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ಪ್ೋಸೆಸ್ – ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ ಕಲ್ಬಹ್ದಾಗಿದೆ:
• OPDOC ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪ್�ಸೆಸ್
• ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಲ್ವರಿ ಪ್�ಸೆಸ್
• ಡೆಲ್ವರಿ ಬಾಯಾಕಾ್ರಾಪ್
• ಮಿಸಸ್್ನಲಾಲಿನೆಔಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿ�ಡಿಯ�ಸ್

ಪ್್ಡಕ್ಟ್ – ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ ಕಲ್ಬಹ್ದಾಗಿದೆ:
• ಪಾ್ಡಕ್ಟ್ ಟೆ್�ರಿಂಗ ವಿಡಿಯ�
• ಸೆಲ್ಫ್-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾ್ಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯ�
• ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಆಡಿಯ� ಬೆೈಟಸ್
• ಹಿ�ರೆೋ� ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೆ� ರೆ�ಡಿಯ� ಜಿಂಗಲ್ಸ್

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ – ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆೋ�ಡಿ ಕಲ್ಬಹ್ದಾಗಿದೆ:
• ಹಿ�ರೆೋ� ಟೆಕಾನುಲಜ�ಸ್
• ಪಾ್ಡಕ್ಟ್ ಫೆಅತ್ಸ್್ನ
• ದ್’s & Don't of a ಸೆಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕಾನುಲಜ
• ಡಿಜಟಲ್ ಟೋಲ್ಸ್ ಯೋಸೆ�ಜ್

DSE ಇಿಂದುಕ್ಷನ್ – ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ , ರ�ವು ವೆಬ್ ಬೆ�ಸ್್ ಟೆರೈರಿಂಗ್ ಮೋಲಕ , ಹಿ�ರೆೋ�

ಬ್್ಿಂಡ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಮತುತು ಪ್್ಡಕಟ್್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕಲಿಬಹುದ್ಗಿದೆ.

ಚ್ಟ್ ಬೆೊಟ್ – ಇದು ಇಿಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲೆಲೋ ಮೊರಟ್ ಮೊದಲನೆೋ ಸಲ ಇಿಂರ್ಡೊಯಾಸ್ ಮ್ಡಿರುವ ಶೆ್ೋಯಸುಸು ಹೋರೆೊೋ 
ಸೆೋಲ್ಸು ಅಕ್ಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ. ಈ ಚ್ಟ್ ಬೆೊಟ್ ಅನನಾ ನ್ವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಟ ಹೋರೆೊೋ ಪ್ೋಡಕ್ಟ್್ಸ ನ 
ಸೆಪೆಸ್ಟಫಿಕೆೋಷನ್ಸು,   ಸೊಪರ್ 5, ಕಲಸಸು್ನ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿದು ಕೆೊಳ್ಳ ಬಹುದು.



2

Table of Contents

 S.NO PAGE

1 ಹಿ�ರೆೋ� ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪ್�ಸೆಸ್  – OPDOC 3

Entry Segment

2 HF DELUXE BS6 10

Deluxe Segment

3 SPLENDOR+ BS6 12

4 SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION 14

5 SPLENDOR iSMART BS6 16

6 PASSION PRO BS6 18

7 SUPER SPLENDOR BS6 20

8 GLAMOUR BS6 22

9 GLAMOUR BLAZE EDITION BS6 24

Premium Segment

10 XTREME 160R BS6 26

11 XTREME 200S BS6 28

12 XPULSE 200 BS6 30

Scooter Segment

13 PLEASURE+ BS6 32

14 PLEASURE+ PLATINUM BS6 34

15 MAESTRO EDGE 125 BS6 36

16 MAESTRO EDGE 125 STEALTH BS6 38

17 MAESTRO EDGE 110 BS6 40

18 DESTINI 125 BS6 42

Miscellaneous

19 ಹಿ�ರೆೋ� ಟೆಕಾನುಲಜ 44

20 ಎಸೆಟ್�ಬಲ್ಷ್ ಬೋಲಿಟೋತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ 53

21 ಸವಿ್ನಸ್ ಷೆಡೋಯಾಲ್ 54

22 ಯೋರಟ್ ಕನ್ವಷ್ನನ್ ಟೆ�ಬಲ್ 54

23 XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ 55

24 ಗಾಲಿಸರಿ 56

25 ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಲ್ವರಿ ಪ್�ಸೆಸ್ 57



3

ಹಿ�ರೆೋ� ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪ್�ಸೆಸ್

 
ಹಿ�ರೆೋ� ನ ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪ್�ಸೆಸ್(ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್) ಅನನು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಉದೆದ�ಶದಿಂದದ ಉಲೆ�ಕಿಸಲಾಗಿದೆ:

• ಎಲಾಲಿ ಹಿ�ರೆೋ� ಔಟೆಲಿಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಪಾ್ಸೆಸ್ ನ ಸಾಟ್ಿಂಡರ್್ನ ಡಿ�ಕರಣ
• ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಫ�ಸ್್ನ ಮ್ಖಾಿಂತರ ಕಸಟ್ಮರ್ ಗೆ ಸಿಗ್ವಿಂಥ ಅನ್ಭವ ವನ್ನು ಇನೋನು 

ಉತ್ತಮ ಗೆೋಳಿಸಲ್.
• ಕಸಟ್ಮರ್ ನ ಹಿ�ರೆೋ� ಬಾ್ಿಂರ್ ಬಗೆಗೆ ಇರ್ವ ನಿಂಬಿಕೆ ಯನ್ನು ಇನೋನು ಧ್ಡಿ�ಕರಣ 

ಗೆೋಳಿಸಲ್.

O – ಓಪರಿಂಗ್ ಆ ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಕಾಲ್

P – ಪ್�ಬಿಿಂಗ್ & ಪಿಚಿಂಗ್

D – ಡೆಮ� & ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್ 

O – ಒಬೆಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಯಾಿಂಡಲ್ಿಂಗ್ 

C – ಕೆೋಲಿ�ಸಿಿಂಗ್ ಆ ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಕಾಲ್
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O – ಓಪರಿಂಗ್ ಆ ಸೆೋಲ್ಸು ಕ್ಲ್
ಗಿ್ೋಟಿಂಗ್ & ಇಿಂಟೆೊ್ಡಕ್ಷನ್
• ನಗ್ ಮ್ಖದೆೋಿಂದಗೆ ಗಿ್�ಟ್ ಮಾಡಿ
• ದೃಡವಾದ ಹಾಯಾಿಂರ್ ಷೆ�ಕ್ ಕೆೋಡಿ / ಅಥವಾ ನಮಸಾಕಾರ್ ಹೆ�ಳಿ
• ರಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೆ�ಳಿ
• ಎರಡೋ ಕೆೈಗಳಿಿಂದ  ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್್ನ ರ�ಡಿ
• ಕ್ಳಿತ್ ಕೆೋಳ್ಳಲ್ ಆಸನ ಮತ್್ತ ಕ್ಡಿಯಲ್ ಪಾರ�ಯ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ
• ಬಾಿಂಧವಯಾ ಬೆಳೆಸಿ

ಗ್್ಹಕರೆೊಿಂದಿಗೆ ಬ್ಿಂಧವಯಾ ಬೆಳೆಸ್ಟಕೆೊಳಲು ವಿಧ್ನಗಳು 
• ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ಕತೆ ಉದಾ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್್ತ ಪ್ಯಾಣದ ಸ್ಲಭತೆ / ಷೆೋ�ರೋಮ್ ನ 

ತಲ್ಪುವುದರ ಬಗೆಗೆ
• ಸಾಮಾನಯಾ ಆಸಕಿ್ತಗಳು ಉದಾ. ಫ�ನಗೆಳು ಮತ್್ತ ಮಟಸೆೈ್ನಕಲ್/ ಸೋಕಾಟರ್ ರೆೈಡಿಿಂಗ್ ಬಗೆಗೆ

ಸೆೋಲ್ಸು ಕ್ಲ್ ಒಪೆರಿಂಗ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಟಪ್ಸು
• ಉತಾಸ್ಹವನ್ನು ತೆೋ�ರಿಸಿ ಮತ್್ತ ಗಾ್ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ಕೋಲಕರವಾಗಿಸಿ
• ರಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮತ್್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಉತಾಸ್ಹವನ್ನು ತೆೋ� ರಿಸಿ
• ರ�ವು ಕಾಯ್ನರರತವಾಗಿದದರೋ ಸಹ ಸನೆನುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣ್್ಣನ ಸಿಂಪಕ್ನದೆೋಿಂದಗೆ ಅಿಂಗಿ�ಕರಿಸಿ
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P –  ಪ್�ಬಿಿಂಗ್ & ಪಿಚಿಂಗ್
ಟಪ್ಸು ಒಳ ್ೆಳ ಪ್ೋಬಿಂಗ್
• ಸಿ�ಕ್ ಪಮಿ್ನಷನ್ ಕೆ�ಳಲ್ ಮ್ಿಂಚೆ ಕೋಯಾಸ್ಷನ್ಸ್ 
• ಕೆಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ರೆಲೆವೆಿಂಟ್ ಪ್�ಬಿಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ಬಾ್ಿಂರ್ ಎಿಂಹಿಂಚನ್ಗೆ ಕೋಯಾಸ್ಷನ್ಸ್
• ಬಿ ಕೆೋ�ಟ್ನಔಸ್
• ಸೌಿಂರ್ ಇಿಂಟೆರ್ಒಗಟಿವ್ ಮಾಡದರಿ

ಪ್ೋಬಿಂಗ್ ಕೊಯಾಸ್ಷನ್ಸು
3W ಕಾನೆಸ್ಪ್ಟ್ ಅನ್ಸರಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ ಪ್�ಬಿಿಂಗ್ ನಲ್
1. ರ�ವು ಯಾವ ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತ್್ತದದ�ರಿ?
2. ರಮ್ಮ ಹೆೋಸ ಮ�ಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರ�ವು ಯಾವ ಎಲಾಲಿ ವೆೈಶಿಷಟ್್ಯಗಳನ್ನು 

ನೆೋ�ಡ್ತ್್ತದದ�ರಿ?
3. ರಮ್ಮ ರರಾ್ನರವನ್ನು ರ�ವು ಯಾವಾಗ ಅಿಂತ್ಮಗೆೋಳಿಸ್ತ್್ತ�ರಿ?

ಬ್್ಿಂಡ್ ಮೌಲಯಾ ವರ್್ನಸುವ ಪ್ಶೆನಾಗಳು
• ಸರ್ / ಮ�ಡಿಂ, ರಮ್ಮ ಮ್ಿಂದನ ಮ�ಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ಅನ್ನು ರಧ್ನರಿಸ್ವಾಗ 

ಸೆ�ವಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್್ತ ಭಾಗಗಳ ಲಭಯಾತೆ ರಮಗೆ ಮ್ಖಯಾವಾಗಲ್ದೆ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ 
ಖಾತ್್ಯಿದೆ?

• ಸರ್ / ಮ�ಡಿಂ, ಹೆಚ್್ಚತ್್ತರ್ವ ಇಿಂಧನ ಬೆಲೆಗಳೊೆಿಂದಗೆ ರಮ್ಮ ಮ�ಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ / 
ಸೋಕಾಟರ್ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೆ�ಜ್ ರ�ಡಬೆ�ಕೆಿಂದ್ ರ�ವು ಬಯಸ್ತ್್ತ�ರಾ?

