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প্্ৰচেচে –  এই পচেকশি্, আনি ৱা্চে এিড লাি কনিব �ানিি:
• OPDOC চেলে চ্্ৰেে
• চেহিক�োল চেহলেোৰী চ্্ৰেে
• চেহলেোৰী চে�ড্্প
• হিেকেকলহিযোে লোহিং হেহেও

প্ৰাডাক্ট – এই পচেকশি্, আনি ৱা্চে এিড লাি কনিব �ানিি:
• চ্ৰোেোক্ট চরেইহিং হেহেও
• চেল্ফ-লোহিনং চ্ৰোেোক্ট িহেউল হেহেও
• চেলে হ্পটে অহেওহেটে
• নিৰিা লানিটেং পড পিনডওনিংৰলচে

প্কৰিালনি – এই পচেকশি্, আনি ৱা্চে এিড লাি কনিব �ানিি:
• হিকৰো চট�কিোলহিে
• চ্ৰোেোক্ট হিেোৰেন
• এ� চপেহেহিক� চট�কিোকলোহিৰ েিন  & েি’টে 
• হেহিকটল টুলে ইউকিি

DSE ইিডাকশি – এই পচেকশি্, আনি ৱা্চে এিড লাি কনিব �ানিি থ্রু ওৰেৱ পবচেড পরেইনিং পবচেড নিৰিা পৰেন্ড, পব্ & 
প্ৰাডাক্টত । 

চো্ৰবা্ – ই  নিৰিা পচেলচে একাৰডিী দ্ািা ইৰট্ানডউচেড ইন্ডান্রি ্ৰথি নিচোি। এই চো্ৰবা্ ব্যৱিাি কনি আনি সকৰলা 
নিৰিা প্ৰাডাক্ট (পপেনসনিৰকশন্স,সু�াি 5, কালাচেটে ,ইটিনচে) সম্পনকটে ত পেনিোচে পকাৱানিি সুনিব �াৰি।
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22 ইউনি্ কিোসটেি প্ৰবাল 54

23 XSENS  প্কৰিালনি 55

24 প্াচোনি 56
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নিৰিা পচেলচে প্্ৰচেচে

নিৰিা পচেনলং নকিলচে (HSS) নিম্ননলনিত উৰদেশ্যলল ততোিী কিা তিৰে:

• চটেন্োেন োইকিশিৰ চেলে চ্ৰকেে হিকৰো আউটকলটে িুহি অিুেৰণ �কৰ 
• এিকিন্সকিন্ট �োটেিোৰৰ এক্সক্পহৰকযন্স চেহলেোৰে  চেলে চিোেন দ্োৰো
• চৰইিকিোেন �োটেিোৰেন  ্পোকে্পশি এেোউট হিকৰোকরেন্ েম্পক�ন

O–  অৰ�নিং এ পচেলচে ক’ল

P– প্ৰানবং এিড ন�্নচেং 

D– পডৰিা এিড প্স্ িাইড 
O– অৰজেকচেি পিন্ডনলং 
C– প্ানিং এ পচেলচে ক’ল



4

O–  অৰ�নিং এ পচেলচে ক’ল
নরিটিং & ইৰট্াডাকশি
• এটো স্োইকল অহেেোদি িিোে
• অিোৰ িোিন চিন্কশ� / িিস্োৰ
• হিজ্ৰ ইকট্োহেউে
• দুকযোখি িোকেকৰ হেহিকিছ �োেন  অিোৰ
• অিোৰ হেটং এন্ হৰকরেশকিন্ট
• হেল্ড এ চৰন্পক্পোটন

পডৰেল� পিৰ�া ট্ে  কাস্িািি তসৰত
• স্ল টক্ ই.হি. ওকেদোৰ & ইি অি �হিউটং / চলোক�টং হেলোৰহশ্প
• েোধোৰণ আগ্রিহেলো� উদোঃ চিোি আৰু িটৰেোইক�ল / সু্টোৰ েকলোেো

টি�চে গুড পচেলস ক’ল অৰ�নিংি বাৰব
• �োটেিোৰ� এিি চেটেৰ দকৰ আদৰহণ িিোে
• শ্ব এনু্কোহিযোি আৰু �োটেিোৰ� �িকিোকটন কেোল েিোে
• হিজ্ৰ ইকট্োহেউে �ৰ� আৰু শ্ব ইেোৰকিে টু এহেস্ত
• যহদওেো আ্ুপহি হেহি আকছ চেটেোৰ আৰু আই �কন্টক্টৰ সেকে এ�কিোকলি �হৰে
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P– প্ৰানবং এিড ন�্নচেং 
োল প্ৰানবংি বাৰব টি�চে
• চ�োকেেি েুধো আেকে ্পোহিনশি হে� �ৰ� 
• ে�কলো হৰহলকেন্ট চ্ৰোহেং আৰু চরেন্ এিকিিহেং চ�োকেেিে চেোধ�
• �োকটন যোে ি’ে
• ইন্টোকৰোকেটে েোউন্ ি�হৰে

প্ৰানবং পকাৰৱচেিচে
3W �িকেপ্ট চ্ৰোহেংৰ েোকে অিুেৰণ �ৰো দৰ�োৰ
1. চ�োিখি িটৰেোইক�ল আ্ুপহি েলোই আকছ?
2. আ্ুপহি হিিৰ িেুি িটৰেোইক�লে ে�কলো হিেোেন  হ� হেেোহৰকছ?
3. আ্ুপহি চ�হেযো হিিৰ হেদ্োন্ত েূিোন্ত �হৰে?

পৰেন্ড পেলু এিৰিিনসং পকাৰৱশিচে
• েোৰ / চিেোি, িই হিহচিে আক্পোিোৰ ্পৰেেতী িটৰেোইক�ল / সু্টোৰৰ হেদ্োন্ত চলোেোৰ েিযে েোহেন ে �’টে 

্পোটন ে একেলএহেহলট ি’ে আক্পোিোৰ ্পকষে গুৰুত্ব্ূপণন।
• েোৰ / চিেোি, ক্রিেধনিোি িুকযল ্ৰোইকেে আ্ুপহি হ� হেেোকৰ আ্ুপিোৰ িটৰেোইক�ল / সু্টোৰ িোইকলি হদে 

্পোকৰ?
• েোৰ / চিেোি, আ্ুপহি য’ে চরেকেল ি�ও� হ�যকিো এ� েোহেন ে চেন্টোৰ চ্োিে থ�ো ইম্পৰকটন্ট,িই হিহচিে 

আ্ুপহি েম্মে িয? 

ন�্নচেং
ে�কলো চ্ৰোেোক্টৰ েোকে িোত্ৰ �োকৰক্ট চেলে হ্পটে

টি�চে িি গুড ন�্নচেং
• এ� েহলউশ্ন হিহছিো চ্ৰোেোক্ট হ্পটে �ৰ�
• েুি �ৰোৰ েোকে �োটেিোৰ� অ্পশি হদয�
• এিোম্পশিেৰ ও্পৰে হ্পটে চেেে ি�হৰে( �োটেিোৰ এহ্পযোকৰন্স, এইি & চিন্োৰ)



6

D– পডৰিা এিড প্স্ িাইড  
হ্ৰক্পোকৰশি চেকিো & চটটে ৰোইেৰ আেে
• চেহিক�োল হ্িহলকিে
• ্ৰ্পোৰ চপেে এৰোউন্ চেহিক�োল

িটৰেোইক�ল/ সু্টোৰ চেকিোন্সকরেশি-্ৰকেে
1. রেন্ট হেউ 2. ৰোইট হেউ
3. চৰযোৰ হেউ হেউ 4. চলিট আৰু ট্প হেউ

চেহিহিট চেহলং
• চিো�োে চ্ৰোেোক্ট চেহিহিটে আৰু িোত্ৰ িীেোৰ/ চট�কিোলহিকযই িিয
• চ্ৰোেোক্ট চ্রেঙথ চৰহলকেন্ট �োটেিোৰৰ ্ৰকযোিিীযেো�লল চেহছ েিয ে্যয �ৰো

ইম্পোক্টিুল চ্ৰোেোক্ট চেকিোৰ েোকে ট্পে
• �োটেিোৰ� চ্ৰোেোক্ট� টোে আৰু হিল �ৰোও� 
• চিে চ্পেশি আৰু ্ৰোইে টুওযোেন ে হদ চ্ৰোেোক্ট
• চ�োিেোকেনশিোল ্ৰকেে চিোট্ চৰহেঅ’
• �োটেিোৰৰ চৰে্পন্স আৰু আন্োৰকটেহন্ং েোকে চে�

