
2017



O melhor teste que pode fazer a um veículo é colocá-lo em competição. E 
quem compete, quer o melhor! Que o digam os participantes do Campeo-
nato Nacional de Todo-oTerreno (CNTT), onde, na disciplina UTV/Buggy 
2016, mais de metade são Polaris®.

BEM-VINDO AO CÍRCULO DOS CAMPEÕES
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BEM-VINDO AO CÍRCULO DOS CAMPEÕES

NUNO VAN UDEN: 
Campeão Nacional TT 2009

NUNO TAVARES e JORGE MONTEIRO: 
Campeões Nacionais TT 2010, 2013 e 2014

JOÃO LOPES e BRUNO SANTOS: 
Campeões Nacionais TT 2012 e 2015

JOÃO DIAS e JOÃO MIRANDA: 
Campeões Nacionais TT 2016



JOÃO DIAS e JOÃO MIRANDA

RITA OLIVEIRA e LUIS ENGEITADO

JOÃO LOPES e BRUNO SANTOS



POLARIS: CUMPRIMOS AS NOSSAS PROMESSAS

Prémio Vencedor
do Desafio ACE 2015

Viagem ao POLARIS DUBAI CAMP

Prémio 2º e 3º classificado
do Desafio ACE 2015

Viagem ao POLARIS CAMP FRANÇA

BEM-VINDO AO CÍRCULO DOS CAMPEÕES
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PATROCINADORES

CONCESSIONÁRIOS OFICIAIS POLARIS EM PORTUGAL
 

Masac, Comércio e Importação de Veículos, S.A.
Jomotos - Comercialização de Motos, Lda     

JL Racing – João Augusto Rodrigues Lopes 
Motomercado - Com. Veículos Motorizados, Lda          
Garonda - Comércio e Reparação de Motos, Lda 
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PATROCINADORES E PARTICIPANTES

PROVAS, INSCRIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES

1 – Organização
A organização deste troféu é da exclusiva responsabilidade da Polaris 
Sales Spain S.L.U. e da empresa A2 Comunicação.
 
2 – Participantes
Destinado a todos os pilotos com licença desportiva nacional ou interna-
cional,  e que alinhem com um veículo da marca Polaris, modelo RZR, em 
qualquer uma das suas versões, adquirido na rede de concessionários 
oficiais Polaris de Portugal.

3 – Provas
Todas as do Campeonato Nacional de TT 2017 (a definir), contando ape-
nas para a classificação final os melhores 6 resultados alcançados. 
 
4 – Inscrições
A inscrição no troféu deverá ser formalizada, através de impresso 
próprio, junto de um dos concessionários oficiais Polaris de Portugal.

5 – Classificações
A classificação particular do troféu decorre de uma leitura directa da 
classificação geral oficial de cada uma das provas, convertendo a mesma 
de acordo com as regras aplicadas para a distribuição de pontos pratica-
da pelo campeonato nacional.



DESCONTOS
Os pilotos com licença desportiva válida para o Campeonato Nacional de 
todo o terreno 2017, passada pela Federação Motociclismo de Portugal, 
beneficiarão, na rede de concessionários oficial de Portugal, dos seguin-
tes descontos:

RZR Turbo MY17 Off Road 
PVP recomendado 26.430€
Desconto 10% sobre PVP para os pilotos do Trófeu RZR.

RZR 1000 MY17 Off Road
PVP recomendado 21.144€ 
Desconto 10% sobre PVP para os pilotos do Trófeu RZR.

Peças, acessórios e lubrificantes originais Polaris -  20%  de desconto.   



PRÉMIOS
PRÉMIOS POR PROVA 
Os 10 primeiros pilotos, inscritos no TROFÉU POLARIS RZR 2017, que se 
consigam classificar, constando por isso na classificação final oficial da 
prova em causa, que conste do calendário do referido troféu, receberão 
um prémio em forma de vale de compras no valor de 400€ (valor PVP já 
com IVA) e com a validade máxima de 60 dias após a data de emissão, 
válido na rede de concessionários oficiais de Portugal, para aquisição de 
produtos oficiais Polaris.

