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ല്�ോസസ്് - ഈ വിഭാഗത്ിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനും പഠിക്ാനും കഴിയും

• OPDOC ടെയിൽെക് ഇൻ പ്പാെസ്ക്

• ടവഹിക്ിൾ പ്പാെസ്ക്

• ടെലിവറി ബാക്ക്പ്ൊപക്

• മിസ്ലക്പലനിയെക് പലർണിംഗക് വീെിപയാെക് 

ല്�ോഡക്്് - ടന കുറിച്ക് ഈ വിഭാഗത്ിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനും പഠിക്ാനും കഴിയും

• പ്പാെകക്്ക് ട്െയിനിങക് വീെിപയാ

• ടെൽഫക്-പലർണിംഗക് പ്പാെകക്്ക് ടമാെ്ൂൾ വീെിപയാ

• ടെയിൽെക് പി്ക്ച്ക് ഓെിപയാ ബബ്ക്െക്

• ഹീപറാ പലർണിംഗക് പെയക്െക് പറെിപയാ ജിംഗിൾെക്

ടെക്ലനോളജി - ടന കുറിച്ക് ഈ വിഭാഗത്ിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനും പഠിക്ാനും കഴിയും

• ഹീപറാ ടെകക്പനാപ�ാജീെക്

• പ്പാെകക്്ക്  ഫീപച്ഴക് െക്

• െൂെക് &  പൊണക്െക് ഓഫക് എ െക്ടപെിഫികക് ടെകക്പനാ�ജി

• െിജി്ൽ െൂൾെക് യൂപെജക്

DSE ഇൻഡക്ഷൻ - ഇതിൽ ടെക്ഷൻ, നമുക്ക് കഴിയും വാച്ക് & പലൺ ്തൂ ടവബക് ടബെക്ററക് 
ട്െയിനിങക് ഓൺ ഹീപറാ ്ബാൻെക്, ബിഎ്ി & പ്പാെകക്്ക്െക്.

ചോ്്ല്ോട്ട് - ഇതാകുന്ു ഇൻെെക്്െി ആദ്ടത് ഫീച്ർ ഇൻട്ൊെ്ൂെക്െക് ബബ ഹീപറാ 
ടെയിൽെക് അക്ാെമി. ഇതക് ഉപപയാഗിക്ുന്തിലൂടെ ചാ്ക്പബാട്ക് നമുക്ക് പചാദിക്ാം 
പവരിയെക് ക്ുറിെക് എലക്ലാമായും ബന്ധടപെട്ിട്ുള്ള  ഹീപറാ പ്പാെകക്്ക്െക് 
(െക്ടപെിഫിപക്ഷൻെക്, െൂപെർ5, കപ�ഴക് െക്, ഇ്ിെി6 .).
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ഹീല�ോ ടസയിൽസ് ല്�ോസസ്്
 

ഹീല�ോ ടസേ്േിങ് സ് കിൽസ് (HSS) 
ഇനിപ്പ�യുന്ന േക്ഷ്ങ്ങലളോടെ സൃഷ്ട്ടിച്ചത്

• സ്റാൻപെർബെപെഷൻ ഓഫക് ടെയിൽെക് പ്പാെെക് പഫാപള്ളാടവെക് 
എപ്ക്ാെക് ഹീപറാ ഔട്ക്ടല്ക്െക്

• എൻഹാൻെക്ടമൻ്ക് ഓഫക് കസ്റമർ എകക്െക്പീരിടയൻെക് ടെലിവറി ബബ 
ടെയിൽെക് പഫാഴക്െക്

• റീഇൻപഫാഴക്െക് കസ്റപമർെക് ടപർടെപക്ഷൻ എടബൌട്ക് ഹീപറാ ്ബാൻെക്

O – ഓപ്പണിങ് എ ടസയിൽസ് ലകോൾ 

P – ല്�ോ്ിങ്ങ ്& �ി്്ച്ചിങ്ങ്

D – ടഡല�ോ & ടെറ്് റ�ഡ്

O – ഒ്്ടജക് ഷൻ ഹോൻഡ് േിങ്

C – ക്ലേോസിംങ് എ ടസയ്ൽസ്
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O – ഓപ്പണിങ് എ ടസയിൽസ് ലകോൾ

്ഗീ്ിംഗ് & ഇൻട്െോഡക്ഷൻ
• ്ഗീ്ക് വിത്ക് എ െക് ബമൽ 
• ഓഫർ പഫർമക് ഹാൻെക്പഷക്ക്/നമെക് ക്ാർ 
• ഇൻട്ൊെ്ൂെക് യുവർടെൽഫക്
• ഓഫർ എ ബിെിനെക് കാർെക് വിത്ക് പബാത്ക് ഹാൻെക് െക്
• ഓഫർ െീ്ിങക് ആൻെക് റി്ഫഷക്ടമൻ്ക് 
• ബിൽെക് എ റാപപൊർട്ക്

ഡിലവോടേോപ്പ് �ോലപ്പോർട്ട് വിത്് കറ്ല�ഴ് സ്
• െക്മാൾ പൊക്ക് ഇ.ജി. ടവ്തർ & ഈെക് ഓഫക് കമ്്ൂട്ിങക് / 

ടലാപക്ഷൻ െീലർഷിപെക്
• ൊധാരണ താൽപര്ങ്ങൾ ഉദാ. പഫാൺെക് & ഓെിക്ുവാൻ 

പമാപട്ാർ ബെക്ിൾെക് / െക് കൂട്ർ

െിപ്പ്സ് ല�ോർ ഗുഡ് ടസയിൽസ് ഓപ്പണിങ്
• ഗസ്റക് ടന പപാടല കസ്റമർ ടന െ്ാഗതം ടചയ്ുക
• പഷാ എൻതൂെിയാെം & പമക്ക് ദ കസ്റമർ കംപഫാർട്ബിൾ
• ഇൻട്ൊെ്ൂെക്  യൌർടെൽഫക് ആൻെക് പഷാ ഈഗർടനെക് ്ു 

അെിെക് ് ക്
• നിങ്ങൾ ബിെിആടണങ്ിൽ പപാലും അക്ക്പനാ�ജക്  വിത്ക് 

ടഗടസ്റർെക് ഓഫക് ഐ പകാണാകക്്ക്



5

P – ല്�ോ്ിങ്ങ ്& �ി്്ച്ചിങ്ങ്
െി�്സ് ല�ോർ ഗുഡ് ല്�ോ്ിങ്ങ ്
•  െീക്ക് ടപർമിഷൻ ബിപഫാർ ആെക്കിങ്ങക് ക്സ്റിൻെക്
• ആെക്കക്  ടറടലവൻ്ക് പ്പാബിങ്ങക് & ്ബാൻെക് എൻഹാൻെിങക് 

ക്സ്റിൻെക്
• ബീ പകാർട്ിയെക്
• െു പനാട്ക് െൌണക് ഇൻപ്ൊപഗ്ിവക്

ല്�ോ്ിങ് ക്ുറ്ൻസ്
3W പകാൺടെപക്റക് നീെക് െക് ്ു ബി പഫാപള്ളാടവെക് പഫാർ പ്പാബിങക്
1. വിച്ക് പമാപട്ാർബെക്ിൾ യുവർ  ബറെിങ്ങക് ?
2. വാട്ക് ഓൾ ഫീപച്െക് യൂ ആർ ലുക്ിങക് ഇൻ യുവർ ന്ൂ 

പമാപട്ാർബെക്ിൾ? 
3. ടവൻ വിൽ യു ബഫനബലെക് യുവർ െിെിഷൻ?