• ಸರ್ / ಮ�ಡಿಂ, ರ�ವು ಪ್ಯಾಣ್ಸ್ವಲೆಲಿಲಾಲಿ ಸೆ�ವಾ ಕೆ�ಿಂದ್ವನ್ನು ಮ್ಚ್್ಚವುದ್ ಮ್ಖಯಾ, 
ರ�ವು ಒಪುಪೆತ್್ತ�ರಿ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ ಖಾತ್್ಯಿದೆ?

ಪಿಚಿಂಗ್
ಎಲಾಲಿ ಉತಪೆನನುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರಾಟ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ ಬಳಸಿ 

ಉತತುಮ ಪಿಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
• ಉತಪೆನನುವನ್ನು ಪರಿಹಾರದಿಂತೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿ
• ಗಾ್ಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲ್ ಆಯ್ಕಾಗಳನ್ನು ರ�ಡಿ
• ಆರಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೆ�ಡಿ (ಗಾ್ಹಕರ ನೆೋ�ಟ, ವಯಸ್ಸ್ ಮತ್್ತ ಲ್ಿಂಗ)
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D - ಡೆಮ� & ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್
ಪೆ್ಪರಶನ್ ಡೆಮ� & ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್ ಮ್ಿಂಚೆ
• ವೆಹಿಕಲ್ ಕಿ್ವ�ರಲಿನೆಸ್ಸ್
• ಪಾ್ಪರ್ ಸೆಪೆ�ಸ್ ಅರೌಿಂರ್ ವೆಹಿಕಲ್
ಮ�ಟಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ಡೆಮ�ನೆಸ್ಟರಾ�ಷನ್-ಪ್�ಸೆಸ್
1. ಫ್ಿಂಟ್ ವ್ಯಾ  2. ರೆೈಟ್ ವ್ಯಾ
3. ರೆ�ರ್ ವ್ಯಾ  4. ಲೆಫ್ಟ್ & ಟಾಪ್ 

ಲಾಭದ ಮಾರಾಟ
• ಉತಪೆನನು ಪ್ಯ�ಜನಗಳ ಮ�ಲೆ ಕೆ�ಿಂದ್�ಕರಿಸಿ ಮತ್್ತ ವೆೈಶಿಷಟ್್ಯಗಳು / ತಿಂತ್ಜ್ಾನದ ಮ�ಲೆ 

ಮಾತ್ವಲಲಿ
• ಗಾ್ಹಕರ ಅಗತಯಾಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಉತಪೆನನು ಸಾಮಥಯಾ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತಪೆನನು ಡೆಮಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
• ಗಾ್ಹಕರ್ ಉತಪೆನನುವನ್ನು ಸಪೆಶಿ್ನಸಲ್ ಮತ್್ತ ಅನ್ಭವಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೋಡಿ
• ಉತಪೆನನುದ ಬಗೆಗೆ ಉತಾಸ್ಹ ಮತ್್ತ ಹೆಮ್ಮ ಇರಲ್
• ಸಿಂಭಾಷಣಾ ಪ್ಕಿ್ಯ್ಯ್ ಪುನರಾವತ್ನನೆಯಾಗ್ವುದಲಲಿ
• ಗಾ್ಹಕರ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ್ ಮತ್್ತ ತ್ಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿ.

ಪ್ವ್ನ-ಪರಿ�ಕ್ಾ ಸವಾರಿ
• ಸಾಕಷ್ಟ್ ಇಿಂಧನದೆೋಿಂದಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ 

ಅನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ
• ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ರಯಿಂತ್ಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
• ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್ ಮಾಗ್ನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
• ಅನ್ಭವಕೆಕಾ ಪ್ಮ್ಖ ವೆೈಶಿಷಟ್್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗಾ್ಹಕರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ವುದ್
• ಗಾ್ಹಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್್ತ ರಮಗಾಗಿ ಕಿಲಿ�ನ್ ಹೆಲೆ್ಮಟ್ ಗಳನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ.

ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
• ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ ಓಡಿಸಲ್ ಗಾ್ಹಕ; ಸದದಲಲಿದೆ ಹಿಿಂದೆ ಕ್ಳಿತ್ಕೆೋಳ್ಳಲ್ 

ಡಿಎಸ್ಇ
• ಗಾ್ಹಕರ್ ಯಾವುದೆ� ಪ್ಶೆನು / ರದೆ�್ನಶನವನ್ನು ಕೆ�ಳಿದರೆ ಮಾತ್ ಉತ್ತರಿಸಲ್ ಡಿಎಸ್ ಇ.

ಟೆಸ್ಟ್ ರೆೈರ್ ನಿಂತರ
• ಸವಾರಿ ಅನ್ಭವದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ್
• ಉತಪೆನನುದ ಸಾಮಥಯಾ್ನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತ್್ತ ಗಾ್ಹಕರ ಅಗತಯಾಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ನಪಡಿಸಿ
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ಡೆಮ�
ಪ್�ಸೆಸ್

ಫ್ಿಂಟ್ ವ್ಯಾ

ಫ್ಿಂಟ್ ವ್ಯಾ ರೆೈಟ್ ವ್ಯಾ

ರೆೈಟ್ ವ್ಯಾ

1 2

3 4
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O –  ಒಬೆಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಯಾಿಂಡಲ್ಿಂಗ್
ಒಬೆಜೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಿಂಡಲಿಿಂಗ್ ಪ್ೋಸೆಸ್- 2As

• ಅಕೌನುಲೆ್ಗೆ-ಅಕೌನುಲೆ್ಗೆ ಕಸಟ್ಮರ್’ಸ್ ಒಬೆಜೆಕ್ಷನ್ಆ

• ನಸ್ರ್- ಆನಸ್ರ್ ಒಬೆಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್್ತ ಪ್ವಿಡೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್

ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ಆಕೆೋಪಣೆ ರವ್ನಹಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

• ಅವನ ಕಾಳಜಯನ್ನು ಒಪಿಪೆಕೆೋಳಿ್ಳ

• ಆಕ್ೆ�ಪಣೆಯನ್ನು ಮಿ�ರಿದ ಗಾ್ಹಕರಿಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು

• ರದ್ನಷಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ರ�ಡಿ

• ಸಾಕ್ಷ್ಯದೆೋಿಂದಗೆ ಬೆಿಂಬಲ

• ಆಕ್ೆ�ಪಣೆಗಳನ್ನು ರಲ್ನಕ್ಷಿಸಬೆ�ಡಿ

• ಗಾ್ಹಕರೆೋಿಂದಗೆ ಎಿಂದಗೋ ಅಡಿ್ಪಡಿಸಬೆ�ಡಿ ಅಥವಾ ವಾದಸಬೆ�ಡಿ

• ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ ತರಖೆ

• ಆಕ್ೆ�ಪಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಮ್ಮ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ದೃಡಕರಿಸಿ
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C – ಕೆೋಲಿ�ಸಿಿಂಗ್ ಆ ಸೆ�ಲ್ಸ್ ಕಾಲ್
ಖರಿೋದಿ ಸಿಂಕೆೋತಗಳನುನಾ ಗುರುತಿಸುವುದು
ಪ್ಶೆನಾಗಳು

• ಹತ್್ತರದ ಸೆ�ವಾ ಕೆ�ಿಂದ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?

• ಮ್ಿಂದನ ವಾರಾಿಂತಯಾದಲ್ಲಿ ರ�ವು ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ಅನ್ನು 

ತಲ್ಪಿಸಬಹ್ದೆ�? 

ಸಿಂಕೆೋತಗಳು

• ಗಾ್ಹಕರ್ ಪದೆ� ಪದೆ� ಮ�ಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿತ್ಕೆೋಳು್ಳತಾ್ತರೆ

• ಗಾ್ಹಕರ್ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ದಕಿಕಾನಲ್ಲಿ ನೆೋ�ಡ್ತಾ್ತರೆ

ಹೆೋಳಿಕೆಗಳ

• ನಾನ್ ಕೆಿಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / ಸೋಕಾಟರ್ ಅನ್ನು ರಜವಾಗಿಯೋ 

ಇಷಟ್ಪಡ್ತೆ್ತ�ನೆ

• ನಾನ್ ಈಗ ದೃಡಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ವಾರದ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ರ�ವು ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ / 

ಸೋಕಾಟರ್ ಅನ್ನು ತಲ್ಪಿಸ್ತ್್ತ�ರಾ?

ಉತತುಮ ಡಿೋಲ್ ಮುಚುಚುವಿಕೆಗ್ಗಿ ಸಲಹೆಗಳು
• ಯಾವಾಗಲೋ ಒಪಪೆಿಂದದ ರಯಮಗಳನ್ನು ಸಪೆಷಟ್ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ

• ಗಾ್ಹಕರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಯಾವುದೆ� ಆಕ್ೆ�ಪಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೋ 

ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿ

• ಆದೆ�ಶಕಾಕಾಗಿ ಗಾ್ಹಕರನ್ನು ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಕೆ�ಳಿ

• ಗಾ್ಹಕರ್ ಮ್ಿಂದೋಡಲ್ ಬಯಸಿದರೆ ಆಕ್ೆ�ಪಣೆ ರವ್ನಹಣಾ ಪ್ಕಿ್ಯ್ಗೆ ಹಿಿಂತ್ರ್ಗಿ

• ಗಾ್ಹಕರ್ ಒಪಪೆಿಂದಕೆಕಾ ಬದ್ಧರಾದ ನಿಂತರ, ಎರಡೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 

ಆದೆ�ಶ ಫಾಮ್್ನ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

• ಮಾದರಿ, ಬಣ್ಣ, ವಿತರಣಾ ದನಾಿಂಕ / ಸಮಯ, ಡೌನ್ ಪೆ�ಮಿಂಟ್, ಮ್ಿಂತಾದ 

ಅಸಿಥಿರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಿಂಪ್ಣ್ನ ಸಪೆಷಟ್ತೆ ಇದೆ ಎಿಂದ್ ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 97.2 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 5.9 kW @ 8000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ / ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್

ಸೆಕಾಸ್ಪೆರಸ್ವ್ನು
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ರೆ�ರ್ 2 ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ಬಾ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ 130 mm

ರೆ�ರ್ 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 

ರೆ�ರ್ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
ಮಜೋಬೂತ್ ಹೆೈ ಸಿಂಜೌತ ನಹಿ
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SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಜೆೋತೆಗೆ 

XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮರ್ ಸವಿನ್ಗೆಸ್

3. ಬರೆೈಟರ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

4. ನೋಯಾ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸಿತ್ಯ್ಶ್ ಲೋಕ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್ & ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ 

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi 
ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಸೆೋಪೆ�ಕ್ ವಿ�ಲ್ - Fi ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - i3s
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - All Black

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಹೆೈ-ಟೆರಸ್ಲೆ� ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್ ಓಪಿಟ್ಮೈಜ್್ ಪುಲ್ಲಿಿಂಗ್ ಪವರ್

ಲಾಿಂಗ್ ಸಿ�ಟ್ ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್

ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ರೆ�ರ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕಾಲಿಸ್ 130mm ರೆ�ರ್ ಬೆ್ಕ್

ಕಲರ್ಸ್

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 97.2 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 5.9 kW  @ 8000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ/ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ರೆ�ರ್ 5-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ 130 mm

ರೆ�ರ್ 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 80/100-18 M/C 47P (Tubeless)

ರೆ�ರ್ 80/100-18 M/C 54P (Tubeless)