হ্ৰ-চটটে ৰোইে
• এহেক�োকেট িুকযলেি েঠি� ওযোহ�ন ং �হন্শি� হিহচিে �ৰ� িটৰেোইক�ল / সু্টোৰে
• এক্সকলেইি িটৰেোইক�ল / সু্টোৰ �কট্োেন
• এক্সকলেইি চটটে ৰোইে ৰট
• হৰহিিহেং �োটেিোৰ� �ী হিেোেন  এক্সক্পেহৰকযন্স সল
• এনু্সৰ হ্ি চিলকিটে �োটেিোৰ এন্ ইয’চেল্ফৰ েোকে

হেযুহৰং চটটে ৰোইে
• �োটেিোকৰ িটৰেোইক�ল / সু্টোৰ চ�েল েলোে ; DSE েু্পেো্পল� হ্পছে েকি
• DSE �োটেিোকৰ চ�োকিো চ�োকেশি / েোইকৰ�শি েুহধকল উত্তৰ হদে লোকে

চ্পোটে চটটে ৰোইে
• হিেকে� ৰোইহেং এক্সক্পহৰকযন্সে
• চৰইিকিোেন চ্ৰোেোক্ট চ্রেঙথ আৰু �োকিক্ট �োটেিোৰ ্ৰকযোিি�
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পডৰিা
প্্ৰচেচে

রেন্ট হেউ

চৰযোৰ হেউ চলিট & ট্প হেউ

ৰোইট হেউ

1 2

3 4
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O– অৰজেকচেি পিন্ডনলং 
অবৰিক্টচেি পিন্ডনলং ্ৰৰচেচে- 2As
• এ�কিোকলি-এ�কিোকলি �োটেিোৰ অেকিক্টেি
• এিেোৰ-এিেোৰ অেকিক্টেি আৰু ্ৰেোইে এহেকেন্স

টি�চে িি এৰিনক্টে অবৰিক্টচেি পিন্ডনলং
• চেওঁৰ উকদ্ে� এ�কিোকলি �ৰ�
• অেকিক্টেি ্ুপটং �ৰোৰ েোকে �োটেিোৰ� ধি্যেোদ িিোে
• চপেহেহি� আিেোৰ ্্ৰেোইে �হৰে
• এহেকেন্সৰ সেকে েোক্পোটন  �হৰে
• আ্পহত্ত� ইেকিোৰ ি�হৰে
• �োটেিোৰৰ সেকে চ�হেযোও ইন্টোৰোপ্ট েো আকেনো ি�হৰে
• হৰিি আইকেহন্টিোই �হৰ চ্ৰোে �হৰে



9

C– প্ানিং এ পচেলচে ক’ল
আইৰডনটিিানেং বানেং নচেগৰিলচে
্ৰশ্ন
• িকযোৰকে্ট েোর্েহে ে্টকশিটো �’ে?
• আ্পুিহ �হ িক�্েট উই�কি্েে িটৰেোই�কল / ে্�ুটোৰ খি েকলহেোৰ �ৰহে ্পোৰহেিক? েহেিকলে
• �োে্টিোৰক িটৰেোই�কল / ে্�ুটোৰ খিে ৰহ্পহটকেলহ েিহ আছক
• �োে্টিোৰক েোৰক েোৰক ে্টকটিকি্টেৰ েোেক িটৰেোই�কল / ে্�ুটোৰৰ েোইৰক�শিে িিৰ দহছক
• িই েেো�লযক ৰকে �োলোৰে িটৰেোই�কল / ে্�ুটোৰ ্পছি্দ �ঁৰো
• যদহ িই এেহযো �ি্িোর্ি �ৰো, আ্পুিহ এই  উই�- এি্েে িটৰেোই�কল / ে্�ুটোৰ খি েকলহেোৰ 

�ৰহে ্পোৰহেিক

গুড নডল প্ািািি বাৰব টি�
• েদোয হেলৰ েেন হেলো� চ্যোহল েকুকিন্ট �ৰো
• �োটেিোৰৰ িোইন্ে  চ�োকিো চ্পহন্ং অকজে�শন্স� েদোয চে� �হৰ চদখ�
• �োটেিোৰ� অেন োৰৰ েোকে �িহিকেন্টহল চেোধ�
• �োটেিোৰ যহদ অকজেক্টি চিন্হলং ্ৰকেেে হদিোৰ যোে হেেোকৰ
• �োটেিোৰ এেোৰ েীলে �হিট ি’চল, উেয ্পোটীৰ েোইিে অেন োৰ িিন ্পোে
• িকেল, �োলোৰ, চেহলেোৰী,চদন ট/টোইি,েোউি চ্পকিন্ট,ইে্যোহদৰ হিহেিো চেহৰযকেোলৰ �িহলেট 

্োকযহৰট েোে চয হিহচিে �হৰে।
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 97.2 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 5.9 kW @ 8000 rpm

চিক্স. ে�ন 8.05 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং হ�� টেোটন  / চেলি টেোটন

হগ্রকযৰেক্স 4 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোকেোল চক্রেকল চরেি

েোেক্পিশি
 রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ 2 চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চরে�ে
 রেন্ট 130 mm

চৰযোৰ 130 mm

টোযোৰ েোইি
 রেন্ট 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 

চৰযোৰ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
িিবুনত পিই সিঝাৰাতা িানি
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SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে XSENS সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ েকেহংে

3. রেোইটোৰ চিেকলম্প ি’ৰ চেিট

4. হিউ গ্রোহিক্স টেোইহলশ লু�

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ ি’ৰ চেিট আৰু �িকেহিকযন্স

পেনিৰেটিচে
হ�� টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi 
হ�� টেোটন  ডোি চরে� চপেো� হুইল -Fi 
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল -Fi
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi - i3s
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi - অল চলে�

নিচোচেটে
িোই-টিহেকল েোকেোল চক্রেকল চরেি অ্পটিোইিে ্ুপহলং ্পোেোৰ

লং েীট ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং হেকটেি

এিোটে্যোকেোল চৰযোৰ েোেক্পিশি চেটে-ইি-্োে 130mm চৰযোৰ চরে�

কালাচেটে

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 97.2 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 5.9 kW  @ 8000 rpm

চিক্স. ে�ন 8.05 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং ইকলক্ ট্ৰি� টেোটন /হ�� টেোটন

হগ্রকযৰেক্স 4 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোকেোল চক্রেকল চরেি

েোেক্পিশি
 রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ 5-চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চরে�ে
 রেন্ট 130 mm

চৰযোৰ 130 mm

টোযোৰ েোইি
 রেন্ট 80/100-18 M/C 47P (টউেকলে)

চৰযোৰ 80/100-18 M/C 54P (টউেকলে)

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
িিবুনত পিই সিঝাৰাতা িানি
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SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 

XSENS
সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেহেংে

3. রেোইটোৰ চিেকলম্প ি’ৰ চেহেংে

4. হিউ গ্রোহিক্স টেোইহলশ লু�

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ ি’ৰ চেিট আৰু �িকেহিকযন্স

*স্বতঃিূৰ� উ�লব্ধ

পেনিৰেটিচে
হ�� টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi - i3s

নিচোচেটে
িোই-টিহেকল েোকেোল চক্রেকল চরেি লং েীট আৰু 5-step এিোটে্যোকেোল চৰযোৰ েোেক্পিশি

টউেকলে টোযোৰে ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং হেকটেি

165 mm গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স চেটে-ইি-্োে 130mm চৰযোৰ চরে�

কালাচেটে

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 97.2 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 5.9 kW  @ 8000 rpm

চিক্স. ে�ন 8.05 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং ইকলক্ ট্ৰি� টেোটন /হ�� টেোটন

হগ্রকযৰেক্স 4 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোকেোল চক্রেকল চরেি

েোেক্পিশি
 রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ 5-চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চরে�ে
 রেন্ট 130 mm

চৰযোৰ 130 mm

টোযোৰ েোইি
 রেন্ট 2.75 x 18 - 4PR/42P

চৰযোৰ 2.75 x 18 - 6PR/48P

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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নিচোচেটে
িোই-টিহেকল েোকেোল চক্রেকল চরেি লং েীট আৰু5-step এিোটে্যোকেোল চৰযোৰ েোেক্পিশি

টউেকলে টোযোৰে ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং হেকটেি

165 mm গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স চেটে-ইি-্োে 130mm চৰযোৰ চরে�

SUPER 5 BENEFITS
1.্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে XSENS সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেহেংে

3. রেোইটোৰ চিেকলম্প ি’ৰ চেিট

4.িেুি �োটেহিেল গ্রোহিক্স টেোইহলশ লু�

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ ি’ৰ চেিট আৰু �িকেহিকযন্স

কালাচেটে

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

VARIANTS
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi - i3s



16

SPLENDOR iSMART BS6

পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 113.2 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm

চিক্স. ে�ন 9.89 Nm @ 5500   rpm

রেোিহিছি টোই্প 4 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোযিন্

েোেক্পিশি
 রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ 5- চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চরে�ে
 রেন্ট হেস্ 240 mm* | ডোি 130 mm

চৰযোৰ ডোি - 130 mm

টোযোৰ েোইি
 রেন্ট 80/100-18 টউেকলে

চৰযোৰ 80/100-18 টউেকলে

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 9.5 Ltrs. 