്്ോൻഡ് വോേ്ൂ എൻഹോൻസിങ് ക്ുറ്ൻസ്
• െർ/മാെം, ഐ ആം ഷുവർ െർവിെക് പകാസ്റെക് & പാർെക്െക് 

അബവലബിലി്ി വിൽ ബി ഇപ്ാർട്ൻെക്  
• ്ു യു ബവൽ െിബെെിങക് യുവർ ടനകക്സ്റക്
• പമാപട്ാർബെക്ിൾ/ െക് കൂട്ർ ?
• െർ/മാെം, വിത്ക് ഇൻ്കീെിങക് ഫ്ൂയൽ ബ്പെെക് യു വുെക് 

വാൻെക് യുവർ പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ ്ു ഗിവക് ടവരി 
ഗുെക് ബമപലജക് ?

• െർ/മാെം,ഇ്ക് ഈെക് ഇപ്ാർട്ൻ്ക് ്ു ഹാവക് എ െർവ്ീെക് 
ടെൻട്ർ കക്പലാെക് ബബ ടവയർ എവർ യു ്ൊവൽ, നിങ്ങൾ 
െമ്തിക്ും എടന്നിക്ുറപെക്ാപമാ?

�ിച്ചിങ്ങ ്
• യൂെക് ഒൺലി കറകക്്ക് ടെയിൽെക് പി്ക്ച്ക് പഫാർ ഓൾ 

പ്പാെകക്െെക്

െി�്സ് ല�ോർ ഗുഡ് �ി്്ച്ചിങ്ങ ്
• പി്ക്ച്ക് ദി പ്പാെകക്്ക് ബലകക് എ ടൊല്ൂഷൻ
• ഗിവക് ഓപക്ഷൻെക് ്ു ദി കസ്റമർ ്ു ചൂെക് ്ഫം
• െു പനാട്ക് പിച്ക് ടബെക്ററക് ഓൺ അെംഷൻെക് (കസ്റമർ 

അപെീടയറൻെക്, ഏജക്, & ടജൻെർ)
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D – ടഡല�ോ & ടെറ്് റ�ഡ്
്�ീ�ല�ഷൻ �ുൻ�് ടഡല�ോ & ടെറ്് റ�ഡ്
• ടവഹിക്ിൾ കക്ടലൻലീനഹക്െക്
• പ്പാപെർ െക്പപെക് എറൌണക് ടവഹിക്ിൾ

ല�ോലട്ടോർറസക്ിൾ / സ് കൂട്ടർ ടഡല�ോൺസ് ല്െഷൻ-
ല്�ോസസ്്
1 .്�ണ്് വ്ൂ  2. റ�്് വ്ൂ 
3. ട�യർ വ്ൂ  4. ടേ�്്് & ലെോപ്പ് വ്ൂ 

ട്നി�ി്് ടസേ്േിങ് 
• പഫാക്െക് ഓൺ പ്പാെകക്്ക് ടബനിഫി്ക്െക് & മാ്തമലക്ല ഫീപച്ഴക് െക്/

ടെകക്പനാ�ജി
• കൂെുതൽ െമയം ചിലവഴിക്ാൻപവണി പ്പാെകക്്ക് െക്ട്െങക്്ക് 

ടറടലവൻ്ക് ്ു കസ്റപമഴക്െിൻട് ആവശ്ങ്ങൾക്ക് പവണി 

െി�്സ് ല�ോർ ഇമ്ോക്്്�ുൾ ല്�ോഡക്്് ടഡല�ോ
• ടല്ക് കസ്റമർ െച്ക് & ഫീൽ ദി പ്പാെകക്്ക്
• ഹാവക് പാഷൻ & ബ്പെക് െുപവർെക് െക് ദി പ്പാെകക്്ക്
• പകാൺടവർപെഷണൽ പ്പാെസ്ക് പനാട്ക് ടരബെ്ൽ
• ടചക്ക് പഫാർ കസ്റപമഴക്െക് ടറെക്പപാൺെക് & അണർസ്റാൻെിങക്
്�ീ-ടെറ്് റ�ഡ് 
•  എൻഷൌർ പമാപട്ാർബെക്ിൾ/െക് കൂട്ർ ഇൻ പ്പാപെർ വർക്ിങക് 

കണീഷൻെക് വിത്ക് അെീക്ുഏ്ക് ഫ്ൂവൽ
• എകക്െക്പക്ബലൻ  പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ കൺപ്ൊൾെക്
• എകക്െക്പക്ബലൻ  ടെസ്റക് ബറെക് റൂട്ക്
• റിബമനിങക്  കസ്റമർ ഓൺ കീ ഫീപച്ഴക്െക് പട്ാ എകക്െക്പീരിയൻെക്
• എൻഷൌർ കക്ലീൻ ടഹൽടമ്ിെക്  പഫാർ കസ്റമർ ആൻെക് യൂർടെൽഫക്
ഡ്ൂ�ിങ് ടെറ്് റ�ഡ്
കസ്റമർ പട്ാ ഒൺലി ബറെക് ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ: DSE ്ു
ബിബഹൻെക് ക്ുയാ്ക്ലി 
DSE ്ു ആൻെർ ഒൺലി ഇഫക് ദി കസ്റമർ ആെക് കക്െക് എനി
ക്സ്റൻ/െയറക്ഷൻ
പപാസ്റക് ടെസ്റക് ബറെക് 
ഫീെക്ബാകക് ഓൺ ബറെിങക് എകക്െക്പീരിയൻെക്
റീഇൻപഫാഴക് െക്  പ്പാെകക്്ക് െക്ട്െങക്്ക് & കണകക്െക് ്ു കസ്റമർ നീെക് െക്
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ടഡല�ോ
ല്�ോസസ്്

്�ണ്് വ്ൂ

ട�യർ വ്ൂ ടേ�്്് & ലെോപ്പ് വ്ൂ 

റ�്് വ്ൂ

1 2

3 4
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O – ഒ്്ടജക് ഷൻ ഹോൻഡ് േിങ്
ഒ്്ജക്ഷൻ ഹോൻഡിേിങ് ല്�ോസസ്- 2As
• അകക് പനാവടലെക്ജക് -അകക് പനാവടലെക്ജക്
• കസ്റപമഴക്െക് ഒബക്ടജക്ഷൻ എവിെൻെക്

െി�്സ് ല�ോർ എ�ക്്ീവ് ഒ്്ജക്ഷൻ 
ഹോൻഡ് േിങ്
• അക്ക്പനാടലെക്ജക് ടമൻ്ക് ഹിെക് കൺപെൺ 
• താങ്ക് ദി കസ്റമർ പഫാർ പുട്ിങ്ങക് അപ്കാെക് ദി ഒബക്ജക്ഷൻ
• ട്പാബവെക് ദി െക്ടപെിഫികക് ആൻെർ 
• െപപൊർട്ക് വിത്ക് ആൻ എവിടെൻെക്
• പൊണക് ഇപ്ാർ ഒബക്ജക്ഷൻെക്
• ടനവർ ഇൻട്ടറപെക്്ക് ഓർ ആർഗ്ു വിത്ക് ദി കസ്റമർ
• പ്പാബക് ്ു ഐടെൻ്ിബഫ ദി റീെൺ
• റീകൺബഫമക് യുവർ ആൻപെർസ്റാെിങക് ഓൺ ദി 

ഒബക്ജക്ഷൻ
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C – ക്ലേോസിംങ് എ ടസയ്ൽസ്
ഐഡൻ്ിറ�ങ്ങ ്റ്യിങ്ങ ്സിഗ്നൽസ്  
ക്ുസ്റിയൻെക് 
•  ടവയർ ഈെക് ദി നിയടറസ്റക് െർവീെക് പസ്റഷൻ?
• ക്ാൻ യൂ ടെലിപവർ ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ ടനകക്സ്റക് 

വീടക്ൻെക്? 