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್ 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
ಭರೆೋ�ಸಾ ಹೆೈ ಸಿಂಜೌತ ನಹಿ
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಹೆೈ-ಟೆರಸ್ಲೆ� ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್ ಲಾಿಂಗ್ ಸಿ�ಟ್ & 5-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ರೆ�ರ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್

ಟ್ಬೆಲ್ಸ್ ಟೆೈಸ್್ನ ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್

165 mm ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕಾಲಿಸ್ 130mm ರೆ�ರ್ ಬೆ್ಕ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಜೆೋತೆಗೆ 

XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

3. ಬಿ್ಗ್ರಿ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

4. ನೋಯಾ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್ and ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ಕಲಸ್್ನ

*Available in Self Variant

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - i3s

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 97.2 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 5.9 kW  @ 8000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ/ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ರೆ�ರ್ 5-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ 130 mm

ರೆ�ರ್ 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 2.75 x 18 - 4PR/42P

ರೆ�ರ್ 2.75 x 18 - 6PR/48P

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION



15

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಹೆೈ-ಟೆರಸ್ಲೆ� ಡಬಲ್ ಕೆ್ಡಲ್ ಫೆ್�ಮ್ ಲಾಿಂಗ್ ಸಿ�ಟ್ & 5-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ರೆ�ರ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್

ಟ್ಬೆಲ್ಸ್ ಟೆೈಸ್್ನ ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್

165 mm ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಕಾಲಿಸ್ 130mm ರೆ�ರ್ ಬೆ್ಕ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಜೆೋತೆಗೆ 

XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

3. ಬಿ್ಗ್ರಿ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

4. ಹೆೋಸ ಕಸಟ್ಮ್ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್ and ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ಕಲಸ್್ನ

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - i3s
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SPLENDOR iSMART BS6

ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 113.2 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 9.89 Nm @ 5500   rpm

ಟಾ್ರಸ್ಮಿಷನ್ ಟೆೈಪ್ 4 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ರೆ�ರ್ 5-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ 240 mm* | ಡ್ಮ್ 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ - 130 mm

ಟೆೈಯರ್ 
ಫ್ಿಂಟ್ 80/100-18 ಟ್ಬೆಲ್ಸ್

ರೆ�ರ್ 80/100-18 ಟ್ಬೆಲ್ಸ್

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

9.5 Ltrs. 

 ನಯ್ ಜಮಾನೆ ಕಿ ಸಾ್ಮಟ್್ನ ಸವಾರಿ - India’s ಫಸ್ಟ್ BS6 ಮ�ಟಸೆೈ್ನಕಲ್
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ಕಲಸ್್ನ

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ECU ಮರಿಂತೆೋ�ರೆರ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಟಕ್ 1281 mm ವಿ�ಲೆಬೂ�ಸ್

ಇಿಂಜನ್ ಟೆಿಂಪರೆ�ಚರ್ ಕಿಂಟೆೋ್�ಲ್ 180 mm ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್

ಡ್ಯಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ Large 18 inch ವಿ�ಲ್s

Red GreyBlue

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ 

ಜೆೋತೆಗೆ XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

3. ಬೆ�ಡಿಕೆಯ ಮ�ಲೆ ಹೆಚ್ಚನ ಟಾಕ್್ನ ಹೆೋಿಂದರ್ವ 
ಹೆೋಸ ಎಿಂಜನ್ (9.89 Nm)

ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್

4. ಡೆೈಮಿಂರ್ ಫೆ್�ಮ್ ಬೆಟರ್ ಹಾಯಾಿಂಡಲ್ಿಂಗ್

5. ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ with IBS Technology ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
1. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

2. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 113.2 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.73 kW @ 7500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 9.89 Nm @ 5000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ (i3s) ನೆೋಿಂದಗೆ & ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಕಾನೆ್ವಿಂಷನಲ್ ಫ�ಕ್್ನ - ಡೆೈಯಾ 30mm

ರೆ�ರ್ ಟಿ್ವನ್ ಶೆೋ�ಕ್ಕಾಸ್

ಬೆ್ಕ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 240 mm/ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ 
ಸೆೈಜ್

ಫ್ಿಂಟ್ 80/100 - 18| ಟೋಯಾಬ್ ಲೆಸ್ ಟೆೈಯರ್

ರೆ�ರ್ 80/100 - 18| ಟೋಯಾಬ್ ಲೆಸ್ ಟೆೈಯರ್

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
Next Gen Passion Pro
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ನವ 113cc ಇಿಂಜನ್ ವಿಥ್ ಹೆೈಯರ್ ಟಾಕ್್ನ 
ಆನ್-ಡಿಮಾಯಾಿಂರ್

ಡಿಜ-ಅನಾಗ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್

ಮ್ಸ್ಕಾ್ಯಲರ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್  ವಿಥ್ ಟಿ್ಪಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಫೆಲಿ�ರ್ ಕವರ್

ನವ ಡೆೈಮಿಂರ್ ಫೆ್�ಮ್ ಚಾಸಿಸ್ಸ್ ಲಾಿಂಗರ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಟಾ್ವೆಲ್

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಥ್ i3s & 

XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಟಾಯಾಿಂಕ್ ಶೆೋ್�ಉರ್ಸ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

3. ಬೆರೈಟ್ ರ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

4. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

5. ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಟೆೈಲಾಲಿ್ಯಮ್ಪೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆ�ಫಿಟ್ & ಲ್ಕ್ಸ್

ಕಲಸ್್ನ

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue 

Heavy Grey (Metallic) Sports Red
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.7 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 8 kW @ 7500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.6 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ (with i3s) & ಕಿಕ್

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ Tubular Diamond

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ

ರೆ�ರ್ 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 240 mm / ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 80/100 - 18| ಟ್ಬೆಲ್ಸ್ ಟೆೈಯರ್

ರೆ�ರ್ 90/90 - 18| ಟ್ಬೆಲ್ಸ್ ಟೆೈಯರ್

ಫ್ಯ್ಯೆಲ್ 
ಟ್ಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ

12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
Nayi Bulandiyon Ko Choone Ka Yug
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಪ್ಪೆರೈಟರಿ i3S ಟೆಕಾನುಲಜ 180 mm ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್

ನವ ವಟಿ್ನಕಲ್ ಇಿಂಜನ್ 45 mm ಲಾಿಂಗರ್ ಸಿ�ಟ್

ಹೆೈ-ಟೆರಸ್ಲೆ� ಡೆೈಮಿಂರ್ ಫೆ್�ಮ್
ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ with 240 mm ಫ್ಿಂಟ್ 
ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಜೆೋತೆಗೆ 

XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

3. 5-Speed ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ�ರ್ ಕಿಂಫಟ್್ನ ರೆಡೋಯಾಸನ್ಗೆ ವಿಭ್ಷನ್ಸ್

4. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

5. ಬಿಗರ ಸಿ�ಟ್ ಮ�ರ್ ಕಿಂಫಟ್್ನ

ಕಲಸ್್ನ

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.7 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.6 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ (with i3s) & ಕಿಕ್

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಫಾಕ್ಸ್್ನ (ಟಾ್ವೆಲ್ 120mm)

ರೆ�ರ್ 5 step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers (Travel 81mm)

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 240 mm / ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 80/100 - 18

ರೆ�ರ್ 100/80 - 18

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

10 Ltrs.

GLAMOUR BS6
ನೆಕ್ಸ್ ಟ್  ಲೆವೆಲ್  ಪವರ್, ಟೆಕ್ನಾ ಲಜಿ & ಸಟ್ ಯಿಲ್
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SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ 

ಜೆೋತೆಗೆ XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. Split ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್s ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

3. ಡಿಜ-ಅನಲಾಗ್ ಮಿ�ಟರ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್ ವಿಥ್ ಮೈಲೆ�ಜ್ 
ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್

ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ & Style

4. 5-Speed ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ�ರ್ ಕಿಂಫಟ್್ನ ರೆಡೋಯಾಸನ್ಗೆ ವಿಭ್ಷನ್ಸ್

5. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಪವಫ್್ನಲ್ 125 cc ಇಿಂಜನ್ ಡ್ಯಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ಬಾಡಿ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್

ಮ್ಸ್ಕಾ್ಯಲರ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ ಲಾಿಂಗರ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಟಾ್ವೆಲ್

100/80 Wide ರೆ�ರ್ ಟೆೈಯರ್ ಬಿ್ಗ್ರಿ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್

ಕಲಸ್್ನ

Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
ನೋಯಾ ಎಡಿಷನ್ ಮ�ಟಸೆೈ್ನಕಲ್

ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.7 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.6 Nm @ 6000 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ (with i3s) & ಕಿಕ್

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಫಾಕ್ಸ್್ನ (Travel 120mm)

ರೆ�ರ್ 5 ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್ಸ್್ನ (ಟಾ್ವೆಲ್ 81mm)

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 240 mm / ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 80/100 - 18 (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ರೆ�ರ್ 100/80 - 18 (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

10 Ltrs.

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
1. Enhanced Style due to its New 

Matte Vernier Grey color with Fire 
Yellow Graphics.

2. Enhanced Convenience due to its 
USB Charger
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ಕಲಸ್್ನ

*Available in Both ಡ್ಮ್ & ಡಿಸ್ಕಾ Variant

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ 

ಜೆೋತೆಗೆ XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. Split ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್s ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

3. ಡಿಜ-ಅನಲಾಗ್ ಮಿ�ಟರ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್ ಮೈಲೆ�ಜ್ 
ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್

ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ & Style

4. 5-Speed ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್್ಚ ಕಿಂಫಟ್್ನ ರೆಡೋಯಾಸನ್ಗೆ ವಿಭ್ಷನ್ಸ್

5. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
Blaze ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

Blaze ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 163 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 14 Nm @ 6500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ & ಕಿಕ್

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್

Front ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ (37 mm Dia) ವಿತ್ ಆಿಂಟಿ ಫಿ್ಕ್ಷನ್ ಬ್ಷ್

Rear 7 step Rider-adjustable Monoshock

ಬೆ್ಕ್ಸ್
Front 276 mm Petal Disc, Single Channel ABS

Rear 220 mm ಪೆ�ಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾ | 130 mm ಡ್ಮ್

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
Front 100/80-17 (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

Rear 130/70 -R17 Radial (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

12 Ltrs.

XTREME 160R BS6
ಹೆರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟನ್್ನ ಹಾಟ್ಸ್್ನ ವಿಲ್ ರೆ�ಸ್



27

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
37mm ಬಾ್ರ್ ಶೆೋ�ಯಾ ಫ್ಿಂಟ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ H-ಸಿಗೆನು�ಚರ್ LED ಟೆೈಲ್ ಲಾಯಾಿಂಪ್

ಲೆೈಟ್ ಕೆಬ್್ನ ವೆಯಿಟ್ of 138.5 kg ಡಾ್ಯ್್ LED ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್

ಕಾಿಂಪಾಯಾಕ್ಟ್ ಸೆೋಪೆ�ಟಿ್ನ ಎಸೌಹೌಸ್ಟ್ ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಪಿಲ್ಓನ್ ಗ್ಬ್

ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ & ಇಿಂಜನ್ ಕಿಲ್ ಸಿ್ವಚ್ ಹಝರ್್ನ ಲೆೈಟ್ಸ್

SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ ಇಿಂಜನ್ with 14 Sensors ಔಟಾಸ್ಟ್ಯಿಂಡಿಿಂಗ್ ಪಫಾ್ನಮ್ನನ್ಸ್

