогресивнішим стандартам забезпечення життєздатності та стійкого розвитку виробничих 

потужностей. Мінімізуючи негативний вплив на навколишнє середовище, цей проект 

технологічної модернізації забезпечує максимальну стабільність і ефективність виробництва в 

поєднанні зі сприятливими умовами для працівників, включаючи належний рівень комфорту, 

охорони здоров’я та безпеки праці. 
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