െി്ൽെക് 
• കസ്റമർ െി്ക്െക് ഓൺ ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ റീപീട്െക്ലി
• കസ്റമർ ലൂക്ക്െക് ഇൻ ദി പാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ
•    എബഗൻ & എബഗൻ 

പസ്റ്ക്ടമൻ്ക്െക്
• ഐ റിയലി ബലകക് ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ / െക് കൂട്ർ ഇൻ   ടറെക് ക�ർ
•  ഇഫക് ഐ കൺപഫം നൌ, വിൽ യു ടെലിടവർ പമാപട്ാർബെക്ിൾ / 

െക് കൂട്ർ ദിെക് വീക്ക്-എൻെക്

െി�്സ് ല�ോർ ഗുഡ് ഡീൽ ക്ലേോഷർ 
• ആൾടവയക് െക് പൊക്ൂടമൻ്ക് ദി പ്മക് ഓഫക് ദി െീൽ കക് �ീയർലി
• ആൾടവയക് െക് ടചക്ക് പഫാർ എനി ടപൻെിങക്  ഒബക്ജക്ഷൻെക് ഇൻ 

കസ്റപമഴക്െക് ബമൻെക്
• ആെക് ക്ക് ദി കസ്റമർ പകാൺഫിടെൻഷിയലി പഫാർ ദി ഓർെർ
• ഇൻ പകെക് കസ്റമർ വാണക്െക് പട്ാ െിടഫർ പഗാ ബാക്ക് ്ു ഒബക്ജക്ഷൻ 

ഹാൻെക്ലിങക് പ്പാെസ്ക്
• ഓൺെക് ദി കസ്റമർ കമ്ി്ക്െക് ്ു ദി െീൽ, ടഗ്ക് ദി ഓർെർ  ബെൻെക് 

ബബ പബാത്ക് പാർട്ീെക്
• എൻഷുർ ദാ്ക് പദയർ ഈെക് കംപക്ലീ്ക് കക്ലാരി്ി ഓൺ പവരിയബിൾെക് 

ബലകക് പമാെൽ, ക�ർ, ടെലിവറി 
•  പെ്ക്/ബെം െൌൺ പപയക്ടമൻ്ക് വക്
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സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 97.2 cc

മാക്ക്െക്. പവർ 5.9 kW @ 8000 rpm

മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.05 Nm @ 6000 rpm

സ്റാർട്ിങക് കിക്ക് സ്റാർട്ക് / ടെൽഫക് സ്റാർട്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 4 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്

ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബുലാർ െബിൾ ്കെിൽ ട്ഫയിം

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ

റിയർ 2 ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് 130 mm

റിയർ 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 

റിയർ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
�സ് ് ൂത്ി ഹോയ് സംജുഹോതോ നഹി
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SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 
ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS

െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങക്െക്

3. ബബറ്ർ ടഹെക് ലാംപക് പമാർ പെഫക്്ി 

4. പുതിയ ഇഷക് ൊനുെൃത ്ഗാഫികക്െക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

5  ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ പമാർ പെഫക്്ി ആൻെക് 
കൺവീനിയൻെക്

ലവരിയൻസ്
കിക്ക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi 
കിക്ക്  സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് െക്പപാക്ക് വീൽ - Fi 
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - i3s
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - ഓൾ ബക്ലാക്ക്

�ീലച്ചർസ്
ബഹ-ടെൻെയിൽ െബിൾ ്കെിൽ 
ട്ഫയിം ഒപക്െിബമെക്െക് പുള്ളിങക് പവർ

പലാങ്ങക് െീ്ക് ഇൻ്പ്ഗ്െക് പ്ബക്ിംഗക് െിസ്റം 
അെക്ജസ്റബിൾ റിയർ െെക്ടപൻഷൻ ടബെക്ററക് ഇൻ കക്ലാെക് 130mm റിയർ പ്ബക്ക്

കലളഴ്സ്

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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SPLENDOR + BS6
്ല�ോസോ ഹോയ്  സംജുഹതോ നഹി

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 97.2 cc

മാക്ക്െക്. പവർ 5.9 kW @ 8000 rpm

മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.05 Nm @ 6000 rpm

സ്റാർട്ിങക് ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ക് / കിക്ക്  സ്റാർട്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 4 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്

ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബുലാർ െബിൾ ്കെിൽ ട്ഫയിം

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ

റിയർ 5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് 130 mm

റിയർ 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100-18 M/C 47P(െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 80/100-18 M/C 54P (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 9.8 Ltrs
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SUPER 5 BENEFITS
1.  പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2.  i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങക്െക്

3. ബബറ്ർ ടഹെക് ലാംപക് പമാർ പെഫക്്ി 

4. ന്ൂ ്ഗാഫികക്െക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

5.  ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ പമാർ പെഫക്്ി ആൻെക് 
കൺവീനിയൻെക്

ലവരിയൻസ്
കിക്ക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - 13s

�ീലച്ചർസ്
ബഹ-ടെൻെയിൽ െബിൾ ്കെിൽ 
ട്ഫയിം

പലാങ്ങക് െീ്ക് & 5-ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ 
റിയർ െെക്ടപൻഷൻ

െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർെക് ഇൻ്പ്ഗ്െക് പ്ബക്ിംഗക് െിസ്റം 
165 mm ്ഗൌണക് കക്ലീയടറൻെക് ടബെക്ററക് ഇൻ കക്ലാെക് 130mm റിയർ പ്ബക്ക്

കലളഴ്സ്

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 97.2 cc

മാക്ക്െക്. പവർ 5.9 kW @ 8000 rpm

മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.05 Nm @ 6000 rpm

സ്റാർട്ിങക് ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ക് / കിക്ക്  സ്റാർട്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 4 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്

ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബുലാർ െബിൾ ്കെിൽ ട്ഫയിം

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ

റിയർ 5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് 130 mm

റിയർ 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 2.75 x 18 - 4PR/42P

റിയർ 2.75 x 18 - 6PR/48P

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 9.8 Ltrs
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�ീലച്ചർസ്
ബഹ-ടെൻെയിൽ െബിൾ ്കെിൽ 
ട്ഫയിം

പലാങ്ങക് െീ്ക് & 5-ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ 
റിയർ െെക്ടപൻഷൻ

െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർെക് ഇൻ്പ്ഗ്െക് പ്ബക്ിംഗക് െിസ്റം 

165 mm ്ഗൌണക് കക്ലീയടറൻെക് ടബെക്ററക് ഇൻ കക്ലാെക് 130mm റിയർ 
പ്ബക്ക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങക്െക്

3. ബബറ്ർ ടഹെക് ലാംപക് പമാർ പെഫക്്ി 

4. പുതിയ ഇഷക് ൊനുെൃത ്ഗാഫികക്െക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

5. ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ പമാർ പെഫക്്ി ആൻെക് കൺവീനിയൻെക്

 കലളഴ്സ്

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

ലവരിയൻസ്
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - 13s
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SPLENDOR iSMART BS6
നടയ സ�ോടന കി സ്�ോർട്ട് സവോരി - ഇൻഡ്സ് �റ്് BS6 ല�ോലട്ടോർറസക്ിൾ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 113.2 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 9.89 Nm @ 5500   rpm
്ൊൻെക്മിഷൻ ബെപെക് 4 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്

ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബുലാർ െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ

റിയർ 5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക്:   240 mm* | ്െം 130 mm

റിയർ ്െം - 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100-18 (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 80/100-18 (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 9.5 Ltrs.
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Red GreyBlue

�ീലച്ചർസ്
ECU പമാണി്ർെക് ഫ്ൂഎൽ ഇൻപ്ക്ക് 1281 mm വീൽ പബെക്
എൻജിൻ ടെംപപറ്ർ കപ്ണാൾ 180 mm ്ഗൌണക് കക്ലീയടറൻെക്
െ്ൂവൽ പൊൺ ്ഗാഫികക്െക് ലാർജക് 18inch വീൽെക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങക്െക്

3. ന്ൂ എൻജിൻ വിത്ക് പമാർ പൊർക്ക് ഓൺ 
െിമാൻെക് (9.89 Nm) ടബ്ർ പിക്പക്

4. െയമണക് ട്ഫയിം ടബ്ർ ഹാൻെക്ലിങക്

5. ്ഫണക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് വിത്ക് IBS 
ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക് പെഫക്്ി

ലവരിയൻസ്
1. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്
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PASSION PRO BS6
ടനക്റ്് ടജൻ �ോഷൻ ല്�ോ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 113.2 cc

മാക്ക്െക്. പവർ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm

മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 9.89 Nm @ 5500 rpm

സ്റാർട്ിങക് ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ക് (with i3s) / കിക്ക്  സ്റാർട്ക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് കൺടവൻ്ിനൽ പഫാർക്ക് - െയ 30mm

റിയർ െ്ിൻ പഷാക്ക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക് – 240 mm/ ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100 - 18| െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർ

റിയർ 80/100 - 18 |  െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർ

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 10 Ltrs.
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Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red

�ീലച്ചർസ്
ന്ൂ 113cc എൻജിൻ വിത്ക് ഹയർ പൊർക്ക് 
ഓൺ-െിമാൻെക് െിജി-അനപലാഗക് കൺപൊൾ

മെക് ക്ൂലർ ൊങ്ക് വിത്ക് ്െിപെിൾ പൊൺ 
്ഗാഫികക്െക് മഫക്�ർ കവർ

ന്ൂ െയമണക് ട്ഫയിം പചെിെക് പലാങ്ങർ ്ഫണക്  െെക്ടപൻഷൻ ്ൊവൽ

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. ൊങ്ക് ഷർഉെെക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

3. ബബറ്ർ ടഹെക് ലാംപക് പമാർ പെഫക്്ി 

4. ആൻ്ി ടെയിൽെക് ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്

5. െക് ട്യിലിഷക് ബ്ൽ ലാംപക് ടബസ്റക് പെഫക്്ി & ലൂക്ക്െക്

ലവരിയൻസ്
1. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്
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SUPER SPLENDOR BS6
നയി ്ുേോൻഡിലയോൺ ലകോ ചൂടന കോ യുഗ് 

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.7 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 8 kW @ 7500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.6 Nm @ 6000 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് (വിത്ക് i3s) & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബുലാർ െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ

റിയർ 5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക്  – 240 mm / ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100 - 18| െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർ

റിയർ 80/100 - 18| െ്ൂബക് ടലസ്ക് െയർ

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 12 Ltrs.
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Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

�ീലച്ചർസ്
ട്പാബ്പ്റി i3s ടെകക്പനാ�ജി 180 mm ്ഗൌണക് കക്ലീയടറൻെക്
ന്ൂ ടവർട്ിക്ൽ എൻജിൻ 45 mm പലാങക് ർ െീ്ക്

ബഹ-ടെൻെയിൽ െയമണക് ട്ഫയിം ഇൻട്പ്ഗ്െക് പ്ബക്ിങക് െിസ്റം വിത്ക് 
240 mm ്ഫണക് െിെക്കക് പ്ബക്ക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. ്ഫണക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് പമാർ പെഫക്്ി 

3. 5-Speed ഗിയർ പബാകക്െക് പമാർ കംഫർട്ക് ബബ ടറെ്ുെിങക് 
ബവപ്ബഷൻെക്

4. ഓപട്ാ-ടെയിൽ ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്

5. ബിഗ്ഗർ െീ്ക് പമാർ കംപഫാർട്ക്

ലവരിയൻസ്
1. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്
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GLAMOUR BS6
ടനക്റ്് ടേവൽ �വർ, ടെക്ലനോളജി & ററ്ൽ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.7 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 8 kW @ 7500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.6 Nm @ 6000 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് (വിത്ക് i3s) & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ

്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ്ഫണക് പഫാകക്െക് (്ൊവൽ 120mm)

റിയർ 
5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ
(്ൊവൽ 81mm)

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക് – 240 mm / ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100 - 18

റിയർ 80/100 - 18

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 10 Ltrs.
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Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

�ീലച്ചർസ്
പവർ ഫുൾ 120cc എൻജിൻ െ്ൂവൽ പൊൺ പബാെി ്ഗാഫികക്െക്
മുെക് ക്ൂലർ ഫ്ൂഎൽ ൊങ്ക് പലാങക് ർ ്ഫണക് െെക്ടപൻഷൻ ്ൊവൽ
100/80 ബവെക് റിയർ െയർ ബബറ്ർ ടഹെക് ലാംപക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. െക്പക്�ി്ക് അപലായക് വീൽെക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

3. െിജി-അനപലാഗക് മീ്ർ കൺപൊൾ 
വിത്ക് ബമപലജക് ഇൻെിപക്്ർ

എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്
ബസ്റൽ

4. 5-Speed ഗിയർ പബാകക്െക് പമാർ കംഫർട്ക് ബബ ടറെ്ുെിങക് 
ബവപ്ബഷൻെക്

5. ഓപട്ാ-ടെയിൽ ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്

ലവരിയൻസ്
1. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
ന്ൂ എഡിഷൻ ല�ോലട്ടോർറസക്ിൾ

�ീലച്ചർസ്
1. എൻഹാൻെക്െക്  കൺവീനീടയൻെക് 

െ്ൂ ്ു ഇ്ക്െക് ന്ൂ
2. എൻഹാൻെക്െക്  കൺവീനീടയൻെക് 

െ്ൂ ്ു ഇ്ക്െക് USB ചാർജർ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.7 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 8 kW @ 7500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.6 Nm @ 6000 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് (വിത്ക് i3s) & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 െക് പീെക്  പകാൺസ്റൻെക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ

്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ്ഫണക് പഫാകക്െക് (്ൊവൽ 120mm)

റിയർ 
5- ടസ്റപക് അെക്ജസ്റബിൾ ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 
അബക്പൊർബർ
(്ൊവൽ 81mm)

