


Ekskluzīvs klasiskā stila Café Racer. Esi elegants motociklists.

NEPIERADINĀTĀ
ELEGANCE



Café RacerKlasiski elementi, kas raksturīgi



DINAMISKAIS LED 
PRIEKŠĒJAIS LUKTURIS

Liels spilgtums; plats leņķis; augstākā drošība.

Pielāgojas visu reljefu ceļa apstākļiem -
gan dienā, gan naktī.

Cigārveida apaļa forma, ultraskaņas bezšuves metināšanas tehnoloģija,
kas atbilst ES drošības standartiem, ir ūdensnecaurlaidīga un 
mitrumizturīga, ar augstu gaismas caurlaidību.

Ļoti koncentrētas gaismas LED pagrieziena signāla rādītāji

Integrēts dienas gaitas gaismas lukturis, bremžu signāla lukturis,
reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturis, automātiskie gaismas sensori.
Redzamības diapazons lielāks nekā 270°, kas padara braukšanu naktī drošāku.

Integrēts izliektas formas LED aizmugurējais lukturis



LIELAS JAUDAS CENTRĀLAIS MOTORS

Pilnīgi jauns, pašizstrādāts centrālais motors ar augstu 
salāgojuma attiecību starp spoli un magnētisko tēraudu.
Siksnas piedziņa nodrošina labāko svara sadalījumu 
starp priekšējo un aizmugurējo riteni.
Uzlabota sportiskā pieredze.

Piedzīvo savu Fast and furious sižetu.

Maksimālais
griezes
moments

Kāpuma 
leņķis

Maksimālā 
jauda

Enerģijas 
pārveides 
efektivitāte



Ģeniāla tehnoloģijas un retro stila kombinācija
Gūstot ierosmi no klasiska Café racer mehāniskā instrumentu paneļa,

tas ir veidots izsmalcinātāks, vienkāršāks un elegantāks, 
savukārt fona apgaismojums uzlabo tekstūru detaļās.

ELEKTRONISKS LCD INSTRUMENTU PANELIS



Lielas kapacitātes litija 
akumulatoru komplekts
Pietiekamas enerģijas rezerves, kas 
nodrošina garāku braukšanas distanci.
Izturēti standarta UN38.3 testi.
Prizmatiskais litija elements ar lielu 
kapacitāti (3240 Wh).
Braukšanas distance 110 km testēta 
laboratorijā, braucot ar 45km/h.

Vektoru kontrollers ar lauka virzītu vadību 
(FOC), versija 3.0
Daudz jaudīgāks, ar augstāku efektivitāti.
Pašizstrādāta BMOS sakaru sistēma.
Ieejas jauda palielināta par 16%.
Pilnībā atjaunināta barošanas sistēma,
ko regulē griezes momenta parametri.
Darbība ar augstas precizitātes 
kontrollera iestatījumu.
Atbrīvo pilnīgi visu piedziņas
sistēmas potenciālu.

Vektoru kontrollers ar 
lauka virzītu vadību (FOC)

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.

Kombinētā priekšējo un aizmugurējo 
bremžu sistēma.
Ļoti efektīvas bremzes, drošas un uzticamas.
Priekšējās un aizmugurējās 240 mm 
disku bremzes.
Priekšējais ritenis ar trīs virzuļu 
peldošajiem suportiem.
Aizmugures ritenis ar viena virzuļa 
peldošajiem suportiem.
Uzlabotas bremzēšanas īpašības.
Teflona bremžu caurulīte.
Augsts pretuzpūšanās koeficients 
lielākai drošībai.

CBS, kombinētā priekšējo un 
aizmugurējo bremžu sistēma

• Spieķu disku versija• Alumīnija disku versija



Spieķu disku versija

Alumīnija disku versija

G*P*A

Braukšanas distance

Kapacitāte

Aizmugurējā riteņa maksimālais
griezes moments

Kāpuma leņķis

Neto svars

Instrumentu panelis LCD instrumentu panelis

Instrumentu paneļa krāsa

Maksimālā jauda

Motora nominālā jauda

Bezatslēgas tālvadības pults

TC-MAX

1963*710*1047 mm

110 Km

72V

45Ah

Centrālais motors ar siksnu

150 N·m

Balts aizmugurējais lukturi

Standarta aprīkojums visai
produktu sērijai

Maks. ātrums 95 km/h Bremzes

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

TC MAX parametri

Modelis

Spriegums

Motora tips

17˚

83 kg

5000 W

3000 W

CBS

4 Homologācijas sertifikāti
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