
 МОДЕЛЬ  НАЙМЕНУВАННЯ  АРТИКУЛ
 РОЗДРІБНА 
ВАРТІСТЬ, 

EURO
Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач, 
світлодіодна фара з кріпленням на кришу). Комплект включає в себе всю необхідну проводку для 
монтажу для підключення.

52S04U01-0 3,359

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача та світлодіодної фари з кріпленням на кришу. 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення. 52S04U01-1 3,031
Лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками (включає в себе всю необхідну проводку для 
монтажу для підключення). 52S04U01S10 833

Пластикова криша 52S04U01S30 474
Задня панель 52S04U01S20 380
Комплект бокових дверей 52S04U01S40 & 50 1,712
Ліва дверцята 52S04U01S40 856
Права дверцята 52S04U01S50 856
Скло з ущільнювачем 591
Комплект склоочисників 52S04U01S01 190
Комплект омивача 52S04U01S03 104
Комплект обігрівача 52S04U01S02 415

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач). 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення.

52S03U01-0 3,359

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача. Комплект включає в себе всю необхідну 
проводку для монтажу для підключення. 52S03U01-1 3,031

Лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками (включає в себе всю необхідну проводку для 
монтажу для підключення). 52S03U01S10 833

Пластикова криша 52S03U01S30 474
Задня панель 52S03U01S20 380
Комплект бокових дверей 52S03U01S40 & 50 1,712
Ліва дверцята 52S03U01S40 856
Права дверцята 52S03U01S50 856
Скло з ущільнювачем 591
Комплект склоочисників 52S03U01S01 190
Комплект омивача 52S03U01S03 104
Комлект обігрівача 52S03U01S02 415

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач). 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення.

52S03U02-0 4,604

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача. Комплект включає в себе всю необхідну 
проводку для монтажу для підключення. 52S03U02-1 4,310

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач). 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення.

52S01U03-0 4,117

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача. Комплект включає в себе всю необхідну 
проводку для монтажу для підключення. 52S01U03-1 3,891
Лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками 52S01U03S10 833
Пластикова криша 52S01U03S30 474
Задня панель 52S01U03S20 380
Комплект бокових дверей 52S01U03S40 & 50 1,712
Ліва дверцята 52S01U03S40 856
Права дверцята 52S01U03S50 856
Скло з ущільнювачем 591
Комплект склоочисників 52S01U03S01 190
Комплект омивача 52S01U03S03 104
Комлект обігрівача 52S01U03S02 415

РОЗДРІБНИЙ ПРАЙС-ЛИСТ DFK CABS

CAN AM 
MAVERICK X3 
Turbo                     
2017-поточний                                

CAN AM 
TRAXTER                                           
DPS, XT                                                                                   
2016-поточний

CAN AM  
TRAXTER MAX  
DPS, XT                                                                                                            
2016-поточний

CAN AM 
COMMANDER                         
2014-поточний



Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач). 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення.

52S02U01-0 3,359

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача. Комплект включає в себе всю необхідну 
проводку для монтажу для підключення. 52S02U01-1 3,031

Лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками (включає в себе всю необхідну проводку для 
монтажу для підключення). 52S02U01S10 833

Пластикова криша 52S02U01S30 474
Задня панель 52S02U01S20 380
Комплект бокових дверей 52S02U01S40 & 50 1,712
Ліва дверцята 52S02U01S40 856
Права дверцята 52S02U01S50 856
Скло з ущільнювачем 591
Комплект склоочисників 52S02U01S01 190
Комплект омивача 52S02U01S03 104
Комлект обігрівача 52S02U01S02 415

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату (лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками, 
пластикова криша, комплект бокових дверей з дзеркалами заднього виду, задня панель, обігрівач). 
Комплект включає в себе всю необхідну проводку для монтажу для підключення.

52S05U01-0 3,359

Кабіна в сборі із прозорого полікарбонату без обігрівача. Комплект включає в себе всю необхідну 
проводку для монтажу для підключення. 52S05U01-1 3,031

Лобове скло в комплекті з омивачем та склоочисниками (включає в себе всю необхідну проводку для 
монтажу для підключення). 52S05U01S10 833

Пластикова криша 52S05U01S30 474
Задня панель 52S05U01S20 380
Комплект бокових дверей 52S05U01S40 & 50 1,712
Ліва дверцята 52S05U01S40 856
Права дверцята 52S05U01S50 856
Скло з ущільнювачем 591
Комплект склоочисників 52S05U01S01 190
Комплект омивача 52S05U01S03 104
Комлект обігрівача 52S05U01S02 415

ТРАНСПОРТНІ ГАБАРИТИ (КАБІНА В ЗБОРІ), 165cм*50cм*145cм, 110 кг (165см*50см фактичний розмір)

*Оплата в гривнях за комерційним курсом на день оплати.

CAN AM 
MAVERICK 
TURBO                     
2014-поточний

CAN AM 
MAVERICK TRAIL 
DPS 800/1000                
2017-поточний