িািাৰি নক স্া্ চেৱািী - ইনন্ডো’চে িাস্টে  BS6 ি্িচোইৰকল
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কালাচেটে

পেনিৰেটিচে
ECU িহিটৰ িুকযল ইকন্ট� 1281 mm হুইলকেে

ইহজিি চটম্পোকৰেোৰ �কট্োল 180 mm গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স

েুকযল চটোি গ্রোহিক্স লোিন  18 inc  হুইলে

Red GreyBlue

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে XSENS সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেহেংে

3. হিউ ইহজিি উইথ ি’ৰ ে�ন  হেিোন্ে (9.89 Nm) চেটে হ্প� আ্প

4. েোযিন্ চরেি চেটোৰ চিন্হলং

5. রেন্ট হেস্ চরে� সেকে IBS চট�কিোলহি এিকিন্স চেিট

পেনিৰেটিচে
1. চেলি টেোটন  হেক্স চরে� একলোয হুইল- Fi

2. চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 113.2 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.73 kW @ 7500 rpm

চিক্স. ে�ন 9.89 Nm @ 5000 rpm

টেোটন ং ইকলক্ ট্ৰি� টেোটন  (with i3s) / আৰু হ�� টেোটন

চরেি টোই্প েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট �িকেিশকিল ি�ন  - হেযো 30mm

চৰযোৰ টুইি শক্স

চরে�
রেন্ট হেস্ – 240 mm/ ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 80/100 - 18| টউেকলে টোযোৰ

চৰযোৰ 80/100 - 18| টউেকলে টোযোৰ

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
পিক্স্ পিি প�েি প্ৰা’
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পেনিৰেটিচে
হিউ 113cc  ইহজিি সেকে িোই ে�ন  অি-হেিোন্ হেহি- এিোলোে �িকেোল

িোসু্লোৰ চটং�ৰ সেকে ট্ৰিক্পোল চটোি গ্রোহিক্স িোিলোৰ �েোৰ

হিউ েোযিন্ চরেি চথহ্েে লঙ্োৰ রেন্ট েোেক্পিশি চরেকেল

পেনিৰেটিচে
চেল্ফ টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল -Fi

চেল্ফ টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল  - Fi

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে i3s  আৰু 
XSENS চট�কিোলহি

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. চটং� চ্োউেে টেোইহলশ লু�

 3. রেোইটোৰ চিেকলম্প ি’ৰ চেিট

4. অকটো-চেইল্ চট�কিোলহি এিকিন্স চেিট

5. টেোইহলশ চটইলকলম্প চেটে চেিট & লুক্স

কালাচেটে

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.7 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 8 kW @ 7500 rpm

চিক্স. ে�ন 10.6 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং চেল্ফ (ওইথ i3s) & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ 5-চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চরে�ে
রেন্ট হেস্ – 240 mm / ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 80/100 - 18| টউেকলে টোযোৰ

চৰযোৰ 90/90 - 18| টউেকলে টোযোৰ

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
িনে বুলনদিৰো পকা পচোৰি কা পোগ
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নিচোচেটে
চ্ৰো্ৰোইটৰী i3S চট�কিোলহি 180 mm গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স

হিউ েোটন �োল ইহজিি 45 mm লংেোৰ েীট

িোই-চটিহেল েোযিন্ চরেি
ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং হেকটেি সেকে 240 mm রেন্ট হেস্ 
চরে�

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 
XSENS

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. রেন্ট হেস্ চরে� ি’ৰ চেিট

3. 5-Speed হেকযৰেক্স ি’ৰ �ক্োট দ্োৰো হৰহেউহেং েোইকরেশি

4. অকটো-চেইল চট�কিোলহি এিকিন্স চেিট

5. হেেোৰ েীট ি’ৰ �ক্োটন

কালাচেটে

Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

পেনিৰেটিচে
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi

চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল - Fi
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GLAMOUR BS6
পিক্স্ পলৰেল �াৱাি, প্কৰিালনি &  স্াইল

পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.7 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

চিক্স. ে�ন 10.6 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং চেল্ফ (ওইথ i3s) & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� রেন্ট র্ে�ে (চরেকেল 120mm)

চৰযোৰ 5 চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন  (চরেকেল 81mm)

চরে�ে
রেন্ট হেস্– 240 mm / ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 80/100 - 18

চৰযোৰ 100/80 - 18

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 10 Ltrs.
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Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 

XSENS
সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. হ্লিট একলোয হুইলে টেোইহলশ লু�

3. হেহি-এিোলে হিটোৰ �কন্সোলৰ সেকে ইিহেক�টৰ এিকিন্স �িকেহিকযন্স & েদ্োৰো

4. 5-Speed হেকযেক্স চেহছ �ক্োটন  হৰহেযুহেং েোইকরেশন্স দ্োৰো

5. অকটো-চেইল চট�কিোলহি এিকিন্স �িকেহিকযন্স

নিচোচেটে
্পোেোৰিুল 125 cc ইহজিি েুকযল চটোি েহে গ্রোহিক্স

িোসু্লোৰ িুকযল চটং� লঙ্োৰ রেন্ট েোেক্পিশি চরেকেল

100/80 ওেোইে চৰযোৰ টোযোৰ রেোইটোৰ চিেকলম্প

কালাচেটে

পেনিৰেটিচে
চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi

চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল - Fi
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
িনউ এডনশি ি্িচোইকৰল

পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.7 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

চিক্স. ে�ন 10.6 Nm @ 6000 rpm

টেোটন ং চেল্ফ (ওইথ i3s) & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� রেন্ট র্ে�ে (চরেকেল 120mm)

চৰযোৰ 5 চটে্প এিোকটেকেোল িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন  (চরেকেল 81mm)

চরে�ে
রেন্ট হেস্– 240 mm / ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 80/100 - 18

চৰযোৰ 100/80 - 18

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 10 Ltrs.
FEATURES
1. এিকিন্সে টেোইল �োৰণ ইযোৰ হিউ MatteVernier-

GreycolorwithFire YellowGraphics.
2. এিকিন্সে �িকেহিকযন্স �োৰণ ইযোৰ USB েোিন োৰ
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কালাচেটে

*Available in Both Drum & Disc Variant

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 

XSENS
সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. হ্লিট একলোয হুইলে টেোইহলশ লু�

3. হেহি-এিোলে হিটোৰ �কন্সোলৰ সেকে ইিহেক�টৰ এিকিন্স �িকেহিকযন্স & েদ্োৰো

4. 5-Speed হেকযেক্স চেহছ �ক্োটন  হৰহেযুহেং েোইকরেশন্স দ্োৰো

5. অকটো-চেইল চট�কিোলহি এিকিন্স �িকেহিকযন্স

পেনিৰেটিচে
Blaze চেলি টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi

Blaze চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল - Fi
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 163 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm

চিক্স. ে�ন 14 Nm @ 6500 rpm

টেোটন ং চেল্ফ & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� (37 mm হদযো) ওইথ এহন্ট হরে�শি েুশ

চৰযোৰ 7 চটে্প ৰোইেোৰ-এেিোস্তকেোল িকিোশ�

চরে�ে
রেন্ট 276 mm চ্পকটল হেস্, হেংকেোল চেকিল ABS

চৰযোৰ 220 mm চ্পকটল হেস্ | 130 mm ডোি

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 100/80-17 (টউেকলে)

চৰযোৰ 130/70 -R17 ৰোহেকযল ( টউেকলে)

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 12 Ltrs.