2. ಫ್ಲ್ LED ಪಾಯಾಕೆ�ಜ್ & ಇನೆ್ವಟೆ್ನರ್ LCD ಕನೆೋಸ್�ಲ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್ & ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds ಔಟಾಸ್ಟ್ಯಿಂಡಿಿಂಗ್ ಪಫಾ್ನಮ್ನನ್ಸ್

4. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಜನ್ Cut-Off ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

5. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ Double ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಕಲಸ್್ನ

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 199.6 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 16.45 Nm @ 6500 rpm

ಎಿಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೆೋ�ಲ್್, 4 ಸೆೋ್ರಿ�ಕ್ ಸಿಿಂಗಲ್ ಸಿಲ್ಿಂಡರ್ OHC

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ & ಕಿಕ್

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್

ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಫಾಕ್ಸ್್ನ ಅಿಂತ್ ಫಿ್ಕ್ಷನ್ ಬ್ಷ್

ರೆ�ರ್ ರೆಸಿತಿಂಗ್ಲರ್ ಸಿ್ವ�ನಗೆಮ್್ನ ಮನೆೋ ಶಾಕ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ ದಯಾ 276 mm

ರೆ�ರ್ ಡಿಸ್ಕಾ ದಯಾ 220 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 100/80X17 52P (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ರೆ�ರ್ 130/70XR17 62P (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

12.8 Ltrs.

Xtreme 200S BS6
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ನವ ಆಯಿಲ್ ಕೋಲರ್ ಕೆಬ್್ನ ವೆಯಿಟ್ of 154.5 kg

ಬೋಲಿಟೋತ್ ವಿಥ್ ಕಾಲ್ ಅಲೆಟ್ಸ್್ನ ಟಿ್ವನ್ LED ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್

ಟನ್್ನ ಬೆೈ ಟನ್್ನ ನೆ�ವಿಗೆ�ಶನ್ ಬಿಗರ ಟೆೈಯರ್s

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ Fi 200cc ಇಿಂಜನ್ XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಟನ್್ನ ಬೆೈ ಟನ್್ನ ನೆ�ವಿಗೆ�ಶನ್ & ಬೋಲಿಟೋತ್ ಕಾಲ್ 
ಅಲೆಟ್ಸ್್ನ

ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ & Safety

3. ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಸೆೋಪೆ�ಟಿ್ನ ಲ್ಕ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

4. ಆಟೆೋ�-ಸೆೈಲ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

5. ಸಿಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

ಕಲಸ್್ನ

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಎಬಿಎಸ್ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್�ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 199.6 cc
ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 16.45 Nm @ 6500 rpm
ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ & ಕಿಕ್
ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 5 ಸಿಪೆ�ರ್ ಕಾನಸ್ಟಿಂಟ್ ಮಶ್
ಫೆ್�ಮ್ ಟೆೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯಾಲಾರ್ ಡೆೈಮಿಂರ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್(37 mm Dia) ಡಬಲ್ DU ಬ್ಷ್ (190 mm ಸೆೋ್ರಿ�ಕ್)
ರೆ�ರ್ 10 ಸೆಟ್ಪ್ ರೆೈಡರ್-ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಮನೆೋಶಾಕ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ 276 mm ಪೆ�ಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾ, ಸಿಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS
ರೆ�ರ್ 220 mm ಪೆ�ಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಾ

ಟೆೈಯರ್ 
ಸೆೈಜ್

ಫ್ಿಂಟ್ 90/90-21
ರೆ�ರ್ 120/80-18

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

13 Ltrs.

XPULSE 200 BS6
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಡ್ಯಲ್ ಪಪ್ನಸ್ ಟೆೈಯರ್s XSENS ಪ�ವೆರೆರ್ 200cc ಆಯಿಲ್-ಕೆೋ�ಲ್್ ಇಿಂಜನ್

ಹೆೈ ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟನ್್ನ-ಬೆೈ-ಟನ್್ನ ನೆ�ವಿಗೆ�ಶನ್

ಅಪ್-ಸಿ್ವ�ಪ್ಟ್ ಎಸೌಹೌಸ್ಟ್ ಅಲೋಯಾಮಿರಯಿಂ ಬಸ್  ಪೆಲಿ�ಟ್

10-ಸೆಟ್ಪ್ ಅದ್ಜೆಸಾಟ್್ಯಬೆಲಿ ಮನೆೋ-ಶಾಕ್ ಫ್ಲ್ LED ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ಸ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಆಯಿಲ್ ಕೆೋ�ಲ್್ ಇಿಂಜನ್ with XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ ಔಟಾಸ್ಟ್ಯಿಂಡಿಿಂಗ್ ಪಫಾ್ನಮ್ನನ್ಸ್

2. ಬೋಲಿಟೋತ್ ಕನೆಕಿಟ್ವಿಟಿ ವಿಥ್ ಟನ್್ನ ಬೆೈ ಟನ್್ನ 
ನೆ�ವಿಗೆ�ಶನ್

ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

3. ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಸೆಗೆ್ಮಿಂಟ್ ಗೌ್ಿಂರ್ ಕಿಲಿಯರೆನ್ಸ್ & 
ಡ್ಯಲ್ ಪಪ್ನಸ್ ಟೆೈಯರ್s

ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

4. ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಸೆಗೆ್ಮಿಂಟ್ ಫ್ಿಂಟ್ & ರೆ�ರ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕಿಂಫಟ್್ನ

5. ಬೆಸ್ಟ್-ಇನ್-ಸೆಗೆ್ಮಿಂಟ್ ಫ್ಿಂಟ್ & ರೆ�ರ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್ & ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

ಕಲಸ್್ನ

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ABS ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್

White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 110.9 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 8.70 Nm @ 5500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ/ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಲ್ಿಂಕ್ ವಿಥ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್-ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ರೆ�ರ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ಆಮ್್ನ ಸಿಪ್ಿಂಗ್-ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪಸ್್ನ

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಇಿಂಟನ್ನಲ್ ಎಸಿಪೆಅಿಂಡಿಿಂಗ್ ಶೋ ಟೆೈಪ್ (130 mm)

ರೆ�ರ್ ಇಿಂಟನ್ನಲ್ ಎಸಿಪೆಅಿಂಡಿಿಂಗ್ ಶೋ ಟೆೈಪ್ (130 mm)

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 90/100 - 10 - 53 J (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ರೆ�ರ್ 90/100 - 10 - 53 J (ಟ್ಬೆಲ್ಸ್)

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

4.8 Ltrs 

PLEASURE+ BS6
ವೆೈ ಶ್ರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾವ ಆಲ್ ದ ಫನ್ 
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SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ 

ಜೆೋತೆಗೆ XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಕೆೋ್�ಮ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಇಿಂಕೌಲಿಸ್್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

3. ಕೆೋ್�ಮ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಫಶಿ್ಚತ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

4. ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ ಪ�ಟ್್ನ & ಯ್ಟಿಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

ಕಲಸ್್ನ

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಪವಫ್್ನಲ್ 110cc ಇಿಂಜನ್ ರೆಟೆೋ್� ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್

ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್s ಅನಲಾಗ್ ಸಿಪೆ�ಡೆೋ�ಮಿ�ಟರ್

ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ & ಟ್ಬೆಲ್ಸ್ ಟೆೈಸ್್ನ LED ಬೋಟ್ ಲಾಯಾಿಂಪ್

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
1. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
2. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ Sheet Metal ವಿ�ಲ್ – Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 110.9 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 8.70 Nm @ 5500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿ್ರಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ/ಕಿಕ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಲ್ಿಂಕ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್-ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ರೆ�ರ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ಆಮ್್ನ ಸಿಪ್ಿಂಗ್-ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪಸ್್ನ

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಇಿಂಟನ್ನಲ್ ಎಸಿಪೆಅಿಂಡಿಿಂಗ್ ಶೋ ಟೆೈಪ್ (130 mm)

ರೆ�ರ್ ಇಿಂಟನ್ನಲ್ ಎಸಿಪೆಅಿಂಡಿಿಂಗ್ ಶೋ ಟೆೈಪ್ (130 mm)

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 90/100 - 10 - 53 J (Tubeless)

ರೆ�ರ್ 90/100 - 10 - 53 J (Tubeless)

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

4.8 Ltrs 

Pleasure+ Platinum
ಹೆೋಸ ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ – ಪಾಲಿಟಿನಿಂ
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SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕಾನುಲಜ ವಿಥ್ 

XSENS
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಕೆೋ್�ಮ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಎಿಂಸಿಲೆೋ�ಸ್ರೆ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

3. ಕೆೋ್�ಮ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಫಶಿ್ಚತ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

4. ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ ಪ�ಟ್್ನ  & ಯ್ಟಿಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಎಿಂಹನಸ್ಸ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

ಕಲಸ್್ನ

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಕೆೋ್�ಮ್ ರೆ�ರ್ ವ್ಯಾ ಮಿರರೋಸ್್ನ ಕೆೋ್�ಮ್ ಮ್ಫೆಲಿ�ರ್ ಪೆಲಿ�ಟ್

ಕೆೋ್�ಮ್ ಹಾಯಾಿಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಎಿಂರ್ಸ್ 3D ಲೆೋ�ಗೆೋ� ಪಾಲಿಟಿನಿಂ ಬಾಡಿಗಿಿಂಗ್

ಮಾಯಾಟ್ ಬಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಸಿ�ಟ್ ಬಾಕೆ್ಸ್ಟ್

ಕೆೋ್�ಮ್ ಸಿ್ರಿಪ್ ಫೆಿಂಡರ್ ಬೌ್ನ್ ಕಲರ್ ಪಾಯಾನೆಲ್

ರಿಮ್ ಟೆ�ಪ್ ಡ್ಯಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ಸಿ�ಟ್ ಪಾಲಿಟಿನಿಂ ಹಾಟ್ ಸಾಟ್ಿಂಪಿಿಂಗ್

MATT BLACK

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್

PLATINUM (ZX) - ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.6 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.7 kW @ 7000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.4 Nm @ 5500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ / ಕಿಕ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರಿಯ�ಮಾಯಾಟಿಕ್ ಡೆರೈವ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್್

ರೆ�ರ್ ಯೋರಟ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್ ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 190 mm / ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 90/90 - 12 54J

ರೆ�ರ್ 90/100 - 10 53J

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 125 BS6
ಕಲ್ ಕಿ ಟೆಕಾನುಲಜ ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಡಿಜಟಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಾಿಂಬೆೋ� ಮಿ�ಟರ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್

ಎಕಸ್ಟನ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಫೆೈಲ್ಿಂಗ್ ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್

ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ ಪ�ಟ್್ನ & ಬೋಟ್ ಲೆೈಟ್ ಸವಿ್ನಸ್ ರೆಮಿಿಂಡರ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಇಿಂಡಿಯಾ’ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಕಾಟರ್ ವಿಥ್ ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ Fi 

ಇಿಂಜನ್ & ವಿಥ್ XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. LED ಇರಸ್ಗಿನುಯ ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಲ್ಕ್ಸ್ & ಪಿ್�ಮಿಯಿಂ ಫಿ�ಲ್

3. ಡೆೈಮಿಂರ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್s ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

4. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

5. ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters

ಕಲಸ್್ನ
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.6 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.7 kW @ 7000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.4 Nm @ 5500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ / ಕಿಕ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರಿಯ�ಮಾಯಾಟಿಕ್ ಡೆರೈವ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್್

ರೆ�ರ್ ಯೋರಟ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್ ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ – 190 mm / ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 90/90 - 12 54J