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക് – 240 mm / ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 80/100 - 18 (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 80/100 - 18 (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 10 Ltrs.
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കലളഴ്സ്

*അബവലബിൾ ഇൻ പബാത്ക് ്െം & െിെക്കക് പവരിയൻ്ക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. െക്പക്�ി്ക് അപലായക് വീൽെക് സ്റയിലിഷക് ലുക്ക്

3. െിജി-അനപലാഗക് മീ്ർ കൺപൊൾ 
വിത്ക് ബമപലജക് ഇൻെിപക്്ർ

എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്
ബസ്റൽ

4. 5-Speed ഗിയർ പബാകക്െക് പമാർ കംഫർട്ക് ബബ ടറെ്ുെിങക് 
ബവപ്ബഷൻെക്

5. ഓപട്ാ-ടെയിൽ ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക്  കൺവീനിടയൻെക്

ലവരിയൻസ്
Blaze ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
Blaze ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
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XTREME 160R BS6
ടഹഡ്സ് വിൽ ലെൺ ലഹർെ്സ് വിൽ ല�സ്

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 163 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 14 Nm @ 6500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 speed പകാൺസ്റൻ്ക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബിലാർ െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപെിക്ക് (37 mm െയ) വിത്ക് ആൻ്ി ്ഫിക്ഷൻ 

ബുഷക്
റിയർ 7 ടസ്റപെക് ബറെർ അെക്ജസ്റബിൾ പമാപണാപഷാക്ക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് 276 mm ടപ്ൽ െിെക് കക് െിംഗിൾ ചാനൽ ABS

റിയർ 220 mmടപ്ൽ െിെക് കക്  | 130 mm ്െം

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 100/80-17(െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 100/80-17(െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 12 Ltrs.
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�ീലച്ചർസ്
37mm പ്ബാെക് പഷാവ ്ഫണക് 
െെക്ടപൻഷൻ എഛക്-െി്ച്ർ LED ട്യിൽ ലാംപക്

ബല്ക് ടകർബക് ടവയി്ക് ഓഫക് 138.5 kg പ്ൊയിെക് LED ടഹെക് ലാംപക്
പകാംപാകക്്ക് െക്പ്പാർട്ി എകക്െക്പഹാസ്റക് ഇൻട്പ്ഗ്െക് പിലിപയാൺ ്ഗാബക്
ഇൻട്പ്ഗ്െക് ടെലക്ഫക് സ്റാർട്ക് & എൻജിൻ 
കിൽ െ്ിച്ക് ഹൊർെക്െക് ബല്ക്െക്

SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS ടെകക്പനാ�ജി എൻജിൻ വിത്ക് 

14 ടെൻെർെക് ഔട്ക്സ്റാൻെിങക് ടപർപഫാമൻെക്

2. ഫുൾ LED പാപക്ജക് & ഇൻടവർട്െക് LCD 
കൺപൊൾ ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക് & പമാർ പെഫക്്ി

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds ഔട്ക്സ്റാൻെിങക് ടപർപഫാമൻെക്

4. ബെെക് സ്റാൻെക് എൻജിൻ Cut-Off പമാർ പെഫക്്ി

5. ഓപട്ാ ടെയിൽ ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക്

ലവരിയൻസ്
1. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െബിൾ െിെക് കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2. ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്കക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition
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Xtreme 200S BS6

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 199.6 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 16.45 Nm @ 6500 rpm
എൻജിൻ ഓയിൽ കൂൾെക്, 4 െക്പ്ൊക്ക് െിംഗിൾ െിലിണർ OHC

സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 speed പകാൺസ്റൻ്ക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപെിക്ക് ്ഫണക് വിത്ക് ആൻ്ി ്ഫിക്ഷൻ ബുഷക്

റിയർ ടറകക്െഅംഗുലർ െ്ിൻ്ഗം വിത്ക് പമാപണാ പഷാക്ക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്കക് െയ. 276 mm

റിയർ െിെക്കക് െയ. 220 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 100/80X17 52P (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 130/70XR17 62P (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 12.8 Ltrs.
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Sports Red Panther Black Pearl Silver White

�ീലച്ചർസ്
ന്ൂ ഓയിൽ കൂ�ർ ടകർബക് ടവയക്്ക് ഓഫക് 154.5 kg
ബക്ലൂെൂത്ക് വിത്ക് പകാൾ അലക്ടലർെക്െക് െ്ിൻ LED ടഹെക് ലാംപക്െക്
പെൺ ബബ പെൺ നാവിപഗഷൻ ബിഗർ െയർെക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാമ്ക്െക് Fi 200cc എൻജിൻ വിത്ക് XSENS 

ടെകക്പനാ�ജി
െക്മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുർെക്

2. പെൺ ബബ നാവിപഗഷൻ & ബക്ലൂെൂത്ക് 
വിത്ക് പകാൾ അടലർെക്െക്

എൻഹാൻടെെക് കൺവീനിയൻെക് & 
പെഫക്്ി

3. ബസ്റലിഷക് െക് പപാർട്ി ലുക്ക് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്

4. ഓപട്ാ-ടെയിൽ ടെകക്പനാ�ജി എൻഹാൻെക് കൺവീനിടയൻെക്

5. െിംഗിൾ ചാനൽ പമാർ പെഫക്്ി

കലളഴ്സ്

ലവരിയൻസ്
PLATINUM (ZX) - ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
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XPULSE 200 BS6

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 199.6 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 16.45 Nm @ 6500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് & കിക്ക്

ഗിയർപബാകക്െക് 5 speed പകാൺസ്റൻ്ക് ടമഷക്
ട്ഫയിം ബെപെക് െ്ൂബിലാർ െയമണക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് (37 mm െയ) വിത്ക് െബിൾ DU ബുഷക് 

(190 mm െക്പ്ൊക്ക്)
റിയർ 10 ടസ്റപെക് ബറെർ-അെക്ജസ്റബിൾ പമാപണാപഷാക്ക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് 276 mm ടപ്ൽ െിെക് കക് െിംഗിൾ ചാനൽ  ABS

റിയർ 220 mm ടപ്ൽ െിെക് കക്

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90/90-21

റിയർ 120/80-18

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 13 Ltrs.
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White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black

�ീലച്ചർസ്
െ്ുവൽ പർപെെക് െയർ XSENS പൌർെക്  200cc ഓയിൽ കൂൾെക് Engine
ബഹ ്ഗൌണക് കക്ലീയടറൻെക് പെൺ ബബ പെൺ നാവിപഗഷൻ
അപെക്-െ്ീപെ്ക് എകക്െക്പഹാസ്റക് അലൂമിനിയം ബാഷക് പക്പല്ക്

10-step അെക്ജസ്റക്ടമൻ്ക് പമാപണാപഷാക്ക് ഫുൾ LED ടഹെക് ലാംപക് 

SUPER 5 BENEFITS
1. ഓയിൽ കൂൾെക് എൻജിൻ വിത്ക് XSENS 

ടെകക്പനാപ�ാജി ഔട്ക്സ്റാൻെിങക് ടപർപഫാമൻെക്

2. 2. ബക്ലൂെൂത്ക് കടണകക്െിവി്ി വിത്ക് 
പെൺ ബബ പെൺ നാവിപഗഷൻ എൻഹാൻെക് കൺവീനിടയൻെക്

3. ടബസ്റക് ഇൻ ടെടമെൻ്ക് ്ഗൌണക് 
കക്ലീടറൻെക് & െ്ൂവൽ പർപെെക് െയർെക് എൻഹാൻെക് കൺവീനിടയൻെക്