XTREME 160R BS6
পিডচে উইল ্ািটে িা ট্ে স উইল পিচে
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নিচোচেটে
37mm রেে চেোেো রেন্ট েোেক্পিশি H-হেকনেশোৰ LED চটইল চলম্প

লোইট �োেন ওকেটৰ138.5 kg চডোইে LED চিেকলম্প

�কম্পক্ট চপেোটন  এক্সিোটে ইহন্টকগ্রকটে হ্পহলযি গ্রোে

ইহন্টকগ্রকটে চেল্ফ টেোটন  আৰু ইহজিি হ�ল েুইে িোিোেন  লোইটে

SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS চট�কিোলহি ইহজিিৰ সেকে 14 
Sensors

আউটকটেহন্ং ্পোৰিৰকিন্স

2.  িুল LED চ্পক�ি আৰু ইনেোকটন ে LCD �কন্সোল টেোইহলশ লুক্স আৰু ি’ৰ চেিট

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds আউটকটেহন্ং ্পোৰিৰকিন্স

4. েোইে চটেন্ ইহজিি Cut-Off ি’ৰ চেিট

5. অকটো-চেইল চট�কিোলহি এিকিন্স �িকেহিকযন্স

পেনিৰেটিচে
চেলি টেোটন  েোকেোল ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi

চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল- Fi

কালাচেটে

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 199.6 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

চিক্স. ে�ন 16.45 Nm @ 6500 rpm

ইহজিি  অইল চ�োল্ড, 4 চ্রেো� হেকঙ্োল হেহলন্োৰ OHC

টেোটন ং চেল্ফ & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প েোযিন্

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� রেন্ট িকৰক্স লেকে এহন্ট হরে�শি েুশ

চৰযোৰ চৰ�কটঙু্লোৰ েুইঙ্োিৰ সেকে িকিো শ�

চরে�ে
রেন্ট হেস্ হেযো 276 mm

চৰযোৰ হেস্ হেযো 220 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 100/80X17 52P (টউেকলে)

চৰযোৰ 130/70XR17 62P (টউেকলে)

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 12.8 Ltrs.

Xtreme 200S BS6
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নিচোচেটে
হিউ অইল কুলোৰ �োেন ওকেটৰ 154.5 kg

ব্লুএটুথৰ সেকে �’ল এলোটে টুইি LED চিেকলম্প

টোিন েোই টোিন চিহেকেশি হেেোৰ টোযোেন

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদFi 200cc ইহজিিৰ সেকে XSENS চট�কিোলহি সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. টোিন েোই টোিন চিহেকেশি আৰু ব্লুটুথৰ সেকে �’ল এলোটে এিকিন্স �িকেহিকযন্স & চেিট

3. টেোইহলশ চপেোটন  লু� টেোইহলশ লুক্স

4. অকটো-চেইল চট�কিোলহি এিকিন্স �িকেহিকযন্স

5. হেংকেোল চেকিল ABS ি’ৰ চেিট

কালাচেটে

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

পেনিৰেটিচে
চেলি টেোটন  ABS েোকেোল ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 199.6 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

চিক্স. ে�ন 16.45 Nm @ 6500 rpm

টেোটন ং চেল্ফ & হ��

হগ্রকযৰেক্স 5 হপেে �িকটেন্ট চিশ

চরেি টোই্প টুেুলোৰ েোযিন্

েোে্পকিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� (37mmDia) ওইথ েোকেোল DU চেোশ (190mmStroke)

চৰযোৰ 10 চটে্প ৰোইেোৰ-এেিোকস্তকেোল িকিোশ�

চরে�ে 
রেন্ট 276 mm চ্পকটল হেস্, হেংকেোল চেকিল ABS

চৰযোৰ 220 mm চ্পকটল হেস্

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 90/90-21

চৰযোৰ 120/80-18

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 13 Ltrs.

XPULSE 200 BS6
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নিচোচেটে
েুকযল ্পোৰ্পি টোযোেন XSENS ্পোেোেন  200cc অকযল চ�োল্ড ইহজিি

িোই গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স টোিন েোই টোিন চিহেকেশি

আ্প-চবেপ্ট এক্সিোটে এলুহিহিযোি েোশ চলেট

10-step এিোকটেকেোল িকিো-শ� িুল LED চিেকলম্প

SUPER 5 BENEFITS
1. অকযল চ�োল্ড ইহজিি সেকে XSENS চট�কিোলহি আউটকটেহন্ং ্পোৰিৰকিন্স

2. ব্লুটুথ �োকিহক্টহেটৰ সেকে টোিন েোই টোিন চিহেকেশি এিকিন্স �িকেহিকযন্স

3. চেটে-ইি-চেেকিন্ট গ্রোউন্ হ্যোকৰন্স & েুকযল ্পোৰ্পি 
টোযোেন

এিকিন্স �িকেহিকযন্স

4. চেটে-ইি-চেেকিন্ট রেন্ট & চৰযোৰ েোেক্পিশি এিকিন্স �ক্োট

5. LED চিেকলম্পৰ সেকে DRL ি’ৰ চেিট & টেোইহলশ লু�

কালাচেটে

পেনিৰেটিচে
চেল্ফ টেোটন  এহেএে হেস্ চরে�

White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 110.9 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

চিক্স. ে�ন 8.70 Nm @ 5500 rpm

টেোটন ং ইকলক্ ট্ৰি� টেোটন /হ�� টেোটন

েোে্পকিশি
রেন্ট চেোকটোি হলং� লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চৰযোৰ বুেহযং আিন  লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে 
রেন্ট ইন্টোৰকিল এক্স্পোহন্ং শ্ব’ টোই্প (130 mm)

চৰযোৰ ইন্টোৰকিল এক্স্পোহন্ং শ্ব’ টোই্প (130 mm)

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 90/100 - 10 - 53 J (টউেকলে)

চৰযোৰ 90/100 - 10 - 53 J (টউেকলে)

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 4.8 Ltrs 

PLEASURE+ BS6
হুৱাই চুেড বেি পিে অল নি িাি
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SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 
XSENS

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. চক্রোি চিেকলম্প এিক্োিোৰ টেোইহলে লুক্স

3. চক্রোি রেন্ট িোহ্েযো টেোইহলে লুক্স

4. চিোেোইল েোহিন ং চ্পোটন  & ইউটহলট েক্স এিকিন্স �িকেহিকযন্স

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ এিকিন্স চেিট

কালাচেটে

নিচোচেটে
্পোেোৰিুন ল 110cc ইহজিি চৰকরেো চিেকলম্প

একলোয হুইলে এিোলে পেীকেোহিটোৰ

ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং & টউেকলে টোযোেন LED চেোট চলম্প

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White

পেনিৰেটিচে
1. চেল্ফ টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল –Fi
2. চেল্ফ টেোটন  ডোি চরে� হশট চিকটল হুইল –Fi
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Pleasure+ Platinum
নিউ পেনিৰেটি – পলেটিিাি

পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 110.9 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

চিক্স. ে�ন 8.70 Nm @ 5500 rpm

টেোটন ং ইকলক্ ট্ৰি� টেোটন /হ�� টেোটন

েোে্পকিশি
রেন্ট চেোকটোি হলং� লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চৰযোৰ বুেহযং আিন  লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে 
রেন্ট ইন্টোৰকিল এক্স্পোহন্ং শ্ব’ টোই্প (130 mm)

চৰযোৰ ইন্টোৰকিল এক্স্পোহন্ং শ্ব’ টোই্প (130 mm)

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 90/100 - 10 - 53 J (টউেকলে)

চৰযোৰ 90/100 - 10 - 53 J (টউেকলে)

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 4.8 Ltrs 
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কালাচেটে

নিচোচেটে
চক্রোি চৰযোৰ হেউ হিকৰোেন চক্রোি িোিলোৰ চলেট

চক্রোি চিকন্ল েোৰ এন্ডে 3D চলোকেো চলেটিোি েোেহিং

চিট চলে� �োলোৰ েীট েোকক্রটে

চক্রোি ্রেোই্প চিন্োৰে রেোউি �োলোৰ চ্পকিল

ৰীি চট্প েুযোল চটোি েীটৰ সেকে চলেটিোি িট টেোহম্পং

MATT BLACK

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ িুকযল ইিকি�শি চট�কিোলহি সেকে 
XSENS

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. চক্রোি চিেকলম্প এিক্োিোৰ টেোইহলে লুক্স