ರೆ�ರ್ 90/100 - 10 53J

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

5 Ltrs.

Maestro Edge 125 Stealth
ನವ ವೆ�ರಿಯಿಂಟ್ – ಸೆಟ್ಅಲ್ಥಿ
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಕೆ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಿಿಂಗ್ (Stealth) ಮಾಯಾಟ್ ಗೆ್ಯ್ ಥ�ಮ್

ಟೆೋ�ನ್ ಆನ್ ಟೆೋ�ನ್ ಸಿ್ರಿಪ್ ಕಾಬ್ನನ್ ಫೆೈಬರ್ ಸಿ್ರಿಪಿಿಂಗ್

ಟೆೋ�ನ್ ಆನ್ ಟೆೋ�ನ್ ಸಿ್ರಿಪ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಇಿಂಡಿಯಾ’ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಕಾಟರ್  ವಿಥ್ ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ Fi 

ಇಿಂಜನ್ & ವಿಥ್ XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ
ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. LED ಇರಸ್ಗಿನುಯ ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಲ್ಕ್ಸ್ & ಪಿ್�ಮಿಯಿಂ ಫಿ�ಲ್

3. ಡೆೈಮಿಂರ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್s ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

4. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

5. ಫ್ಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಾ ಬೆ್ಕ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

Matt Grey

ಕಲಸ್್ನ

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್

Stealth - ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 110.9 cc

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕಿ್ತ 6 kW @ 7250 RPM

ಮಾಯಾಕ್ಸ್ ಟಾಕ್್ನ 8.7 Nm @ 5750 RPM 

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ / ಕಿಕ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರಿಯ�ಮಾಯಾಟಿಕ್ ಡೆರೈವ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್್

ರೆ�ರ್ ಯೋರಟ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್ ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡ್ಮ್ – 130mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130mm

ಟೆೈಯರ್s
ಫ್ಿಂಟ್ 90 / 90 - 12 54 J

ರೆ�ರ್ 90 / 100 - 10 53 J

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 110 BS6
ಸೆಟ್ೈಲ್ ಥಟ್ ತ್ನ್ಸ್್ನ ಹೆರ್ಸ್, ಟೆಕ್ ಥಟ್ ಕಿ�ಫ್ಸ್ ಯ್ ಅಹೆರ್
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ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಡ್ಯಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ರೆ�ರ್ ವ್ಯಾ ಮಿರರೋಸ್್ನ LED ಟೆೈಲ್ ಲಾಯಾಿಂಪ್

ಡೆೈಮಿಂರ್ ಕಟ್ ಅಲೆೋಲಿಯ್ಸ್
ಡ್ಯಲ್ ಟೆೋ�ನ್ ಕಲರ್ ವಿಥ್ ನವ ಸಿ್ರಿ�ಫೆ�ಸ್ 
ಪಾಯಾಟನ್್ನ

ನವ ಮ್ಫೆಲಿ�ರ್ ಕವರ್ ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ ಪಾಯಿಿಂಟ್ & ಬೋಟ್ ಲೆೈಟ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ Fi ವಿಥ್ XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

2. ಡಿಜ-ಅನಲಾಗ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್ ವಿಥ್ ಸವಿ್ನಸ್ ರೆಮಿಿಂಡರ್ & 
ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್

ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

3. ಎಕಸ್ಟನ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ 
ಪಾಯಿಿಂಟ್

ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

4. ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ & 12” ಫ್ಿಂಟ್ ವಿ�ಲ್ ಮ�ರ್ ಕಿಂಫಟ್್ನ

5. ನೋಯಾ ಗಾ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ೈಲ್ಶ್ ಲ್ಕ್ಸ್

Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight 
Blue ZX

Seal Silver 
ZX

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - VX

ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - ZX

Candy Blazing Red

ಕಲಸ್್ನ
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ಸೆಪೆಸಿಫಿಕೆ�ಷನ್ಸ್
ಡಿಸೆಪೆ್�ಸೆ್ಮಿಂಟ್ 124.6 cc

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಪವರ್ 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm

ಮಾಯಾಕ್ಸ್. ಟಾಕ್್ನ 10.4 Nm @ 5500 rpm

ಸಾಟ್ಟಿ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ / ಕಿಕ್-ಸಾಟ್ಟ್್ನ

ಗೆ�ರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವರಿಯ�ಮಾಯಾಟಿಕ್ ಡೆರೈವ್

ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬಸ್ರ್್

ರೆ�ರ್ ಯೋರಟ್ ಸಿ್ವಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಸಿಪ್ಿಂಗ್ ಲೆೋ�ಡೆರ್ ಹೆೈಡಾ್ಲ್ಕ್ ಡಿಂಪರ್

ಬೆ್ಕ್ಸ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ರೆ�ರ್ ಡ್ಮ್ – 130 mm

ಟೆೈಯರ್ ಸೆೈಜ್
ಫ್ಿಂಟ್ 90/100-10

ರೆ�ರ್ 90/100-10

ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಟಾಯಾಿಂಕ್ 
ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿ

5 Ltrs.

DESTINI 125 BS6
Latest Technology Ke Saath Raho Do Kadam Aagey



43

ಫಿ�ಚಸ್್ನ
ಟೆಲೆಸೆೋಕಾ�ಪಿಕ್ ಫ್ಿಂಟ್ ಸಸೆಪೆ�ನ್ಷನ್ ಸಿಗೆನು�ಚರ್ ಟೆೈಲ್ ಲಾಯಾಿಂಪ್

ಮಬೆೈಲ್ ಚಗಿ್ನನ್ಗೆ ಪ�ಟ್್ನ & ಬೋಟ್ ಲೆೈಟ್ ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್

ಎಲೆಗಿಂಟಿ ಮಟಲ್ ಬಾಡಿ ಕೆೋ್�ಮ್ ಬೌ್

SUPER 5 BENEFITS
1. ಸಿಗೆನು�ಚರ್ LED ಗೆೈರ್-ಲಾಯಾಿಂಪ್ಸ್ ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಲ್ಕ್ಸ್ & ಸೆ�ಫಿಟ್

2. ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ Fi ಇಿಂಜನ್ ವಿಥ್ XSENS ಟೆಕಾನುಲಜ ಸೋ್ಮತ್ ರೆೈರ್ ವಿಥ್ ನೆೋ� ಚೆೋ�ಕ್ ರೆಸ್ನುರಾ್ಡ್

3. i3s ಟೆಕಾನುಲಜ ಮ�ರ್ ಸೆ�ವಿಿಂಗ್ಸ್

4. ಎಕಸ್ಟನ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಬ್ಝ್್ ಎನಾಹೌ್ಯನ್ಸ್್ಡ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ & ಸೆ�ಫಿಟ್

5. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಡಿಕೆ�ಟರ್ ಮ�ರ್ ಸೆ�ಫಿಟ್

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

ವೆರಿ�ಯಿಂಟ್ಸ್
ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ Sheet Metal ವಿ�ಲ್ - Fi

ಡ್ಮ್ ಬೆ್ಕ್ ಅಲಾಯ್ ವಿ�ಲ್ - Fi - VX

ಕಲಸ್್ನ
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• ಐಡಲ್ ಸಾಟ್ಪ್ ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಹಿ�ರೆೋ� ಪ

• ಪೆ�ಟೆಿಂಟೆರ್ ಟೆಕಾನುಲಜ

• ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಎಫಿಸೆೈರಸ್ ಡೋಯಾರಿಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಟಾ್ಫಿಕ್ & ರೆರ್ 

ಲೆೈಟ್ಸ್

ಪೆೋಟೆಿಂಟೆಡ್ i3s ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರ್ ಮೊೋಟ್ಸೆಸ್ನಕಿಲ್

ಮದಲ ಒಿಂದ್ (i3s on)  
(ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ ಇಗಿನುಷನ್  
ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ
ರಷ್ಕಾರಾಯ ಆಪಿ್ನಎಿಂನಲ್ಲಿ ಎಿಂಜನ್)
ಮತುತು ವೆೋಳ :ೆ

• ಕಲಿಚ್ ಒತ್್ತಲಲಿ
• ಗೆ�ರ್ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಿಂಡಿಲಲಿ
• ಥೆೋ್ಟಲ್ 

ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್್ತಲಲಿ\

30 ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳ ನಿಂತರ ಎಿಂಜಿನ್ 
ರಲುಲತತುದೆ 

• The ಎಿಂಜನ್ ಅನ್ನು 
ಮರ್ಹೆೋಿಂದಸಲ್

• The ಕಲಿಚ್ ಲ್ವರ್ ಅಥವಾ 
ಪ್ಯಾರ್ ಎರ್ ಸಿ್ವಚ್ ಅಥವಾ 
ಓವರ್ ಪೆ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒತ್್ತರಿ

ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ ರರನುಿಂಗ್ (ಐ 3 
ಎಸ್ ಆನ್)
(ಕೆಿಂಪು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಲಾಗ್ತ್್ತದೆ)
ಮತುತು ವೆೋಳ :ೆ

• ಕಲಿಚ್ ಒತ್್ತಲಲಿ
• ಗೆ�ರ್ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಿಂಡಿಲಲಿ
• ಥೆೋ್ಟಲ್ 

ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್್ತಲಲಿ

5 ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳ ನಿಂತರ ಎಿಂಜಿನ್ 
ರಲುಲತತುದೆ 

• Engine ಎಿಂಜನ್ ಅನ್ನು 
ಮರ್-ಮಾಡಲ್

• ಪೆ್ಸೆಟ್ ಕಲಿಚ್ ಲ್ವರ್

i3s ಸವಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಿಂಡಿದೆ (i3 ಗಳು 
ಬಿ-ಜರನುಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಲಲಿ) (ಕೆಿಂಪು 
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಲಾಗ್ತ್್ತದೆ)
ಮತುತು ವೆೋಳ :ೆ

• ಕಲಿಚ್ ಒತ್್ತಲಲಿ
• ಗೆ�ರ್ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಿಂಡಿಲಲಿ
• ಥೆೋ್ಟಲ್ 

ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್್ತಲಲಿ
• 

5 ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳ ನಿಂತರ ಎಿಂಜಿನ್ 
ರಲುಲತತುದೆ

• The ಎಿಂಜನ್ ಅನ್ನು 
ಮರ್ಹೆೋಿಂದಸಲ್

• The ಕಲಿಚ್ ಲ್ವರ್ ಒತ್್ತರಿ

i3s ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಹೆೋಗೆ ವಕ್್ನ ಆಗುತೆ)

ಅವೆೈಲಬಲ್ ಇನ್ - HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, 
Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

ಹೋರೆೊೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಐ 3 ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಾಹನದ ಇಗಿನುಷನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದದರೆ 
ಐ 3 ಎಸ್ ಸೋಚಕ ಮಿಟ್ಕಿಸ್ತ್ತದೆ
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• ಉತ್ತಮ ಮೈಲೆ�ಜ್

• ಕಡಿಮ ಉಡ್ಗೆ ಮತ್್ತ ಕಣ್್ಣ�ರಿನ ಎಿಂಜನ್ ಕಡಿಮ ಇಿಂಧನ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆ

• ಉತ್ತಮ ಎಿಂಜನ್ ಜ�ವನ

• ಮಾಲ್�ಕತ್ವದ ಕಡಿಮ ವೆಚ್ಚ

ಪೆೋಟೆಿಂಟೆಡ್ i3s ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರ್ ಸೊಕೂರಸ್್ನ

