


Café Racer
Klasiski elementi, kas ir raksturīgi 

          vienīgi

•  Retro stilā veidots apaļš instrumentu panelis

•  Nevainojama plūdlīniju forma    • Klasisks apaļais lukturis

• Plašs un biezs kafijas spilvens

• Paaugstināta retro stila stūre

Iztēlojieties Londonas ielas, kad Anglija bija 
kļuvusi mūsdienīga, taču joprojām saglabāja

izteiktu senatnes noskaņu.



Ekskluzīvs klasiskā stila Café Racer. Esi elegants motociklists.

NEPIERADINĀTĀ ELEGANCE

• VINTĀŽAS ZAĻĀ KRĀSA

• HAKI DZELTENĀ KRĀSA • DIMANTA MELNĀ KRĀSA •  TUMŠI JŪRAS ZILĀ KRĀSA



Dinamiskais LED 
priekšējais lukturis

Liels spilgtums; plats leņķis; augstākā drošība.

Pielāgojas pastāvīgi mainīgiem ceļa 
apstākļiem - dienu un nakti

Apaļu cigāra dūmu 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



Pasažiera pedāļi  

Bioniskas formas sēdeklis

Sešdaļīgi,
regulējami pedāļi

Δ

Δ
Δ

Trīs punktu sēdpozīcija atbilstoši 
zelta griezuma proporcijai

Ievērojot ergonomikas standarta nosacījumus, trīs 
punktu sēdēšanas pozīcija ir izstrādāta atbilstoši zelta 
griezuma likumam, nodrošinot vieglu vadāmību, 
samazinot slodzi mugurkaula jostas daļā un radot 
ērtāku braukšanas pieredzi.

Pat ilgstoša braukšana nerada nogurumu

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. 



Priekšējās 240 mm hidrauliskās disku bremzes 
ar divu virzuļu peldošajiem suportiem; 
aizmugurējās 180 mm hidrauliskās disku 
bremzes ar viena virzuļa peldošo suportu. 
Strauji bremzējot, kad motocikls brauc ar lielu 
ātrumu, bremžu darbība ir stabilāka un drošāka.

Bremžu sistēma CBS

Precīzs un nepārtraukts savienojums 
starp FOC vektoru kontrolleru un 
pašizstrādātu viedo un interaktīvo 
sistēmu BMOS 2.0 ar augstas 
precizitātes algoritmu palielina izejas 
jaudu par 10%. Enerģijas pārveides 
koeficients sasniedz līdz pat 92%.

VEKTORU KONTROLLERS AR
LAUKA VIRZĪTU VADĪBU (FOC)

Ģeniāla tehnoloģijas un retro stila kombinācija
Gūstot ierosmi no Cafe Racer klasiskā mehāniskā instrumentu paneļa,

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

Elektronisks LCD instrumentu panelis



BOSCH 17 collu lielas 
jaudas motors

Lielas kapacitātes litija 
akumulatoru komplekts

Aizsardzība 
pret pārmērīgu

izlādi

Pārlādēšanas
aizsardzība

Maksimālā
strāvaizsardzība

Īsslēguma
aizsardzība

Temperatūras
aizsardzība

Akumulatora
balansieris

Sekmīgi izturēti standarta UN38.3 testi. Atbilst starptautiskajiem gaisa 
transporta pārvadājumu standartiem.
Ar diviem akumulatoru komplektiem iespējams nobraukt līdz pat 160 km.
Integrēti lielas ietilpības 18650. tipa elementi.
Lielu strāvas padevi nodrošina atpazīstamu zīmolu produkti.

Jaudīgs 17 collu riteņa motors, kas izstrādāts sadarbībā ar BOSCH.

Liela jauda, straujš paātrinājums. Piemērotas C35 magnētu specifikācijas.

Liels kāpuma leņķis, ko nodrošina spēcīgs griezes moments. 

Enerģijas taupīšanas funkcijas ar augstu efektivitāti.

Maksimālais
griezes 
moments

Kāpuma 
leņķis

APGR./MIN. Enerģijas 
pārveides 
efektivitāte



Modelis

Krāsa

G*P*A
Braukšanas diapazons ar 
vienu akumulatoru komplektu

Spriegums

Kapacitāte

Motors

Motora griezes moments

Kāpuma leņķis

Neto svars

Instrumentu panelis LCD instrumentu paneli

Instrumentu paneļa krāsa

Motora maks. jauda

Iedarbināšana ar vienu pogu

TC

1926*710*1100 mm

80 Km

60V

30Ah

BOSCH

150 N·m

17˚

83 kg

Balts aizmugurējais lukturis

3000 W
Standarta aprīkojums

visai produktu sērija

SOCO TC parametri

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

148 Patenti

4 Homologācijas sertifikāti

Izgudrojuma patents,  Funkcionālā modeļa patents,
Ārējā dizaina patents, Programmatūras patents.

EEC, CCIC, CMA, CNAS

SUPER SOCO

www.vmotosoco.comwww.supersoco.com          info@vmotosoco.com