3. চক্রোি রেন্ট িোহ্েযো টেোইহলে লুক্স

4. চিোেোইল েোহিন ং চ্পোটন  & ইউটহলট েক্স এিকিন্স �িকেহিকযন্স

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ এিকিন্স চেিট

পেনিৰেটিচে

1. Platinum (ZX) চেল্ফ টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল –Fi
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.6 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.7 kW @ 7000 rpm

চিক্স. ে�ন 10.4 Nm @ 5500 rpm

টেোটন ং চেল্ফ-টেোটন /হ��-টেোটন

হগ্রকযৰেক্স চেহৰঅ’চিট� ডোইে

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ ইউহিট েুইং লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে
রেন্ট হেস্ – 190 mm / ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 90/90 - 12 54J

চৰযোৰ 90/100 - 10 53J

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 125 BS6
কল নক প্কৰিালনি পক সাথ চেল
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নিচোচেটে
চটহলকস্োহ্প� রেন্ট েোেক্পিশি হেহি-এিোলে হিটোৰ �কন্সোল

এক্সটোিনোল িুকযল হিহলং েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ

চিোেোইল েোহিন ং চ্পোটন  & চেোট লোইট েোহেন ে হৰিোইন্োৰ

SUPER 5 BENEFITS
1. ইহন্যো’ে ্ৰথি সু্টোৰৰ সেকে ্ৰগ্রোকম্মদ Fi  ইহজিি & 
XSENS চট�কিোলহিৰ লেে

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. LED ইহন্সহনেযো এিকিন্সে লুক্স & হ্ৰহিযোি হিল

3. েোযিন্ �োট একলোয হুইলে টেোইহলশ লুক্স

4. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেহেংে

5. রেন্ট হেস্ চরে� ি’ৰ চেিট

কালাচেটে

Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

পেনিৰেটিচে
চেল্ফ টেোটন  ডোি চরে� একলোয হুইল- Fi

চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল- Fi

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.6 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.7 kW @ 7000 rpm

চিক্স. ে�ন 10.4 Nm @ 5500 rpm

টেোটন ং চেল্ফ-টেোটন /হ��-টেোটন

হগ্রকযৰেক্স চেহৰঅ’চিট� ডোইে

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ ইউহিট েুইং লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে
রেন্ট হেস্– 190 mm / ডোি – 130 mm

চৰযোৰ ডোি – 130 mm

টোযোৰ েোইি
রেন্ট 90/90 - 12 54J

চৰযোৰ 90/100 - 10 53J

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 5 Ltrs.

Maestro Edge 125 Stealth
নিউ পেনিৰেটি – পতেলথ
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নিচোচেটে
চক্রটে েোেহিং (Stealth) চিট চগ্র হথি

চটোি ও চটোি ্রেোই্প �োেনি িোইেোৰ ্রেোইহ্পং

চিোেোইট একচেন্টে

SUPER 5 BENEFITS
1. ইহন্যো’ে িোটেন  সু্টোৰ লেকে ্ৰগ্রোকম্মদ Fi ইহজিি & 
সেকে XSENS চট�কিোলহি

সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. LED ইহন্সহনেযো এিকিন্সে লুক্স & হ্ৰহিযোি হিল

3. েোযিন্ �োট একলোয হুইলে টেোইহলশ লুক্স

4. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেিট

5. রেন্ট হেস্ চরে� ি’ৰ চেিট

কালাচেটে

Matt Grey

পেনিৰেটিচে
Stealth - চেলি টেোটন  হেস্ চরে� একলোয হুইল- Fi
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 110.9 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6 kW @ 7250 RPM

চিক্স. ে�ন 8.7 Nm @ 5750 RPM 

টেোটন ং চেল্ফ-টেোটন /হ��-টেোটন

হগ্রকযৰেক্স চেহৰঅ’চিট� ডোইে

েোেক্পিশি
রেন্ট চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

চৰযোৰ ইউহিট েুইং লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে
রেন্ট ডোি– 130mm

চৰযোৰ ডোি– 130mm

টোযোৰে
রেন্ট 90 / 90 - 12 54 J

চৰযোৰ 90 / 100 - 10 53 J

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 110 BS6
ষ্াইল পি্ ্ািটেচে পিডচে, প্ক পি্ নক�চে ইউ এৰিড
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নিচোচেটে
েুযোল চটোি চৰযোৰ হেউ হিকৰোেন LED চটইল চলম্প

েোযিন্ �োট একলোযে েুযোল চটোি �োলোৰৰ সেকে হিউ ্রেোই্প চ্পটোিন

হিউ িোিলোৰ �েোৰ চিোেোইল েোহিন ং ্পকযন্ট & চেোট লোইট

SUPER 5 BENEFITS
1. ্ৰগ্রোকম্মদ Fi সেকে XSENS চট�কিোলহি সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

2. হেহি-এিোলে �িকেোলৰ সেকে েোহেন ে হৰিোইন্োৰ & েোইে 
চটেে ইিহেক�ড

এিকিন্স �িকেহিকযন্স

3. এক্সটোিনোল িুকযল হিহলং চিোেোইল েোহিন ং ্পকযন্টৰ সেকে এিকিন্স �িকেহিকযন্স

4. চটহলকস্োহ্প� েোেক্পিশি &12” রেন্ট হুইল ি’ৰ �ক্োট

5. হিউ গ্রোহিক্স টেোইহলশ লুক্স

কালাচেটে

Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight Blue ZX Seal Silver ZX

পেনিৰেটিচে
ডোি চরে� একলোয হুইল - Fi - VX

একলোয হুইল - Fi -ZX

Candy Blazing Red
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পপেনসনিৰকশন্স
হেেকলেেকিন্ট 124.6 cc

চিক্স. ্পোেোৰ 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm

চিক্স. ে�ন 10.4 Nm @ 5500 rpm

টেোটন ং চেল্ফ-টেোটন /হ��-টেোটন

হগ্রকযৰেক্স চেহৰঅ’চিট� ডোইে

েোেক্পিশি
Front চটহলকস্োহ্প� িোযদ্োউহল� শ� অেিৰেোেন

Rear ইউহিট েুইং লেকে হপ্ং-চলোকেে িোযদ্োউহল� েোম্পোৰ

চরে�ে 
Front ডোি– 130 mm

Rear ডোি– 130 mm

টোযোৰ েোইি
Front 90/100-10

Rear 90/100-10

িুকযল চটং� চ�্পোহেট 5 Ltrs.

DESTINI 125 BS6
   পলৰ্ষ্ প্কৰিালনি পক সাথ িৰিা ডু কিি আৰগ
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নিচোচেটে
চটহলকস্োহ্প� রেন্ট েোেক্পিশি হেকনেেোৰ চটইল চলম্প

চিোেোইল েোহিন ং চ্পোটন  & চেোট চলম্প ইহন্টকগ্রকটে চরেহ�ং হেকটেি

এহলকেন্ট চিকটল েহে চক্রোি রেও

SUPER 5 BENEFITS
1. হেকনেেোৰ LED েোইে- চলম্পে এিকিন্সে লুক্স & চেিট

2. ্ৰগ্রোকম্মদ Fi ইহজিিৰ সেকে XSENSচট�কিোলহি সু্থ ৰোইেৰ সেকে ি’ চেো� হৰকু্যোইে

3. i3s চট�কিোলহি ি’ৰ চেহেংে

4. এক্সটোিনোল িুকযল হিহলং সেকে েোঝোৰ এিকিন্স �িকেহিকযন্স & চেিট 

5. েোইে চটেন্ ইিহেক�টৰ ি’ৰ চেিট

কালাচেটে

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

পেনিৰেটিচে
Drum Brake Sheet Metal Wheel - Fi 

Drum Brake Alloy Wheel - Fi - VX
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• আইকেল টে্প টেোটন  হেকটেি 

• হিকৰো চ্পকটকন্টে চট�কিোলহি

• চেটোৰ িুকযল এহিহেকযহন্স হেযুহৰং চিেী রেোহি� & চৰে লোইটে

প�ৰ্ৰটিড i3s প্কৰিালনি ি্িচোইৰকলি বাৰব

িাস্টে  স্া ট্ে  (i3s On) 
(িটৰেোইক�লৰ ইেহিশি েহলকছ হ�ন্তু 
আইহেকযল আৰহ্পএি ইজিিে)
আিু যনি :
• ্োটে  চ্ৰেে িিয
• হেকযৰ এংকেিে িিয
• থ্রটকল অ্পোকৰকটদ িিয

ইনজিি 30 sec ি ন�েত বন্ধ িে
• ইহজিিকটো ্ুপিৰোয আৰম্ভ �হৰেলল
• ্োটেহলেোৰ ট্প� েো সেদু্যহে� 