Em 2017 o Troféu RZR terá duas classes – uma para os RZR 1000 e outra 
para os RZR XP Turbo.
No final do campeonato, irão existir duas classificações independentes, 
cada uma com o seu pódio, mas existirão apenas 3 vencedores absolu-
tos do troféu – os três melhores, independentemente da classe em que 
participaram (RZR 1000 ou RZR XP TURBO).
O 1º classificado do Troféu RZR 2017, ou seja, o vencedor absoluto, terá à 
sua disposição um RZR Turbo, cedido pela Polaris a título de empréstimo, 
para que possa competir em 2018.
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PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO
9-  Publicidade 
Serão fornecidos com a inscrição, dois polos por participante(piloto e na-
vegador, quando este exista)com a imagem do troféu. Estes polos podem 
ser personalizados pelas equipas, respeitando a personalização original. 
A personalização não poderá conter marcas concorrentes da Polaris 
 
10 – Divulgação 
A divulgação de cada uma das provas será feita no formato de press re-
lease, disponibilizado por email a todos os participantes inscritos, até 3 
dias após a publicação dos resultados oficiais de cada prova, sendo for-
necida pelo menos duas fotos por piloto que termine a prova. Será igual-
mente enviada para a imprensa especializada um press release geral por 
prova, no prazo máximo de 3 dias após a afixação dos resultados oficiais.  

PRÉMIOS FINAIS 

1º classificado 
RZR XP Turbo* para competir 

no CNTT em 2018 + Troféu

2º classificado
Troféu

3º classificado
Troféu

*Modelo base, de fábrica, 
cedido pela Polaris a título de 
e mpréstimo. Qualquer modi-
ficação efectuada pelo piloto 
deverá ser reversível.
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NOTÍCIAS
NOVO RZR XP TURBO 

+ Novo Sistema de 
Refrigeração

+ Nova Embraiagem  
+ Nova Transmissão

NOVO MOTOR PROSTAR® TURBO 
H.O. COM 168CV
Para os que nunca estão satisfei-
tos, o motor ProStar® Turbo H.O., 
com 168cv, eleva a performance 
extrema a um novo nível. 
O ProStar® Turbo H.O. é o motor de 
fábrica mais potente, com maior 
binário e durabilidade, alguma vez 
construído. 
O novo motor foi construído para 
maior performance e durabilidade 
com pistões forjados, distribuição 
de incandescência a 270 graus, bie-
las de alta resistência, cilindro fe-
chado e válvulas de escape revesti-
das a sodium. Para controlar toda a 
potência fornecida pelo novo motor 
ProStar® Turbo H.O., o sistema de 
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gestão foi melhorado, através de um mais eficiente sistema 
de controlo de detonação e reforço de potência, bem como de 
injectores de maior caudal e nova árvore de cames. 
Todos estes sistemas permitem que o motor disponibilize 
máxima potência, sob qualquer condição.

TRANSFORMAR POTÊNCIA MÁXIMA EM MÁXIMA 
PERFORMANCE. 
Para aproveitar toda esta potência e transferi-la para o solo, o 
RZR® XP Turbo EPS vem equipado com uma nova transmissão, 
projectada para uma maior durabilidade, eficácia e facilidade 
de funcionamento. 
A transmissão ultra-eficiente inclui o conhecido sistema de 
variação contínua da Polaris (PVT), com uma nova correia de 
transmissão, mais espessa e reforçada, para garantir que a 

potência se transforma em performance fiável. 
A transmissão possui também meios eixos traseiros mais 

potentes, para fornecer energia às rodas traseiras, bem 
como uma unidade de tração integral de alto desempen-
ho mais robusta, para debitar potência eficazmente às 
rodas da frente. E esta transmissão não é apenas durá-
vel e eficiente, o PVT totalmente automático fornece a 
potência ideal em todas as condições e uma facilidade 
de funcionamento adequada a todo o tipo de condução 
e de condutor.



NOTÍCIAS

NOVO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA OS 
AMBIENTES MAIS EXTREMOS.

Em 2017, o RZR XP® Turbo possui um sistema de refrigeração 
completamente renovado, para um desempenho ainda mais 

fiável, mesmo em temperaturas mais extremas. 
As novas alterações incluem um radiador 20% maior para mais 

capacidade de refrigeração e uma grade frontal 40% maior 
para aumentar o fluxo de ar para os radiadores, seja qual 

for a velocidade do veículo. 
Atrás do novo radiador está uma nova ventoinha, mais 

poderosa e sem escova, de velocidade variável, que 
não só puxa mais 25% de ar através do sistema, como 
o puxa mais cedo para manter o motor com a tempe-
ratura ideal, mesmo em andamentos mais calmos. 
 Além disso, as entradas traseiras de dupla face, 

combinadas com um design melhorado da tam-
pa da embraiagem, bombeiam o ar de forma 

mais eficiente para a correia, mantendo-a até 
30 graus mais fria, permitindo que continue a 
conduzir mesmo com temperaturas ambiente 

mais elevadas e condições mais rigorosas.
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