ಮದಲ (ಐ 3 ಎಸ್ ಆನ್) 
(ಸೋಕಾಟರ್ ಇಗಿನುಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ 
ಆದರೆ ಆರ್ ಪಿಎಿಂ ಅನ್ನು 
ರಷ್ಕಾರಾಯಗೆೋಳಿಸ್ವ ಎಿಂಜನ್)
ಮತುತು ವೆೋಳ :ೆ

• ವಾಹನ ಸಾಥಿಯಿ
• ವೆ�ಗವಧ್ನಕ 

ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್್ತಲಲಿ

30 ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳ ನಿಂತರ ಎಿಂಜಿನ್ 
ರಲುಲತತುದೆ

• The ಎಿಂಜನ್ ಅನ್ನು 
ಮರ್ಹೆೋಿಂದಸಲ್

• ಒತ್್ತದರೆ (ಆದಯಾತೆ- ಅಬಿಲಿ 
ಎಡಕೆಕಾ ಕಡಿಮ 
ಅವಕಾಶವಿದೆ) 
ವೆ�ಗವಧ್ನಕವನ್ನು 
ರವ್ನಹಿಸಿ

ಸೋಕಾಟರ್ ರರನುಿಂಗ್ (ಐ 3 ಎಸ್ 
ಆನ್) (ಕೆಿಂಪು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಲಾಗ್ತ್್ತದೆ) ಮತ್್ತ ವೆ�ಳ :ೆ

• ವಾಹನ ಸಾಥಿಯಿ
• ವೆ�ಗವಧ್ನಕ 

ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್್ತಲಲಿ

5 ಸೆಕೆಿಂಡುಗಳ ನಿಂತರ ಎಿಂಜಿನ್ 
ರಲುಲತತುದೆ 

• The ಎಿಂಜನ್ ಅನ್ನು 
ಮರ್ಹೆೋಿಂದಸಲ್

• ಒತ್್ತ ಒತ್್ತದರೆ 
(ಅನ್ಕೋಲಕಾಕಾಗಿ ಎಡಕೆಕಾ 
ಆದಯಾತೆ ರ�ಡಿ) 

ವೆ�ಗವಧ್ನಕವನ್ನು ರವ್ನಹಿಸಿ

Available in - Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

ಐ 3 ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಾಹನದ ಇಗಿನುಷನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದದರೆ 
ಐ 3 ಎಸ್ ಸೋಚಕ ಮಿಟ್ಕಿಸ್ತ್ತದೆ

i3s ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಹೆೋಗೆ ವಕ್್ನ ಆಗುತೆ)
i3s ಸವಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಿಂಡಿದೆ (i3 ಗಳು 
ಪಾ್ರಿಂಭದಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಲಲಿ) (ಕೆಿಂಪು 
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಲಾಗ್ತ್್ತದೆ)
ಮತ್್ತ ವೆ�ಳ :ೆ
ಐ 3 ಎಸ್ ಆನ್ ನಿಂತೆಯ್�
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ಕೆಲಸ:
• ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ವಾಹನದ ಸಿಥಿರತೆಯನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಲ್, ಆ ಬಲವನ್ನು 
ಅನ್ವಯಿಸ್ವಾಗ, ಪ್ತ್್ನ 
ಬಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಇದ್ ವಾಹನದ ರಲ್ಗಡೆ 

ದೋರವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ

ಪ್ಯೋಜನಗಳು:
• ಮ್ಿಂಭಾಗ ಮತ್್ತ ಹಿಿಂಬದ 

ಚಕ್ಗಳ ನಡ್ವೆ ಬೆ್�ಕ್ 
ಫ�ಸ್್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗ್ವುದ್

• ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ 
ಮಾಡ್ವಾಗ ವಾಹನವು 
ಉತ್ತಮ ವಾಹನ ಸಿಥಿರತೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗ್ತ್ತದೆ

• ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ 
ಮಾಡ್ವಾಗ ವಾಹನದ 
ರಲ್ಗಡೆ ದೋರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ 
ಆದದರಿಿಂದ ರೆೈಡನ್ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ರಾರಣೆ

ಪ್ಯೋಜನಗಳು:
• ಉತ್ತಮ ಸಿಥಿರತೆ 
• ವಧಿ್ನತ ರೆೈಡರ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ
• ಕಠಿಣ / ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಶಾ್ವಸ
• ಹಣಕಾಕಾಗಿ ಮೌಲಯಾ ಅಿಂದರೆ: 

ಹೆಚ್್ಚವರಿ ಸ್ರಕ್ಷತಾ ವೆೈಶಿಷಟ್್ಯ

Available in: 150 cc & above Motorcycles

Available in: 125 cc & below Motorcycles and Scooters

ಆಿಂಟಲೆೊೋಕ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್ (ABS)

ಇಿಂಟೆಗ್್ನಟೆಡ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್ (IBS)

ಕೆಲಸ:
• ಹಠಾತ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್, ವಾಹನ 

ಸಿಕಾಡಿ್ಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಪ್-ಪಿಿಂಗ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ವುದನ್ನು 
ಎಬಿಎಸ್ ತಡೆಯ್ತ್ತದೆ. ಏಕ 
ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಗೆ 
ಸಮಪಿ್ನಸಲಾಗಿದೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ ಗಾಗಿ, 
ಯಾವುದನಾನುದರೋ ಹೆಚ್್ಚ 
ಮ್ಖಯಾವೆಿಂದ್ 
ಪರಿಗಣ್ಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ 
ವಾಹನವು ಚಲ್ಸ್ವಾಗ

ಪ್ಯೋಜನಗಳು:
• ಎಲಾಲಿ ರಿ�ತ್ಯ ಮ�ಲೆಮೈಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕ್ ಆಗಿದದರೆ 
ಟೆೈರ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ವುದನ್ನು 
ತಡೆಯ್ತ್ತದೆ (ಸಿಕಾಡಿ್ಿಂಗ್)

• ಟೆೈರ್ ಲಾಕ್ ಅಪ್ 
ಆಗಿರ್ವುದರಿಿಂದ ರಯಿಂತ್ಣ 
ಕಳೆದ್ಕೆೋಳು್ಳವುದನ್ನು 
ತಡೆಯ್ತ್ತದೆ

• ಹಠಾತ್ / ಪಾಯಾರಕ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ಚಲ್ಸಲ್ ರೆೈಡರ್ ಅನ್ನು 

• ಸಕಿ್ಯಗೆೋಳಿಸ್ತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿಸ್ವ 
ದೋರವನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ತ್ತದೆ

ಪ್ಯೋಜನಗಳು:
• ಉತ್ತಮ ಸಿಥಿರತೆ
• R ವಧಿ್ನತ ರೆೈಡರ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ
• Har ಕಠಿಣ / ಪಾಯಾರಕ್ 

ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮ ವಿಶಾ್ವಸ

• Money ಹಣಕಾಕಾಗಿ ಮೌಲಯಾ 
ಅಿಂದರೆ: ಹೆಚ್್ಚವರಿ ಸ್ರಕ್ಷತಾ 
ವೆೈಶಿಷಟ್್ಯ
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• ಇನ್ಸ್ಟರಾಮಿಂಟ್ ಕಲಿಸಟ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಚಕ

• ವಧಿ್ನತ ರೆೈಡರ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆ

ಸೆಸಡ್ ಸ್ಟ್ಿಂಡ್ ಇಿಂಡಿಕೆೋರರ್

• ಮಬೆೈಲ್ ಕಾಯಾನ್ ಬಿ ಚಾಜ್್್ನ ವೆ�ಳ  ೆಟಾ್ವೆಲ್ಲಿಿಂಗ್ 

• ಆಡೆರ್ ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್

ಮೊಬೆಸಲ್ ಛ್ಜಿ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಟ್

ಅವೆೈಲಬಲ್ ಇನ್  - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6

ವ್ರರಿಂಟ

ಮ�ಟಸೆೈ್ನಕಲ್: 5 years / 70,000 km ಯಾವುದ್ ಮದಲ್ನದ್
ಸೋಕಾಟರ್: 5 years / 50,000 km ಯಾವುದ್ ಮದಲ್ನದ್
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• ಹೊಸ ಯ್ಗದ ಎಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಿಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ್ 

ನೀಡ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತ್ ಸ್ಧಾರಿತ ಸ್ಡ್ವಿಕೆಗಾಗಿ ದಹನ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ 

ಮತ್ತ್ ಇಿಂಧನ ಮಿಶ್ರಣದ ಪರಿಪೋರ್ಣವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ಪ್ರತಿ 

ಹನಿ ಇಿಂಧನದಿಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನ್ ಹೊರತೆಗೆಯ್ತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮ 

ಇಿಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೋಸ್ವಿಕೆ ಕಿಂಡ್ಬರ್ತ್ತದೆ. ನೀವ್ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಇಿಂಧನ 

ಎಣಿಕೆಯನ್ನ್ ಮಾಡಲ್ ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತ್ ಪರಿಸರವನ್ನ್ 

ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಮ್ಿಂದ್ವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ 

ASFS ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

 - ಲೊ ಫ್ಯ್ಯೆಲ್ ಕಾಣ್ಸ್ಎಿಂಪ್ಟಿವ್ನ್ 

 - ಕ್ಲೀನರ್ ಎಸ್ಹೌಸ್ಟ್ ಇಮ್ಪ್ರೋವೆಡ್ 

 - ರಿಡೀಬಿಲಿಟಿ

ಅಡ್ವಾನ್ಸುಡ್ ಸ್ಟವಾಲ್್ನ ಫಲೋ ಇಿಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್ (ASFS)

• ಈ ಕಾ್ಿಂತ್ಕಾರಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನವು ದಹನವನ್ನು ಸ್ರಾರಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್್ತ ಪೆಟೆೋ್�ಲ್ ಮಿಶ್ಣವನ್ನು 

ಸ್ರ್ಳಿಯಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ಶಕಿ್ತಯ ಸಮತೆೋ�ಲನ ಮತ್್ತ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗೆ 

ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಿಂದ, ಹೆಚ್ಚನ ಮೈಲೆ�ಜ್ ಮತ್್ತ

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಕಡಿಮ ಇಿಂಧನ ಬಳಕೆ

- ಕಿಲಿ�ನರ್ ರಷಾಕಾಸ

- ಸ್ರಾರಿತ ಸವಾರಿ

ಅಡ್ವಾನ್ಸುಡ್ ರಿಂಬಲ್ ಫಲೋ ಇಿಂಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ATFT)
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ಅಡ್ವಾನ್ಸುಡ್ ಪ್-ಸ್ಟೋರಿೋಸ್ ಡಿಜಿರಲ್
ವೆೋರಿಯೋಬಲ್ ಇಗಿನಾಷನ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್ (APDV)

ಪ್ೋಗ್್ಮ್ಡ್ Fi

• ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫೆೈ ಸಿಲ್ಿಂಡರ್ ಗೆ ಸೋಕ್ತವಾದ ಇಿಂಧನವನ್ನು ಚ್ಚ್್ಚವ ಮೋಲಕ ಕಾಯ್ನರವ್ನಹಿಸ್ತ್ತದೆ, 
ಎನ್ ಜೆೈನ್ ನಲ್ಲಿನ ಹೆೈಟೆಕ್ ಸೆನಸ್ರ್ ಗಳ ಮೋಲಕ ಪಡೆದ ದತಾ್ತಿಂಶದಿಂದ ರಖರವಾಗಿ ಲೆಕಕಾಹಾಕಲಾಗ್ತ್ತದೆ, ಅದ್ 
ಎಿಂಜನ್ ಡೆ�ಟಾ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳನ್ನು ಇಸಿಯ್ - ಎಲೆಕಾ್ರಿರಕ್ ಕಿಂಟೆೋ್�ಲ್ ಯ್ರಟ್ ಎಿಂಬ ಕೆ�ಿಂದ್ 
ಕಿಂಪ್ಯಾಟರ್ ವಯಾವಸೆಥಿಗೆ ಪ್ರೆೈಸ್ತ್ತದೆ. ಸಿಂವೆ�ದಕಗಳಿಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತ್ಯ ಆರಾರದ ಮ�ಲೆ, ಇಿಂಧನ 
ಇಿಂಜೆಕಟ್ರ್ ಮೋಲಕ ಚ್ಚ್್ಚಮದದನ ಇಿಂಧನದ ಗ್ಣಮಟಟ್ ಮತ್್ತ ಸಮಯವನ್ನು ಇಸಿಯ್ ರಧ್ನರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಆದದರಿಿಂದ 
ಪ್�ಗಾ್ಮ್್ ಫೆೈ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಅತ್ಯಾತ್ತಮ ಸವಾರಿ-ಸಾಮಥಯಾ್ನ, ಆಪ್-ಟೆೈಮಮ್ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮ 
ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆ ಮತ್್ತ ತ್ವರಿತ ವಾತಾವರಣದ ತ್�ವ್ ಪರಿಸಿಥಿತ್ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಹೆಚ್ಚನ 
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಯೋ ಸಹ ರ�ಡ್ತ್ತದೆ.