টেোটন োৰ েুইে েো হ�� টেোটন

ি্িচোইৰকল িানিং (i3s On)
(চৰে লোইটে চেইটং)
আিু যনি:
• ্োটে  চ্ৰেে িিয
• হেকযৰ এংকেিে িিয
• থ্রটকল অ্পোকৰকটদ িিয

ইনজিি 5 sec ি ন�েত বন্ধ িে
• ইহজিিকটো ্ুপিৰোয আৰম্ভ �হৰেলল
• ্োটেহলেোৰ ট্প�

i3s িাইডি সিেত এংৰগিড (i3s 
হেহেহিংে এংকেিে িিয) (চৰে 
লোইটে চেইটং)
আিু যনি:
• ্োটে  চ্ৰেে িিয
• হেকযৰ এংকেিে িিয
• থ্রটকল অ্পোকৰকটদ িিয

নজিি 5 sec ি ন�েত বন্ধ িে
• ইহজিিকটো ্ুপিৰোয আৰম্ভ �হৰেলল
• ্োটেহলেোৰ ট্প�

i3s প্কৰিালনি (নকিৰি ই কাি কৰি)

একেকলকেোল ইি -  HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro 
BS6, Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

নিৰিা প্কৰিালনি

i3s ইিহেক�টৰ হলেং� �হৰে যহদ চেহিক�োলৰ ইনেহিশি েন্ধ্ৰ চিোেোৰ �োৰণকেো i3s
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• চেহছ েোল িোইকলি

• �ি ওকেৰ এন্ টকযৰ অি ইহজিি �ি িুকযল এহিশি

• চেহছ েোল  ইহজিি লোইি

• �ি �টে অি ওিোৰহশ্প

প�ৰ্ৰটিড i3s প্কৰিালনি পকিা্ািসটে বাৰব 

িাস্টে  Start (i3s On) (চস্োটোৰৰ 
ইেহিশি েহলকছ হ�ন্তু ইহজিি ইি 
আইহেকযহলং আৰহ্পএি)
আিু যনি:
• চেহিক�োল চটেশিোৰী
• এহক্সলোকৰটৰ অক্পকৰকেদ িিয

ইনজিি 30 sec ি ন�েত বন্ধ িে
• ইহজিিকটো ্ুপিৰোয আৰম্ভ �হৰেলল
• চরে� চ্ৰেে (হ্পিোৰকেনোল চলিট 

চরে� �িকেহিকযন্সৰ েোকে)
এহক্সলোকৰটৰ অ্পোকৰট �হৰেলল

পকিা্াি িানিং(i3s On) 
(চৰে লোইটে চেইটং)
আিু যনি:
• চেহিক�োল চটেশিোৰী
• এহক্সলোকৰটৰ অক্পকৰকেদ িিয 

ইনজিি 5 sec ি ন�েত বন্ধ িে
• ইঞ্িহিটো ্পুিৰোয আৰি্ে 

�ৰহেলল
• ে্রক� ্প্রকেে (্পহিোৰৰ্েোল 

লকিট ে্রক� �িেকিহযকি্েৰ 
েোেক)এ�্েহলোৰকটৰ অ্পোৰকট 
�ৰহেলল

i3s িাইডি সিেত এংৰগিড (i3s 
নবনগনিংত এংৰগিড িিে )
(চৰে লোইটে চেইটং)
আিু যনি:
• েকি as i3s ON

i3s প্কৰিালনি (নকিৰি ই কাি কৰি)

একেকলকেোল ইি Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

i3s ইিহেক�টৰ হলেং� �হৰে যহদ চেহিক�োলৰ ইনেহিশি েন্ধ্ৰ চিোেোৰ �োৰণকেো i3s
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একেকলকেোল ইি -125 cc & below Motorcycles and Scooters

এনটিলক পৰেনকং নচেৰস্ি (ABS)

      ইটিািৰগৰ্ড পৰেনকং নচেৰস্ি (IBS)

ওৱনকং:
• ABS হ্ৰকেন্টে হুইলৰ ্পৰো লহ�ং 

আ্প েোকেি চরেহ�ংৰ েিযে, 
চেহিক�োল রেি স্ীেহেং অৰ 
হলি্প- হ্পং।হেংকেোল চেকিল ABS 
ইি চেহেক�কটে টু

• অন্ ওেোি অি হদ হুইলে আৰু 
েোধোৰিকে রেন্ট হুইল �োৰণ 
একিহক্টে চরেহ�ং রেন্ট চরে� আৰু 
গুৰুত্ব্ূপণন হেকেেিো �ৰো িয আৰু 
চেহিক�োল হটেৰ েিযলল 
এিোকিহচি চরেহ�ং।

ওৱনকং:
• হ্পেৰ চরে� ্ৰকযোে �ৰোৰ েিযে, 

চ্পহি� চরেহ�ংযৰ েিযে 
চেহিক�োলৰ চটেহেহলট 
চিইিকটইিৰ েোকে চরে� চিোেনকটো 
রেন্ট এন্ চৰযোৰ হুইলেৰ হেটুইন্ত 
হেহ্রেহেউকটে �ৰো ি’ে। ই 
চেহিক�োল টে্পহ্পংৰ হেেকটচি 
হ্োে �কৰ।

এডোৰটিৰিচে:
• হ্ৰকেন্টে টোযোৰ ্পৰো লহ�ং আ্প 

(স্ীেহেং) েিযে চ্পহি� 
চরেহ�ং ও ে�কলো টোই্পৰ 
েোৰকিকেে

• হ্ৰকেন্টে লে অি �কট্োল 
�োৰণ টোযোৰ ল�আ্প

• এিোকলেোল ৰোইেোৰ হটেৰ 
চেিটলল েোকেি/ চ্পহি� 
চরেহ�ং েিযে েকটন ন্স স্তহ্পং 
হেেকটন্স

এডোৰটিৰিচে:
• চরে� চিোেন হেটুহেি রেন্ট এন্ 

চৰযোৰ হুইলে হডহস্তহেউকটে
• চেহিক�োল ি’ে হস্ে হৰিোহ্টং  

হুেোইল চেহিক�োল চ্পহি� 
চরেহ�ং  েোল চেহিক�োল 
চটেহেহলট

• হৰেো�শি টে্পহ্পং হেেকটন্সে 
চিন্স ইিপ্রুেকিন্ট ৰোইেোৰ 
�িহিকেচি

বৰিনিন্চে:
• চেটোৰ চটেহেহলট
• এিকিন্সে ৰোইে চেিট
• েোল �িহিকেন্স হেযুহৰং িোেন /

চ্পহি� চরেহ�ং
• চেলু  িোহিৰ েোকে ই.এ.: 

এহডিশকিল চেিট িীেোৰ

বৰিনিন্চে:
• চেটোৰ চটেহেহলট
• এিকিন্সে ৰোইে চেিট
• েোল �িহিকেন্স হেযুহৰং িোেন /

চ্পহি� চরেহ�ং
• চেলু  িোহিৰ েোকে ই.এ.: 

এহডিশকিল চেিট িীেোৰ

একেকলকেোল ইি -150 cc & above Motorcycles
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• ইিহেক�টৰ  ইি্ুরেকিন্ট ্োটেোৰে

• এিকিন্সে ৰোইেোৰ চেিট

সাইড পস্ন্ড ইিনডৰক্ি

• রেোকেহলং ৰ েিযে চিোেোইল েোিন ে �হৰে ্পোকৰ 

• একেে �িকেহিকযন্স

পিাবাইল চোনিটে ং সৰক্

একেলএকেোল ইি - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & Maestro Edge 
125 BS6

 ওৱাৰিনটি

িটৰেোইক�ল: 5 years / 70,000 km হয আেকে িয
সু্টোৰ: 5 েছৰ / 50,000 km হয আেকে িয
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• িেুি যুেৰ ASFS ইহজিি আৰু েোল িোইকলি আৰু ্পোৰিৰকিন্স েৰেৰোি �কর। ই িোটেোৰ এন্ ইকপ্োেে েোহিনং বেীৰহলং 

চিোশি েোকে �ম্োহটেং চেম্োৰৰ অে্যন্তৰ এযোৰ আৰু িুকযল হিক্সেোৰৰ এ� হিখঁুে ঘূণনোযিোি েহে সেযোৰী �কৰ। ই ্ৰহেকটো 