4. ടബസ്റക് ഇൻ ടെടമെൻ്ക് ്ഫണക് & റിയർ 
െെക്ടപൻഷൻ എൻഹാൻെക് കംപഫാരക്ട്ക്

5.  LED ടഹെക് ലാ്ക് വിത്ക് DRL പമാർ പെഫക്്ി & ബസ്റലിഷക് ലൂക്ക്െക്

ലവരിയൻസ്
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ABS െിെക് കക് പ്ബക്ക്

കലളഴ്സ്
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PLEASURE+ BS6
റവ ഷുഡ് ല്ോയ് സ് ഹോവ് ഓൾ ദി �ൺ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 110.9 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.70 Nm @ 5500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ക് / കിക്ക്  സ്റാർട്ക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് പബാട്ം ലിങ്ക് വിത്ക് െക്്പിങക്-പലാെെക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് 

ൊംപെർ

റിയർ െ്ിങ്ങക് ആം വിത്ക് െക്്പിങ്ങക്-പലാെെക്  ബഹപ്ൊ�ിക്ക് 
ൊ്ർെക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് ഇടറെർണൽ എകക്െക്പാൻെിങക് ഷൂ ബെപെക് (130 mm)

റിയർ ഇപൻർണൽ എകക്െക്പാൻെിങക് ഷൂ ബെപെക്  (130 mm)

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90/100 - 10 - 53 J (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 90/100 - 10 - 53 J (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 4.8 Ltrs
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Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White

�ീലച്ചർസ്
പവർഫുൾ 110cc എൻജിൻ റിപ്ൊ ടഹെക് ലാംപക്
അപലായക് വീൽെക് അനപലാഗക് െക്പീപൊ മീ്ർ
ഇൻട്പ്ഗ്െക് പ്ബക്ിംഗക് ആൻെക് െ്ൂബക് 
ടലസ്ക് െയർ LED ബൂട്ക് ലാംപക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുഎെക്

2. പ്കാം ടഹെക് ലാംപക് എൻകക് �ൌടഷർ ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

3. പ്കാം ്ഫണക് പഫഷ് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

4. ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപാർട്ക് & 
യൂട്ിലി്ി പബാകക്െക് എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക്

5. ബെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ എൻഹാൻെക് പെഫക്്ി

ലവരിയൻസ്
1.ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
2.ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് ഷീ്ക് ടമ്ൽ വീൽ - Fi 

കലളഴ്സ്
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Pleasure+ Platinum
ന്ൂ ലവരിൻ്് - �്േോ്ിനം

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 110.9 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.70 Nm @ 5500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ക് / കിക്ക്  സ്റാർട്ക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് പബാട്ം ലിങ്ക് വിത്ക് െക്്പിങക്-പലാെെക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് 

ൊംപെർ

റിയർ െ്ിങ്ങക് ആം വിത്ക് െക്്പിങ്ങക്-പലാെെക്  ബഹപ്ൊ�ിക്ക് 
ൊ്ർെക്

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് ഇടറെർണൽ എകക്െക്പാൻെിങക് ഷൂ ബെപെക് (130 mm)

റിയർ ഇപൻർണൽ എകക്െക്പാൻെിങക് ഷൂ ബെപെക്  (130 mm)

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90/100 - 10 - 53 J (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

റിയർ 90/100 - 10 - 53 J (െ്ൂബക് ടലസ്ക്)

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 4.8 Ltrs
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കലളഴ്സ്

MATT BLACK

�ീലച്ചർസ്
പ്കാം റിയർ വ്ൂ മിറർ പ്കാം മഫക്�ർ പക്പല്ക്
പ്കാം ഹാൻെിൽ ബാർ ഏൻെക്െക് 3D പലാപഗാ പക്ലാ്ിനം ബാെക്ജിംഗക്
മാ്ക് ബക്ലാക്ക് ക�ർ െീ്ക് ബാർടെയക്െക്റക്
പ്കാം െക്്െിപെക് ഓൺ ടഫൻെർ ്ബൌൺ ക�ർ ബാട്കെക്റക്

റിം ബെപെക് െ്ൂവൽ പൊൺ െീ്ക് വിത്ക് പക്ലാ്ിനം 
പഹാട്ക് സ്റാ്ിങക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക്  ഫ്ൂഎൽ ഇൻടജക്ഷൻ 

ടെകക്പനാ�ജി വിത്ക് XSENS
െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുഎെക്

2. പ്കാം ടഹെക് ലാംപക് എൻകക് �ൌടഷർ ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

3. പ്കാം ്ഫണക് പഫഷ് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

4. ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപാർട്ക് & 
യൂട്ിലി്ി പബാകക്െക് എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക്

5. ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ എൻഹാൻെക് പെഫക്്ി 

ലവരിയൻസ്
PLATINUM (ZX) - ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
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MAESTRO EDGE 125 BS6
കൽ കി ടെക്ലനോളജി കീ സോഥ് ചൽ

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.6 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.7 kW @ 7000 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.4 Nm @ 5500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് സ്റാർട്ക്/കിക്ക് സ്റാർട്ക്
ഗിയർപബാകക്െക് പവരിയമാ്ിക്ക് ബ്െവക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ
റിയർ യൂണി്ക് െ്ിങക് വിത്ക് െക്്പിങക് പലാെെക് ൊ്ർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്ക്ക് – 190 mm / ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90/90 - 12 54J

റിയർ 90/100 - 10 53J

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 5 Ltrs.
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Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters

�ീലച്ചർസ്

ടെലിെക്പകാപെിക്ക് ്ഫണക് െെക്ടപൻഷൻ െിജി്ൽ അനപലാഗക്  പകാംപബാ മീ്ർ 
കൺപൊൾ

എകക്ടസ്റർണൽ ഫ്ൂഎൽ ഫിലക്ലിംഗക് ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ
ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപാർട്ക് & ബൂട്ക് 
ബല്ക് െർവീെക് റിബമൻെർ

SUPER 5 BENEFITS
1. ഇന്്െക് ഫസ്റക് െക് കൂട്ർ വിത്ക് 

പ്പാ്ഗാംെക് Fi എൻജിൻ & വിത്ക് XSENS 
ടെകക്പനാ�ജി

െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുഎെക്

2. LED ഇൻെി്ിയ എൻഹാൻെിെക് ലുക്ക് & ്പീമിയം ഫീൽ

3. െയമണക് കട്ക് അപലായക് വീൽെക് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

4. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങ്ങക്െക്

5. ്ഫണക് െിെക്ക്ക് പ്ബക്ക് പമാർ പെഫക്്ി 

ലവരിയൻസ്
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് െിെക്ക്ക് പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi

കലളഴ്സ്
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Maestro Edge 125 Stealth
ന്ൂ ലവരിയൻ്് - സ് ട്ൽത്

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.6 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.7 kW @ 7000 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.4 Nm @ 5500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് സ്റാർട്ക്/കിക്ക് സ്റാർട്ക്
ഗിയർപബാകക്െക് പവരിയമാ്ിക്ക് ബ്െവക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ
റിയർ യൂണി്ക് െ്ിങക് വിത്ക് െക്്പിങക് പലാെെക് ൊ്ർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് െിെക്ക്ക് – 190 mm / ്െം – 130 mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90/90 - 12 54J

