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Rindā izvietoti LED lukturi ar ļoti spilgtu gaismu.
Kombinētais lukturis (gabarītlukturis, pagrieziena rādītāji un 

bremžu lukturis) integrēts vienā korpusā ar dinamisku dizainu.
Neatkārtojams motociklista identifikācijas simbols.

Viedais mirdzums

Spārni lidojumam

Inteliģenti uztverošs priekšējais lukturis

Rindā izvietoti spārnu formas 
aizmugurējie lukturi

Simetrisks U formas dizains, integrēti dienas gaitas lukturi un indikatori.
Apslēpts priekšējais LED lukturis (ar integrētu tālās gaismas un tuvās gaismas lukturi).

Izmantojot termokanālu sistēmas tehnoloģiju, iespējams iegūt 
nevainojamas putekļu un ūdensnecaurlaidības īpašības.

Raidi LED gaismas staru, pārliecini spoži.

Gaismas stara attālums Tālās gaismas spilgtums Tuvās gaismas spilgtums

75m 29000cd 13480cd



Brīva sēdēšana
Ērta sēdpozīcija
Viegli kājām skart grīdu.
Braucēji, kuru augums pārsniedz 180 cm, 
var brīvi izstiept kājas.

VA (vertikālās izlīdzināšanas) inteliģentais displejs 
ar augstu spilgtuma

Vertikālās izlīdzināšanas daudzfunkcionālais displejs ar
gaismas sensora vadītu automātisku spilgtuma pielāgošanu.

150° platā leņķī nodrošināta skaidra redzamība.
Pašpārbaude pēc iedarbināšanas, droša braukšana.

Ātrums Akumulatora
kapacitāte

Inteliģentais
gaismas
sensors

Stāvvietā
novietošanas

indikācija

Kruīza
režīms

Kļūdas
ziņojums



Mazs izmērs, liela jauda

Vienīgi šim modelim CU pielāgots
litija akumulatoru komplekts
Elegants un praktisks (norādīts uzlādes līmenis). 

Svars: 10,5 kg (viegls un pārnēsājams)
Maks. braukšanas diapazons 85 km.

Kalpošanas laiks Ciklu skaits Uzlādes laiks

5gadi+ 800+ ~8h
 18650. tipa elementi

170vnt

Digitāls kontakta slēdzis
Ērta pārslēdzams.

Daudzfunkcionālas pogas.
Lielāka stabilitāte.

Daudzfunkcionāls bagāžas
nodalījums zem sēdekļa

Lietotājdraudzīga konstrukcija.
Gudri izolēts nodalījums akumulatoram un bagāžai.

Speciāli izveidota sprādze lādētāja savienotājam,
kas novērš barošanas kabeļa bojājumus.



Jaunās paaudzes akumulatoru 
komplekta risinājums

Izcilas ekspluatācijas īpašības
Augstas efektivitātes kinētiskais motors
Pielāgots risinājums braukšanai pilsētas apstākļos.
Izturīgāks magnētiskais tērauds ar vienreizēju tinumu konstrukciju.
Uzstādīts vektoru kontrollers ar lauka virzītu vadību (FOC), v3.0.
Uzlabota energoefektivitāte un braukšanas diapazons.

Lielāka kapacitāte, augstāks
drošības līmenis

Šūnveida struktūras konstrukcija ar ģeometriskās 
mehānikas darbību.
Šūnu attālums izstrādāts drošs un pareizs.
Jauna termokontroles tehnoloģija, labākas 
elementu darbības īpašības.



Austāka intensitāte un mazāks svars, 
mazāk vibrāciju, ērtāka braukšana.
Izturēts 500 000 reižu vibrācijas 
tests, apbrīnojama izturība.

Labāka vadāmība, lielāka drošība
Rāmis izgatavots no konstrukciju
oglekļa tērauda

Ātra reakcija, īsāks bremzēšanas attālums.
Rekuperācija nodrošina lielāku braukšanas distanci.