ড্প আি িুকযলৰ েকেনোত্তি উকত্তোলি �কৰ, ইযোৰ িলে উন্নে িুকযল ইক�োিহি এন্ ল’েোৰ এহিেি ঘকট। আ্ুপহি যহদ 

্ৰহে ড্্প িুকযল �োউন্ট �হৰে হেেকৰ আৰু এিেো’িকিন্ট �িিোে আ্ুপহি হ�ছু �হৰে হেেোকৰ, আগুেোই যোয আৰু ASFS 

চট�কিোলহি েকলোেো ।

• চেহিহিটে

 - ল’েোৰ িুকযল �ংম্পোশি

 - হ্িোৰ এক্সিোটে

 - ইকপ্োেে ৰোইকেহেহলট

এডোন্সড স্বিাল প্া ইিডাকশি নচেৰস্ি (ASFS)

• এই চৰেহলউশিোৰী চট�কিোলহি ইকপ্োে �ম্োেিৰ েোকে ঘূহণন েহেে �ম্োেি চেম্োৰৰ অে্যন্তৰে এযোৰ এন্ চ্পরেল 

হিক্সেোৰ েহে �কৰ। ই ্পোেোৰ আৰু িুকযল এহিহেকযহন্স েক্োে চেকলচি ্্ৰেোইে �কৰ। ইযোৰ েোহিকৰ, চেহে িোইকলি আৰু 

্পহলউশি �ি।

• চেহিহিটে

 - ল’েোৰ িুকযল �ংম্পোশি

 - হ্িোৰ এক্সিোটে

 - ইকপ্োেে ৰোইকেহেহলট

এডোন্সড তুম্বৰল প া্ ইিডাকশি প্কৰিালনি (ATFT)
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এডোন্সড প্ৰা-নচেনিি নডনিৰ্ল
পেনিৰেৰবাল ইগনিশি নসৰস্ি(APDV)

প্ৰারিািড Fi

• ্প্রোে্রোিে Fi েহলহি্েোৰ িুযকলৰ যথোযথ ইিিক�টহং এ্প্প্রো্প্রহযকে এিোউি্টে দহযো �োি �ৰক, ইঞ্িহিৰ িোই 
টক� েকি্েৰৰ িোধ্যিে েোটো ৰহেহেৰ ্পৰো ্প্রকেোইেলহ �কল্�ুলকটকে �ৰো িয যহ ইঞ্িহিৰ েোটো আৰু এিেোয’িিকি্টল 
�ি্েহশিে ECU– ইলক�ট্রিহ� �ি্ট্রোল ইউিহট িোিে এ� েকি্ট্রোল �ি্্পহউটোৰ েহে্টকি� িহে �ৰক। েকি্েৰৰ 
্পৰো ৰহেহে েোটোৰ েথ্যৰ েহে্েহে, ECU িুযকল ইিিক�্টৰৰ িোধ্যিে িুযকলৰ ইিিক�টকে �োেোলহটহ আৰু 
েিয েহেোইেে �ৰক। েকইদৰক ্প্রোে্রোিে Fi েহে্টকি অিোৰে এ�্েেকলকি্ট ৰোইে-এেহলহটহ,অ্পটহিোি িুযকল 
এিহেহযকি্েহ, ল’েোৰ এিহশি আৰু ইিে্ট্যোি্ট ে্টোর্ট ইেকি ইি এ�্েট্রহি এি্েহযকি্ট টকি্্পোৰকেোৰ �ি্েহশিে এি্ে 
িোইযোৰ আল্টহটহউে।

• চেহিহিটে

 - এিেোয’িকিন্ট চরেন্হল

 - চেটোৰ ৰোইে এহেহলট

 - ইক�োিহি

• APDV এিিহযুে অ্পটহিোি েোর্িহং িুযকল লহেহংৰ লল

 - চেটোৰ ইহজিি ্পোৰিৰকিন্স 

 - চেটোৰ িুকযল এহিহেকযহন্স

 - ইক�ো চরেন্হল

 -

এেকলএেোল ইি - Passion Pro BS6
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DC - পক�ানচে্ি নডচোিটে  ইগনিশি (CDI)

• চ�্পোহেটে হেেোিন  হেহিটোল ইেহিশিে চটেোৰ েোিন ে এিোহিন  িহেউলকটোৰ হেেৰে এ� চ�্পোহেটৰ পেো�ন ৰ েোকে হয 

িোইকক্রোক্্ৰেেৰ এ� ইহজিি েোইক�ল হেযো এ �কট্োল হেেকিলে �োযনে চয চ�োকিো েিকয পেো�ন  লেোে এহৰ হদযো যোয । 

এট েৃিত্তৰ েিযে চলেহক্সহেহলটৰ েোকে এলোকেোি �কৰ, আৰু ইহজিি ্পোৰিৰকিন্স;চপেহশকযল চিোকযি হেিোইিে চিন্-

ইি-চিন্ সেকে ইহজিি �োেুনকৰটৰ।

• চেহিহিটে

 - চেটোৰ ইহজিি ্পোৰিৰকিন্স 

 - চলোেোৰ এহিশিে

 - চেটোৰ িুকযল এহিহেকযহন্স

• হেহিকটল িোহ্ট-ি্যোহ্পং CDI িোধ্যিে �িেোহটেি এেেোন্স িোইকক্রো ্ৰকেেৰ ইেহিশি হেকটেিৰ দ্োৰো িয। ইেহিশি 

এেেোন্স আৰু হৰটোেন ে হেেকিল চ্পোেো অিুযোযী �োেুনকরটর থ্রটকল �কট্োল েুইে এন্ ইহজিি rpm ৰ ্পৰো। এই িুকযল 

হলহেংৰ অহপ্টিোি েোহিং এিেোে �কৰ েোল িুকযল এহিহেকযহন্স আৰু �ি ্পহলউশি।

• চেহিহিটে

 - হক্রপে থ্রটকল চৰে্পন্স 

 - চেটোৰ ৰোইে-এহেহলট

 - হ্িোৰ এক্সিোটে

এডোন্সড িাইৰ্া্ৰৰচেচেি ইগনিশি (AMI)
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• অকটোকিোটে চরেহ�ং হেকটেিৰ এক্ৰোেে দ্োৰো রেোন্সক্পোটন  ইহজিহিযোহৰং হেেোেীয �োউহন্সল 

অিুকিোদিৰ হ্পছে ডোিট GTR � ইহন্যোি টে্যোন্োেন ে েু্যকৰো দ্োৰো ্ৰথি হৰহেিি হিেোক্প 

গ্রিণ �ৰো সিহছল

প্াৰবল প্কনিৰকল পিগুৰলশি (GTR) কিলোৰেটি পৰেনকং নচেৰস্ি

• ইযোে আছক 16-bit ECU লেেক দুটো 3D িুযকল ইিিক�শি িক্পহং েলেক অটো 

এিৰহেহং েহে্টকি। O2   েকি্েৰৰ েংযোিি েি, ECU ৰ এ�্েিোউে্টৰ ্পৰো িহেেক� 

েি্্পূর্ণ (i.e.েি্ধ লো্প), এইেোেক িটৰেোই�কলৰ েিুে েোল ্পোৰিৰিকি্ে িহশ্েহে 

�ৰক (ের্েক েোর্িহং অি িুযকল এি্ে এ�্েিোে্ট এিহশিে)

• চেহিহিটে

 - চেটোৰ ্পোৰিৰকিন্স: ্পোেোৰ & ইিকটেন্ট থ্রটকল

 - চেটোৰ িুকযল এহিহেকযহন্স 

্ৰরিাৰমেি িাই ইনজিিি তসৰত িুলনল
রোনন্সস্নিিড ইগনিশি  নচেৰস্ (FTIS)

টিউবৰলচে ্াোিচে

টউেকলে টোযোৰেে ৰীি আৰু টোযোৰৰ িোিে েোযু হেল �ৰো িয। এ� েো্পন অকজেক্ট হ্পকযকেে �হৰ হদকয, েোে েোত্ষেহণ� 
হেকলেশি  িিয।.