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಪರಿಸರ ಸೆನು�ಹಿ 

- ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿ-ಸಾಮಥಯಾ್ನ

- ಆಥ್ನಕತೆ

• APDV ಎಿಂಸ್ರೆ�ಶ್ ಓಪಿಟ್ಮ್ಿಂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ 

- ಬೆಟರ್ ಎಿಂಜನ್ ಪಫಾ್ನಮ್ನನ್ಸ್ 

- ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಯ್ಲ್ ಎಫಿಸೆೈರಸ್

- ಏಕೆೋ� ಫೆ್ಿಂಡಿಲಿ

Available in - Passion Pro BS6
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DC - ಕೆಪ್ಸ್ಟರರ್ ಡಿಸ್ಚುರ್್ನ ಇಗಿನಾಷನ್ (CDI)

• ಕೆಪಾಯಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸಾ್ಚಜ್್ನ ಡಿಜಟಲ್ ಇಗಿನುಷನಗೆಳು ಸಾಪೆಕಾಗೆ್ನಗಿ ಚಾಜ್್್ನ ಶಕಿ್ತಯನ್ನು ಮಾಡೋಯಾಲೆೋನುಳಗಿನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 

ಸಿಂಗ್ಹಿಸ್ತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಮೈಕೆೋ್ಪ್ಸೆಸರ್ನಿಂದ ರಯಿಂತ್ಣ ಸಿಗನುಲ್ ಮೋಲಕ ಎಿಂಜನ್ ಚಕ್ದಾದಯಾಿಂತ 

ಯಾವುದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಪೆಕ್್ನ ಪಲಿಗ್ ಗೆ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇದ್ ಹೆಚ್ಚನ ಸಮಯದ ನಮಯಾತೆ ಮತ್್ತ 

ಎಿಂಜನ್ ಕಾಯ್ನಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನ್ಮತ್ಸ್ತ್ತದೆ; ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಿಂಜನ್ ಕಾಬ್ಯಾ್ನರೆ�ಟನೆೋ್ನಿಂದಗೆ 

ಕೆೈಯಲ್ಲಿ

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಉತ್ತಮ ಎಿಂಜನ್ ಕಾಯ್ನಕ್ಷಮತೆ

- ಕಡಿಮ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆ

- ಉತ್ತಮ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ

• ಡಿಜಟಲ್ ಮಲ್ಟ್-ಮಾಯಾಪಿಿಂಗ್ ಸಿಡಿಐ ಮೋಲಕ ಮ್ಿಂಗಡ ಮೈಕೆೋ್� ಪ್ಸೆಸರ್ ಇಗಿನುಷನ್ ಸಿಸಟ್ಮಿನುಿಂದ ದಹನ 

ನಡೆಯ್ತ್ತದೆ. ಕಾಬ್ಯಾ್ನರೆ�ಟರ್ ಥೆೋ್ಟಲ್ ಕಿಂಟೆೋ್�ಲ್ ಸಿ್ವಚ್ ಮತ್್ತ ಎಿಂಜನ್ ಆಪಿ್ನಎಿಂರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಿಗನುಲ್ 

ಪ್ಕಾರ ಇಗಿನುಷನ್ ಅಡಾ್ವನ್ಸ್ ಮತ್್ತ ರಿಟಾರ್ಸ್್ನ. ಇದ್ ಇಿಂಧನವನ್ನು ಅತ್ಯಾತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಡ್ವುದನ್ನು ಉತ್ತಮ 

ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್್ತ ಕಡಿಮ ಮಾಲ್ನಯಾಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಗ್ತ್ತದೆ

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಗರಿಗರಿಯಾದ ಥೆೋ್ಟಲ್ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ್

- ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿ-ಸಾಮಥಯಾ್ನ

- ಕಿಲಿ�ನರ್ ರಷಾಕಾಸ

ಅಡ್ವಾನ್ಸುಡ್ ಮಸಕೆೊ್ೋಪ್ೋಸೆಸ್ವಾರ್ ಇಗಿನಾಷನ್ (AMI)
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• ಆಟೆೋ�ಮ�ಟಿವ್ ಬೆ್�ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಅಿಂತ್ಮಗೆೋಳಿಸಿದ ಕರಡ್ ಸಾರಿಗೆ ಎಿಂಜರಯರಿಿಂಗ್ 

ವಿಭಾಗ ಮಿಂಡಳಿಗೆ ಅನ್ಮ�ದನೆ ರ�ಡಿದ ನಿಂತರ ಜಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್್ಯಿಂಡರ್ಸ್್ನ ಮದಲ ಪರಿಷಕಾರಣೆಯಾಗಿ ಅಿಂಗಿ�ಕರಿಸಿತ್.

ಗೆೊಲೋಬಲ್ ಟೆಕಿನಾಕಲ್ ರೆೋಗುಲೆೋಷನ್ (GTR) ಕಿಂಪೆಲಸಿಂಟ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್

• ಇದ್ ಎರಡ್ 3D ಇಿಂಧನ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಯಾಪಿಿಂಗ್ ನೆೋಿಂದಗೆ 16-ಬಿಟ್ ಇಸಿಯ್ 

ಹೆೋಿಂದದೆ ಸ್ವಯಿಂ ಸಮೃದ್ಧಗೆೋಳಿಸ್ವ ವಯಾವಸೆಥಿ. O2 ಸಿಂವೆ�ದಕದ 

ಸೆ�ಪ್ನಡೆಯಿಂದಗೆ, ರಷಾಕಾಸದಿಂದ ಇಸಿಯ್ಗೆ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ್ ಪ್ಣ್ನಗೆೋಿಂಡಿದೆ (ಅಿಂದರೆ 

ಮ್ಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಲೋಪ್), ಹಿ�ಗಾಗಿ ಮ�ಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ನ ಉತ್ತಮ 

ಕಾಯ್ನಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಾತ್್ಗೆೋಳಿಸ್ತ್ತದೆ (ಇಿಂಧನ ಮತ್್ತ ರಷಾಕಾಸ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯ ಸ್ಡ್ವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ)

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಉತ್ತಮ ಕಾಯ್ನಕ್ಷಮತೆ: ಪವರ್ ಮತ್್ತ ತತಕ್ಷಣದ ಥೆೋ್ಟಲ್

- ಉತ್ತಮ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ

ಪ್ೋಗ್್ಮ್ಡ್  Fi ಇಿಂಜಿನ್  ವಿಥ್  ಫುಲಿಲ
ಟ್್ರಸುಸೆೊಟ್ೋರಿರ್ಡ್  ಇಗಿನಾಷನ್  ಸ್ಟಸಟ್ಮ್  (FTIS)

ರೊಯಾಬ್ ಲೆಸ್ ಟೆಸಸ್್ನ 
ಒಿಂದ್ ವೆ�ಳ  ೆಗಾಳಿಯ್ ರಿಮ್ ಮತ್್ತ ಹರ್ ನಡ್ವೆ ಮ್ಚ್ಚಲಪೆಡ್ತ್ತದೆ. ತ್�ಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಸ್್ತವನ್ನು 
ಚ್ಚ್ಚದರೆ, ತ್ವರಿತ ಹಣದ್ಬಬೂರವಿಳಿತ ಇರ್ವುದಲಲಿ

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಸ್ರಕ್ಷತೆ: ಹಠಾತ್ ಹಣದ್ಬಬೂರವಿಳಿತದ ಪ್ಶೆನುಯ್� ಇಲಲಿ

- ಒಿಂದ್ ವೆ�ಳೆ
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• ಪಿಂಕ್ಚನ್ನ ಸಿಂದಭ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಿ�ಲಾಿಂಟ್ ಜೆಲ್ ಚೆ�ಿಂಬರ್ ಮೋಲಕ ರಿಂಧ್ವನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಕೆೋ�ಣೆಗೆ ಚ್ಚ್ಚಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 

ರಿಂಧ್ ಸಿಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ರಿಂಧ್ಕೆಕಾ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ, ಮತ್್ತ ಜೆಲನುಲ್ಲಿರ್ವ ನಾರಿನಿಂಶವನ್ನು 

ಹೆೋರತೆಗೆಯಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಣಗಳು ಫೆೈಬನ್ನ ತೆರೆಯ್ವಿಕೆಯನ್ನು 

ತ್ಿಂಬ್ತ್ತವೆ, ಮತ್್ತ ಖಾಲ್ ಇರ್ವ ಸಥಿಳಗಳು ಜೆಲ್ನುಿಂದ ತ್ಿಂಬಿರ್ತ್ತವೆ. ಕೆೋಳವೆಯ ಒಳ ಮ�ಲೆಮೈಯಲ್ಲಿ 

ಒತ್ತಡವಿರ್ವುದರಿಿಂದ, ಕರಷಟ್ ಪ್ಮಾಣವು ಗಾಳಿಯ ಕೆೋ�ಣೆಗೆ ಹರಿಯ್ತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೆ� ಹಾರಯಾಗದಿಂತೆ 

ಅದ್ ರ�ರಿರಿಂದ ಕೋಡಿದೆ.

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಕರ್ವ�ರಯನ್ಸ್ for the rider

• ಎಿಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ - 10 ಡಬೋಲಿ್ಯ 30 ಎಸ್ ಜೆ ಜಾಸೆೋ ಎಿಂಎ ಗೆ್�ರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆರಫಿಟ್

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು 

- ಈ ತೆೈಲವನ್ನು ಕಡಿಮ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ ಪ್ತ್ 

6,000 ಕಿ.ಮಿ�.