റിയർ 90/100 - 10 53J

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 5 Ltrs.
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കലളഴ്സ്

Matt Grey

�ീലച്ചർസ്
ട്കസ്റക് ബാെക്ജിങ്ങക് (സ്റീൽത്ക്) മാ്ക് പ്ഗ തീംെക്
പൊൺ ്ു പൊൺ െക്്െിപെക് കാർബൺ ബഫബർ െക്്െിപെിങ്ങക്
ബവ്ക് അക്ക് ടെൻ്ക്

SUPER 5 BENEFITS
1.  ഇന്്െക് ഫസ്റക് െക് കൂട്ർ വിത്ക് പ്പാ്ഗാംെക് 

Fi എൻജിൻ & വിത്ക് XSENS ടെകക്പനാ�ജി
െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുഎെക്

2.  LED ഇൻെി്ിയ എൻഹാൻെിെക് ലുക്ക് & ്പീമിയം ഫീൽ

3.  െയമണക് കട്ക് അപലായക് വീൽെക് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്െക്

4. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങ്ങക്െക്

5.്ഫണക് െിെക്ക്ക് പ്ബക്ക് പമാർ പെഫക്്ി 

ലവരിയൻസ്
Stealth - ടെൽഫക് സ്റാർട്ക് ്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi
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MAESTRO EDGE 110 BS6
ററ്ൽ ദോ്് ലെൺസ്, ടെക്് ദോ്് കീ�്സ് യു എടഹഡ്

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 110.9 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6 kW @ 7250 RPM
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 8.7 Nm @ 5750 RPM
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് സ്റാർട്ക്/കിക്ക് സ്റാർട്ക്
ഗിയർപബാകക്െക് പവരിയമാ്ിക്ക് ബ്െവക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ
റിയർ യൂണി്ക് െ്ിങക് വിത്ക് െക്്പിങക് പലാെെക് ൊ്ർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് ്െം – 130mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90 / 90 - 12 54 J

റിയർ 90/100 - 10 53J

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 5 Ltrs.
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Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight 
Blue ZX

Seal Silver 
ZX

Candy Blazing Red

�ീലച്ചർസ്
െ്ൂയൽ പൊൺ റിയർ വ്ൂ മിറർെക് LED ട്യിൽ ലാംപക്

െയമണക് കട്ക് അപലായക്െക് െ്ൂവൽ പൊൺ ക�ർ വിത്ക് ന്ൂ 
െക് ബ്െപക് െക് പാപ്ൺ

ന്ൂ മഫക്�ക്ർ കവർ ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപാർട്ക് & ബൂട്ക് 
ബല്ക്

SUPER 5 BENEFITS
1. പ്പാ്ഗാംെക് Fi വിത്ക് XSENS ടെകക്പനാ�ജി െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 

റിക്ുഎെക്
2. െിജി-അനപലാഗക് കൺപൊൾ വിത്ക് 

െർവീെക് റിബമൻെർ & ബെെക് 
സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ

എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക്

3. എകക്പസ്റർണൽ ഫ്ൂഎൽ ഫിലക്ലിങക് 
വിത്ക് ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപായിൻ്ക് എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക്

4. ടെലെക് പകാപെിക്ക് െെക്ടപൻഷൻ & 12'' 
്ഫണക് വീൽ പമാർ കംപഫാർട്ക്

5. ന്ൂ ്ഗാഫികക്െക് ബസ്റലിഷക് ലുക്ക്

ലവരിയൻസ്
്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - VX
അപലായക് വീൽ - Fi - ZX

കലളഴ്സ്
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DESTINI 125 BS6
ലേ്റ്് ടെക്ലനോളജി കീ സോഥ് �ലഹോ ലദോ കഥം ആടഗയ്

സ്ട�സി�ിലക്ഷൻസ്
െിെക്പക്ടലയിെക്ടമൻ്ക് 124.6 cc
മാക്ക്െക്. പവർ 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm
മാക്ക്െക്. പൊർക്ക് 10.4 Nm @ 5500 rpm
സ്റാർട്ിങക് ടെൽഫക് സ്റാർട്ക്/കിക്ക് സ്റാർട്ക്
ഗിയർപബാകക്െക് പവരിയമാ്ിക്ക് ബ്െവക്

െെക്ടപൻഷൻ
്ഫണക് ടെലിെക്പകാപിക്ക് ബഹപ്ൊ�ിക്ക് പഷാക്ക് 

അബക്പൊർബർ
റിയർ യൂണി്ക് െ്ിങക് വിത്ക് െക്്പിങക് പലാെെക് ൊ്ർ

പ്ബകക്െക്
്ഫണക് ്െം – 130mm

റിയർ ്െം – 130 mm

െയർ ബെെക്
്ഫണക് 90 / 90 - 12 54 J

റിയർ 90/100 - 10 53J

ഫ്ൂയൽ ൊങ്ക് ക്പൊെി്ി 5 Ltrs.
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Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

�ീലച്ചർസ്
ടെലിെക്പകാപെിക്ക് ്ഫണക് െെക്ടപൻഷൻ െിഗക്പ്ച്ർ ട്യിൽ ലാംപക്
ടമാബബൽ ചാർജിങ്ങക് പപാർട്ക് & ബൂട്ക് 
ബല്ക് ഇൻട്പ്ഗട്െക്  പ്ബക്ിംഗക് െിസ്റം

എലടഗൻ്ക് ടമ്ൽ പബാെി പ്കാം പ്ബാ

SUPER 5 BENEFITS
1. െിപ്ച്ർ LED ബഗെക്-ലാംപക് െക് െിഗക്പ്ച്ർ ട്യിൽ ലാംപക്

2.  പ്പാ്ഗാംെക് Fi വിത്ക് XSENS ടെകക്പനാ�ജി െക് മൂത്ക് ബറെക് വിത്ക് പനാ പചാക്ക് 
റിക്ുഎെക്

3. i3s ടെകക്പനാ�ജി പമാർ പെവിങക്െക്

4. എകക്പസ്റർണൽ ഫ്ൂഎൽ ഫിലക്ലിംഗക് 
വിത്ക് ബസ്ർ എൻഹാൻെക് കൺവീനിയൻെക് & പെഫക്്ി

5.ബെെക് സ്റാൻെക് ഇൻെിപക്്ർ പമാർ പെഫക്്ി

ലവരിയൻസ്
്െം പ്ബക്ക് ഷീ്ക് ടമ്ൽ വീൽ - Fi
്െം പ്ബക്ക് അപലായക് വീൽ - Fi - VX

കലളഴ്സ്
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• ഐെിൽ പസ്റാപെക് സ്റാർട്ക് െിസ്റം
• ഹീപറാ പപട്ൻെക് ടെകക്പനാ�ജി 
• ടബ്ർ ഫ്ൂഎൽ എഫിഷ്ൻെി 

െ്ുറിംഗക് ടഹവി ്ൊഫിക്ക് & ടറെക് 
ബല്ക്െക്

ല�്ൻഡ് I3S ടെക്ലനോളജി ല�ോർ ല�ോലട്ടോർറസക്ിൾസ്

�റ്് റ്ോർട്ട് (i3s On) 
(പമാപട്ാർബെക്ിൾ 
ഇ്ിഷൻ ഓൺ ബട്ക് 
എൻജിൻ ഇൻ ഐെിലിങക് 
rpm) 
ആൻഡ് ഇ�്:
• കക്ലച്ക് പനാട്ക് ട്പസ്ക്െക് 
• ഗിയർ പനാട്ക് എൻപഗജക്െക് 
• പ്താട്ിൽ 