• চেহিহিটে

 - চেিট: চ�োকিো চ�োকযশি ি�ৰো েোকেি হেকলেশিটহৰ 

 - �িকেহিকযন্স
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• এখি ্পোচিোৰ ইকেন্টে, হেল এন্টকিল চেম্োৰৰ িোধ্যিে এযোৰ চেম্োৰৰ এটো িুটো হ্পযোেন ে �ৰো িয। চযহেযো চ�োকিো িুটো 

িয, চেহেযো চিলকটো� চিোৰ �হৰ িুটো িোকল হদযো িয আৰু চিলৰ হেেৰে থ�ো হিকরেোযোে চিকটহৰকযল চস্োহযিদ িয। 

এই িুিূেন ে েূক্ষ্ম হেৰোহি� ্পোহেন ক�োলে িোইেোৰৰ ্ৰোৰহম্ভ�ো ্ূপৰণ �কৰ,আৰু চেক�ণ্ট চপেকেে চিল হদ ্ূপণন িয।টউেৰ 

অে্যন্তৰীণ ্ৃপষ্ঠৰ উ্পৰে েো্প আকছ েুহল, হিহিিোি চ�োযোহন্টট এযোৰ চেম্োৰে ্ৰকেশ �কৰ হ�ন্তু ই এ� েোটোৰ চেেে চিল 

হিেোক্প চ�োকিো ষেহে �হিং িিয।

• চেহিহিটে

 - ৰোইেোৰৰ েোকে �িকেহিকযন্স 

• ইহজিি অকযল- - 10W 30SJ JASO MA Grade Oil

• চেহিহিটে

 - এই অইল �ি হরেকুকযন্টহল ্পহৰেেন ি �ৰো ্ৰকযোিি । ইযোৰ হ্পছে ্পহৰেেন ি �ৰো ্ৰকযোিি ্ৰহে 6,000 Kms

�াংিচোি এনু্ডৰিন্স টিউবি তসৰত ্াোি

ইনজিি অৰেল
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• Google Play Store & Apple App চটেোৰৰ ্পৰো হিকৰো ৰোইে েোইে App � েোউিকলোে �ৰ�
• চৰহিটেোৰ ইয’ৰকেল্ফ েোযো Google or Facebook account ে 
• িটৰেোইক�লৰ হিটোৰ �িকেোলে ব্লুটুথ চ্পযোহৰং হ্রিিে যোঁও�
• এ্প হেকলক্টে ব্লুটুথ হেেোইে অিুেন্োি �ৰ� আৰু িোি হদয� 
• (যহদ আ্ুপহি হেছোকৰ) এহেযো, �োকি�শি এটেোহলেশে সিকছ
• App ে চেহটেকিশি চ্্ৰেশ �ৰ� এিে টেোটন  ি্যোহেকেশি
• টোিন-েোই-টোিন চিহেকেশিৰ �িকেহিকযন্সৰ আিন্দ লওঁ�

পস্�চে ্ু এস্ানলিশ ব্লু্ুথ কাৰিকশি

একেলএকেোকল ইি  - Xpulse 200 BS6

• েৰু অ্পকিহংৰ েিযে থ্রটলক অ্পকিহং ্পিহশিৰ ও্পৰে িহর্েৰ �ৰক অ্পটহিোি 

িুযকল এিহেহযকি্েহ এি্ে ৰোইে-এেহলহটহ েোেক ইে্িহশিৰ েিয� এেেোি্ে �ৰক।

• চেহিহিটে

 - চেটোৰ ৰোইে- এহেহলট

 - চেটোৰ িুকযল এহিহেকযহন্স

      থ্র্ৰল কৰট্াল্ড ইগনিশি নচেৰস্ি (TCIS)
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চোনেটে স নচেনডউল (ফ্ী)

ইউনি্ কিোসটেি প্ৰবাল

অল িৰডলচে

Service Schedule Kilometers Range (km) Or… (Whichever is Earlier)

1st 500-750 60 days (from date of purchase)

2nd 3000-3500 100 days (after previous service)

3rd 6000-6500 100 days (after previous service)

4th 9000-9500 100 days (after previous service)

5th 12000-12500 100 days (after previous service)

প�ইড চোনেটে স: ইচে প�ইড চোনেটে স িীডচে পতা নব আৰেইল আি্াি এনে 3000 kms অ’ি 90 days ফ্্ি নি 
ন্ৰনেোচে চোনেটে স, হুইৰচেোি ইি আনলটেোি

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 
এক্সলোৰিশি:
1kW = 1.341 bhp = 1.359 Ps
13.5kW = ?? bhp = ?? Ps
13.5kW = 13.5 x 1.341 bhp = 13.5 x 1.359 Ps
13.5kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps

Units kW Ps HP

1 kW 1 1.35962 1.34102

1 Ps 0.735499 1 0.98632

1 HP 0.74570 1.0139 1
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*হিেনোহেে িকেল অিুযোযী টুকটল িম্ৰৰ চেন্সেন  চেহৰি িয

প্কৰিালনি ি’ল আিাি  2-wheelers ত ব্যৱহৃত ইৰটিনলৰিটি পসন্সিি 
কনম্বৰিশি

্পোেোৰ
1. থ্রটকল ্পহিশি চেন্সৰ

2. চিহিকিোল্ড এেেহলউট চ্ৰেোৰ চেন্সৰ

ইক�োিহি

3. অহক্সকিি চেন্সৰ

4. ক্র্যোং� ্পহিশি চেন্সৰ

5. i3sেুইে

চেিট

6. চেং� এংকেোল চেন্সৰ

7. েোইে চটেন্কেন্সৰ

8. েোইে চটেন্ ইহজিি হ�লকেন্সৰ

�িকিোটন

9. চেহিক�োল হপেে চেন্সৰ

10. টেোটন  েুইে

11. ্োটেেুইে

12. হিউকরেল/ চরে�েুইে

13. হ�লেুইে

হেযুৰোেহলট 14. ইহজিি অকযল চটম্পোকৰেোৰ চেন্সৰ

হৰলোযহেহলট 15. ইন্টক� এযোৰ চটম্পোকৰেোৰ চেন্সৰ
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োিত পস্িি িিটেচেনবলাক নক নক? 

• 2000 েিে েৰ�োকৰ িটৰ চেহিক�োলৰ ্পৰো এযোৰ্পলু্কযন্টে এহিশি চৰগুকলট �ৰোৰ েোকে ইকট্োহেউেে �কৰ

• BS6 িিনে 1st April 2020 েিৰ ্পৰো ইহন্যোে ইহ্লিকিকন্টে �ৰো ি’ে

• েোৰে চটেি VIিিনে এহিশ্ন হিযন্ত্রণৰ চষেত্ৰে চ্ৰকিিট েোৰে চটেি IV িিনে ি’ল দুটো ধো্প আেে।

• চেহিক�োলৰ ্পৰো িোইকরেোকিি অক্সোইেে, �োেনি িকিোক্সোইে, িোইকডো�োেনচে, ্পোটন কুকলট চিটোৰ (PM) আৰু েোলিোৰ 

অক্সোইেে হিহেিো এযোৰ্পলু্কযন্টেৰ হৰহলি হলহিট �ৰ�

• হ্িোৰ চেহিক�োলোৰ এহিশিৰ েোকে BS6 � হশিট চিোেো দৰ�োৰ

োিত পস্ি VI

প্াচোিী
•      AHO – Always Headlamp On
•      AMI - Advanced Micro-processor Ignition
•      APDV - Advanced Pro-Series Digital Variable Ignition System
•      ASFS - Advanced Swirl Flow Induction System
•      ATFT - Advanced Tumble Flow Induction Technology
•      BS6 – Bharat Stage VI
•      cc – Cubic Centimetres
•      CCVI - Carburetor Controlled Variable Ignition
•      CDI - Capacitor Discharge Ignition
•      Fi – Fuel Injection
•      FTIS - Fully Transistorized Ignition System
•      GRS – Gas Reservoir Suspention 
•      GTR – Global Technical Regulation
•      i3s – Idle Stop Start System
•      IBS - Integrated Braking System
•      kW – Kilowatt
•      MFR – Multi Focal Reflector
•      Nm – Newton Metre
•      TCIS - Throttle Controlled Ignition System
•      TOD – Torque on Demand
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DELIVERY DAY – MAKING IT MEMORABLE FOR THE CUSTOMER 

See off the customer with a Smile Delivery Ceremony to be done  
with Key Handover & Photograph 

Explain Owner Manual, Warranty, 
Documents & Service Schedule 

Greet & Welcome the customer Present the vehicle from dedicated 
Delivery Area with Backdrop, 

Ample Light & speakers to  
play Hero Song 

1 2 3 

4 5 

পেনিৰকাল পডনলোিী প্্ৰচেচে

*For Hero Songs visit www.herosalesacademy.com → (technology)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.armezo.
opdoc&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hero.
salesacademy&hl=en

www.heronssc.in

www.herosalesacademy.com

OPDOC 
GAME

DSE 
Assessment 

App

https://www.heromotocorp.com
HMCL

WEBSITE
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