Izcila drošība un elastība

Priekšējās/aizmugurējās disku bremzes
+ palīgsistēma EBS

Jutīgāka vadības sistēma
Vektoru kontrollers ar lauka 
virzītu vadību (FOC)
Precīza vadība.
Jauna griezes momenta līkne,
Lineāra jaudas izeja,
Augstāka efektivitāte.

*Šie dati iegūti, veicot testu ar 70 kg smagu braucēju, braucot ar ātrumu 20 km/h. 
Bremzēšanas attālums var atšķirties atkarībā no braucēja svara un atšķirīgiem ceļa apstākļiem.

Bremzēšanas attālums 
uz sausas virsmas

Bremzēšanas attālums 
uz slapjas virsmas



Tikslus GPS veikimas

Augsta energoefektivitāte
Viedā akumulatora vadības sistēma, precīza tehnoloģija SOC.

Akumulatora daudzpakāpju aizsardzība.
Lietotne “SOCO” automātiski sinhronizē akumulatora informāciju.

Racionāla brauciena maršruta plānošana.

Precīza pozīcijas noteikšana, stabili sakari
Elektroniskais vadības bloks, 3. paaudze, 

inteliģentās smadzenes

 Aizsardzība pret
pārmērīgu izlādi

Aizsardzība pret
pārlādēšanu

Aizsardzība pret
virsstrāvu

Aizsardzība pret
īsslēgumu

Temperatūras
aizsardzība

Akumulatoru
izlīdzināšanu

Pašizstrādāta inteliģentā sakaru sistēma BMOS V3.0 
Motociklisti un motocikli savienoti mākoņsistēmā

Ētera sakaru (OTA) funkcija - 
attālinātā atjaunināšana

*Atsevišķas funkcijas ir pieejamas atkarībā no izmantošanas valsts.

Stabila datu pārraide Ātra GPS pozicionēšana

Datu
vākšana

Datu
apstrāde

Klientu
atsauksmes

||

Viedā dzīve
Viedā transportlīdzekļa pārbaude,

reāllaika atrašanās vietas noteikšana, brauciena izsekošana
Automātiska akumulatora informācijas sinhronizācija

Viedās braukšanas spēle Jūsu stilā

*Lietotne “Super Soco” ir pieejama atkarībā no izmantošanas valsts.



Baterija

Variklis

Homologācija

Akumulators

Motors

Braukšanas 
īpašības

Tehnoloģija

Kapacitāte

Svars

G*P*A

Garenbāze

Zemes klīrenss

Sedlu augstums

Riepa

BremzesPamatdati

Loks

Amortizators

Svārstsvira

Sānu balsts

Saskarne USB

Funkcija “Keyless Go”

76 kg (ieskaitot akumulatoru)

1782*318*1087mm

1217mm

140mm

720mm

Priekš. un aizm. 90/90-12

Priekš. disks/aizm. disks (Ø180 mm)

Priekš. un aizm. hidrauliskais

Priekš. alum. / aizm. tēr

Alum.

Alum.

Pieejama

Pieejama

Litija akumulators (18650. tipa)

60V30AH

100V-240VAC

4A

~8 St.

Opcionāla

1300W

2788W

115 N.m

45km/h

85km

15˚

Ieejas spriegums

Uzlādes laiks

Izejas strāva

Ātrās uzlādes ierīce

Nominālā jauda

Maks. jauda

Maks. griezes moments

Maks. ātrums
Maks. braukšanas 
diapazons
Kāpuma leņķis

Mēnessgaismas baltā

 Homologācijas sertifikāti EEC

Zvaigžņu sudrabs

 Ferrari sarkanais

Kosmosa pelēkais

L1e-B (Regula Nr. 168/2013)

CUX Parametri

* Dati iegūti no korporatīvajiem laboratorijas testiem ideālos apstākļos, un visi dati ir sniegti vienīgi atsaucei.
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