ಪಿಂಕಚುರ್  ಎಿಂದುರನ್ಸು ರೊಯಾಬ್ ಇರುವ ಟೆಸಯಸ್್ನ

ಇಿಂಜಿನ್ ಆಯಲ್
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• ಗೋಗಲ್ ಪೆಲಿ� ಸೆೋಟ್�ರ್ ಮತ್್ತ ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸೆೋಟ್�ರ್ ರಿಂದ ಹಿ�ರೆೋ� ರೆೈರ್ ಗೆೈರ್ 
ಅಪಿಲಿಕೆ�ಶನ್ ಡೌನ್ ಲೆೋ�ರ್ ಮಾಡಿ

• Google ಅಥವಾ Facebook ಖಾತೆಯ ಮೋಲಕ ಅಪಿಲಿಕೆ�ಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರಮ್ಮನ್ನು 
ನೆೋ�ಿಂದಾಯಿಸಿ

• ಮ�ಟಾಸೆೈ್ನಕಲ್ ಮಿ�ಟರ್ ಕನೆೋಸ್�ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಲಿಟೋತ್ ಜೆೋ�ಡಿಸ್ವ ಪರದೆಗೆ ಹೆೋ�ಗಿ
• ಅಪಿಲಿಕೆ�ಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಲಿಟೋತ್ ಸಾಧನಕಾಕಾಗಿ ಹ್ಡ್ಕಿ
• ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕಾಮಾಡಿ ಮತ್್ತ ಅದಕೆಕಾ ಹೆಸರಿಸಿ (ರಮಗೆ ಬೆ�ಕಾದರೆ)
• ಈಗ, ಸಿಂಪಕ್ನವನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ
• ಅಪಿಲಿಕೆ�ಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರಮ್ಮ ಗಮಯಾಸಾಥಿನವನ್ನು ನಮೋದಸಿ ಮತ್್ತ ನಾಯಾವಿಗೆ�ಷನ್ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಿ
• ಟನ್್ನ-ಬೆೈ-ಟನ್್ನ ನಾಯಾವಿಗೆ�ಷನ್ ನ ಅನ್ಕೋಲವನ್ನು ಆನಿಂದಸಿ

ಸೆಟ್ಪ್ಸು ರು ಎಸೆಟ್ೋಬಲಿಷ್ ಬೊಲರೊತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್

Available in - Xpulse 200 BS6

• ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಥೆೋ್ಟಲ್ ಆರಿಂಭಿಕ ಸಾಥಿನವನ್ನು ಅವಲಿಂಬಿಸಿ ಇದ್ 

ಅತ್ಯಾತ್ತಮ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್್ತ ಸವಾರಿ-ಸಾಮಥಯಾ್ನಕಾಕಾಗಿ ದಹನ ಸಮಯವನ್ನು 

ಮ್ನನುಡೆಸ್ತ್ತದೆ

• ಪ್ಯ�ಜನಗಳು

- ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿ-ಸಾಮಥಯಾ್ನ

- ಉತ್ತಮ ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ

ಥೆೊ್ರಲ್ ಕಿಂಟೆೊ್ೋಲ್ಡ್ ಇಗಿನಾಷನ್ ಸ್ಟಸಟ್ಮ್ (TCIS)
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ಸವಿ್ನಸ್ ಷೆಡೊಯಾಲ್ (ಫಿ್ೋ)

ಯೊರಟ್ ಕನವಾಷ್ನನ್ ಟೆೋಬಲ್

ಎಲಲ ಮೊೋಡೆಲ್ಸು

ಸವಿ್ನಸ್ ಷೆಡೊಯಾಲ್ ಕಿಲೆೊೋಮಿೋರಸ್್ನ ರೆೋಿಂರ್ (km) ಓರ್… (ವಿಚೆೋವ್್ ಐಸ್ ಅಲಿ್ನಯರ)

1st 500-750 60 days (ಫ್ಮ್ ಡೆ�ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಚ್ನಸ್)

2nd 3000-3500 100 days (ಆಫಟ್ರ್ ಪೆ್ವಿ�ಔಸ್ ಸವಿ್ನಸ್)

3rd 6000-6500 100 days  (ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆವೀಔಸ್ ಸರ್ವಿಸ್)

4th 9000-9500 100 days  (ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆವೀಔಸ್ ಸರ್ವಿಸ್)

5th 12000-12500 100 days  (ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆವೀಔಸ್ ಸರ್ವಿಸ್)

ಪೆ�ಡ ಸವಿ್ನಸ್: ಈಚ್ ಪೆ�ಡ ಸವಿ್ನಸ್ ರ�ರ್ಸ್ ಟ್ ಬಿ ಅವೆೈಲೆರ್ ಆಫಟ್ರ್ ಎವಿ್ 3000 kms or 90 days ಫ್ಮ್ ದ 
ಪೆ್ವಿ�ಔಸ್ ಸವಿ್ನಸ್, ವಿಚೆ�ವ್್  ಐಸ್ ಅಲ್್ನಯರ.

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 
Explanation:
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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*Total number of sensors varies as per selected model

technology is a combination of intelligent sensors 
used in our 2-wheelers.

ಪವರ್
1. ಥರೆೋ�ತ್ತಲೆ� ಪಸಿಷನ್ ಸೆನಸ್ರ್

2. ಮಾಯಾರಫ�ಲ್್ ಅಭೆೋಸ್�ಲೋಟ್ ಪೆ್ಷಸೆ್ನ 

    ನಸ್ರ್

ಎಕ್ನಮಿ
3. ಆಕಿಸ್ಜನ್ ಸೆನಸ್ರ್

4. ಕಾ್ಿಂಕ್ ಪಸಿಷನ್ ಸೆನಸ್ರ್

5. i3s ಸಿ್ವಚ್

ಸೆೋಫಿಟ್
6. ಬಾಯಾಿಂಕ್ ಆಿಂಗಲ್ ಸೆನಸ್ರ್

7. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಸೆನಸ್ರ್ 

8. ಸೆೈರ್ ಸಾಟ್ಿಂರ್ ಇಿಂಜನ್ ಕೆೋಲಲಿ ಸೆನಸ್ರ್

ಕಿಂಫಟ್್ನ

9. ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಪೆ�ರ್ ಸೆನಸ್ರ್ 

10.ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಸಿ್ವಚ್

11. ಕಲಿಚ್ ಸಿ್ವಚ್

12. ನೋಯಾಟ್ಲ್/ ಬೆ್ಕ್ ಸಿ್ವಚ್

13. ಕಿಲ್ ಸಿ್ವಚ್

ದುರಬಲಿಟ 14. ಇಿಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ ಟೆಿಂಪರೆ�ಚರ್ ಸೆನಸ್ರ್

ರೆೋಲಿಯಬಲಿಟ 15. ಇಿಂಟಕ್ ಏರ್ ಟೆಿಂಪರೆ�ಚರ್ ಸೆನಸ್ರ್
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What ARE BHARAT STAGE NORMS ?
• ಮ�ಟಾರ್ ವಾಹನಗಳಿಿಂದ ವಾಯ್ ಮಾಲ್ನಯಾಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರಯಿಂತ್್ಸಲ್ ಸಕಾ್ನರವು 

2000 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್

• 2020 ರ ಏಪಿ್ಲ್ 1 ರಿಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ 6 ಮಾನದಿಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ವುದ್

• ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರಯಿಂತ್್ಸ್ವಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಹಿಂತ VI ಮಾನದಿಂಡಗಳು ಪ್ಸ್್ತತ ಭಾರತ್ ಹಿಂತ IV 

ಮಾನದಿಂಡಗಳಿಗಿಿಂತ ಎರಡ್ ಹಿಂತಗಳಾಗಿವೆ.

• ವಾಯ್ ಮಾಲ್ನಯಾಕಾರಕಗಳಾದ ಸಾರಜನಕ ಆಕೆಸ್ೈರ್ ಗಳು, ಕಾಬ್ನನ್ ಮಾನಾಕೆಸ್ೈರ್, ಹೆೈಡೆೋ್�ಕಾಬ್ನನ್ ಗಳು, 

ಕಣಕಣಗಳು (ಪಿಎಿಂ) ಮತ್್ತ ಸಲಫ್ರ್ ಆಕೆಸ್ೈರ್ ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಿಂದ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಮಿತ್ಗೆೋಳಿಸಿ

• ಕಿಲಿ�ನರ್ ವಾಹನ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್ 6 ಗೆ ಸಥಿಳಾಿಂತರಗೆೋಳು್ಳವ ಅಗತಯಾವಿದೆ

Bharat Stage VI

• AHO – ಆಲೆ್ವ�ಸ್ ಹೆಡಾಲಿಿಂಪ್ ಆನ್
• AMI - ಅದ್ವನೆಸ್ದ್ ಮೈಕೆೋ್�-ಪ್ಸೆಸರ್ ಇಗಿನುಷನ್
• APDV - ಅದ್ವನೆಸ್ದ್  ಪ್ -ಸಿ�ರಿ�ಸ್ ಡಿಜಟಲ್ ವೆ�ರಿಯ್�ಬಲ್ ಇಗಿನುಷನ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ 
• ASFS - ಅದ್ವನೆಸ್ದ್  ಸಿ್ವಲ್್ನ  ಫಲಿ�  ಇಿಂದ್ಕ್ಷನ್  ಸಿಸಟ್ಮ್ 
• ATFT - ಅದ್ವನೆಸ್ದ್  ಟಿಂಬಲ್  ಫಲಿ�  ಇಿಂದ್ಕ್ಷನ್  ಟೆಕಾನುಲಜ  
• BS6 – ಭರತ್  ಸೆಟ್�ಜ್  VI
• cc – ಕೋಯಾಬಿಕ್  ಸೆಿಂಟಿಮಿ�ಟಸ್್ನ 
• CCVI - ಕಾಬ್ಯಾ್ನರೆ�ಟರ್  ಕಿಂಟೆೋ್�ಲ್್  ವೆ�ರಿಯ್�ಬಲ್  ಇಗಿನುಷನ್  
• CDI - ಕಾಯಾಪಚತೆೋ�ರ್  ಡಿಸಾ್ಚಜ್್ನ  ಇಗಿನುಷನ್ 
• Fi – ಫ್ಯಾಯ್ಲ್  ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ 
• FTIS - ಫ್ಲ್ಲಿ  ಟಾ್ರಸ್ಸೆೋಟ್�ರಿಜ್್  ಇಗಿನುಷನ್  ಸಿಸಟ್ಮ್  
• GRS – ಗಾಯಾಸ್  ರೆಸೆರಿವೊಯ್್  ಸ್ಶೆಪೆಿಂಟಿವ್ನು
• GTR – ಗೆೋಲಿ�ಬಲ್ ಟೆಕಿನುಕಲ್  ರೆ�ಗ್ಲೆ�ಷನ್  
• i3s – ಐಡಲ್  ಸಾಟ್ಪ್  ಸಾಟ್ಟ್್ನ ಸಿಸಟ್ಮ್ 
• IBS - ಇಿಂಟಿಗೆ್�ಟೆರ್ ಬೆ್ಕಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ 
• kW – ಕಿಲೆೋವಾಯಾಟ್ 
• MFR – ಮಲ್ಟ್  ಫ�ಕಲ್  ರೆಫೆಲಿಕಟ್ರ್ 
•  Nm – ನೋಯಾಟೆೋ�ನ್  ಮಿ�ಟರ್ 
• TCIS - ಥರೆೋ�ತ್ತಲೆ�  ಕಿಂಟೆೋ್�ಲ್್  ಇಗಿನುಷನ್  ಸಿಸಟ್ಮ್  
• TOD – ಟಾಕ್್ನ ಆನ್ ಡಿಮಾಯಾಿಂರ್

ಗ್ಲಸರಿ
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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 

ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಲ್ವರಿ ಪ್�ಸೆಸ್

*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
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