പനാട്ക്ഓപെപറ്െക്

എൻജിൻ ലറ്ോപ്പ് ആ�്്ർ 
5 ടസക്ൻഡ് 
• ്ു റീ-സ്റാർട്ക് ദി എൻജിൻ 

്പെക് ദി കക്ലച്ക് ലിവർ ഓർ 
ഇലകക്്െിക്ക് സ്റാർട്ർ 
െ്ിച്ക് ഓർ കിക്ക്  സ്റാർട്ക്

ല�ോലട്ടോർറസക്ിൾ 
�ണ്ിങ് (i3s On) (ടവയക്്ിംഗക് 
അ്ക് ടറെക് ബല്ക്) 

ആൻഡ് ഇ�്:
• കക്ലച്ക് പനാട്ക് ട്പസ്ക്െക് 
• ഗിയരക് പനാട്ക് 

എൻപഗജിെക് 
• പ്താട്ിൽ പനാട്ക് 

ഓപെപറ്െക് 

എൻജിൻ ലറ്ോപ്പ്
ആ�്്ർ 5 sec 
• ്ു റീ-സ്റാർട്ക് ദി 

എൻജിൻ ്പെക് ദി 
കക്ലച്ക് ലിവർ

i3s എൻലഗജ്ഡ് ഡ്ൂ�ിങ് 
റ�ഡ് ( i3s ലനോട്ട് 
എൻലഗജ്ഡ് അ്് ്ി 
- ഗിന്നിങ്) (ടവയി്ിങ്ങ ്
അ്് ട�ഡ് റേ്്)

ആൻഡ് ഇ�്:
• ഗിയർ പനാട്ക് 

എൻപഗജിെക് 
• പ്താട്ിൽ പനാട്ക് 

ഓപെപറ്െക് 

എൻജിൻ ലറ്ോപ്പ് 
ആ�്്ർ 5 ടസക്ൻെക് 
• ്ു റീ-സ്റാർട്ക് ദി 

എൻജിൻ ്പെക് ദി 
കക്ലച്ക് ലിവർ

i3S ടെക്ലനോളജി (ഇത് എങ്ങടന വർക്സ്)

അറവേ്ിൾ ഇൻ -  HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, Super Splendor 
BS6 & Glamour BS6.

ഹീല�ോ ടെക്ലനോളജി

i3s ഇൻഡിക്കല�്�ർ വിൽ ്്േിങ്ക് ഇ�് വടഹിക്കിൾ ഇഗ്നിഷൻ ഈസ് 
ഓ�് ഡ്യൂ �്�ു i3s
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• ടബ്ർ ബമപലജക് 
• ടലസ്ക് വിയർ ആൻെക് െിയർ ഓഫക് എൻജിൻ 

ടലസ്ക് ഫ്ൂഎൽ എമിഷൻ
• ടബ്ർ എൻജിൻ ബലഫക് 
• ടലസ്ക് പകാസ്റക് ഓഫക് ഓണർഷിപെക്

ല�ട്ൻഡ് I3S ടെക്ലനോളജി ല�ോർ സ് കൂട്ടർസ്

ഫസ്റക് സ്റാർട്ക് (i3s On) 
(െക്കൂട്ർ ഇ്ിഷൻ ഓൺ 
ബട്ക് എൻജിൻ ഇൻ 
ഐെിലിങക് rpm) 
ആൻഡ് ഇ�്:

• ടവഹിക്ിൾ 
പസ്റഷനറി

• ആകക്െിലിപറ്ർ  
പനാട്ക് ഓപെപറ്െക് 

എൻജിൻ ലറ്ോപ്പ് 
ആ�്്ർ  30 sec 
• ്ു റീ-സ്റാർട്ക് ദി 

എൻജിൻ പ്ബക്ക് 
ട്പസ്ക്െക് (്പീടഫർ - 
എബിൾ ടലഫക്്ക് 
പ്ബക്ക് പഫാർ 
കൺവീനിടയൻെക്) 
ഓപെപറ്ക് ദി  
ആകക്െിപല്ർ

െക്കൂട്ർ റണ്ിങക് (i3s On) 
(ടവയി്ിങക് അ്ക് ടറെക് 
ബല്ക്)
ആൻഡ് ഇ�്:
• ടവഹിക്ിൾ 

പസ്റഷനറി
• ആകക്െിലിപറ്ർ പനാട്ക്  

ഓപെപറ്െക്

എൻജിൻ ലറ്ോപ്പ് 
ആ�്്ർ 5 ടസക്ൻഡ് 
• ്ു റീ-സ്റാർട്ക് ദി 

എൻജിൻപ്ബക്ക് 
ട്പസ്ക്െക് 
(്പീടഫറബിലി 
ടലഫക്്ക് പ്ബക്ക് പഫാർ 
കൺവീനിടയൻെക്) 
ഓപെപറ്ക് ദി 
ആകക്െിലപറ്ർ

i3s എൻലഗജ്ഡ് ഡ്ൂ�ിങ് 
റ�ഡ് ( i3s ലനോട്ട് 
എൻപഗജക്െക് അ്ക് 
ബിഗിനിങ്ങക്) (ടവയി്ിങ്ങക് 
അ്ക് ടറെക് ബല്ക്)

and if:
ആൻഡ് ഇ�് ടസയിം 
ആസ് i3s ON

i3S ടെക്ലനോളജി (ഇത് എങ്ങടന വർക്സ്)

അറവേ്ിൾ ഇൻ -  Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

i3s indicator will blink if vehicle ignition is off due to i3s



46

വർക്ിങ്
• ഓൺ അപെ�യിങക് ദി 

റിയർ പ്ബക്ക്, ദി പ്ബക്ക് 
പഫാഴക്െക് വിൽ ബി 
െിെക്്െിബ്ുടട്െക് 
ടബറക്റ്ീൻ ദി ്ഫണക് 
ആൻെക് റിയർ വീൽെക് 
്ു ടമയിൻട്യിൻ ദി 
ടസ്റബിലി്ി ഓഫക് ദി 
ടവഹിക്ിൾ െ്ൂറിങക് 
പാനിക്ക് പ്ബക്ിംങക്.

അഡ്ോൻല്ജസ്
• പ്ബക്ക് പഫാഴക്െക് വിൽ  

ബി  െിസ്റക്ബുട്െക് 
ടബെ്ീൻ ്ഫനക്റക്  
ആൻെക്  ടറയർ  
വീൽെക് 

• ദി ടവഹിക്ിൾ വിൽ 
പനാട്ക് െക്കിെക് 
റിെൽട്ിങക്  ഇൻ 
ടബ്ർ ടവഹിക്ിൾ 
ടസ്റബിലി്ി ഓഫക് ദി 
ടവഹിക്ിൾ ബവൽ 
പാനിക്ക് പ്ബക്ിങക് 

• റീെക്ഷൻ ഇൻ 
പസ്റാപെിംഗക് െിസ്റൻെക് 
ടഹൻെക് ഇ്്ൂവക് ഇൻ 
ബറെർ 
പകാൺഫിെൻെക് 

ട്ടന�ി്് സ്
• ടബ്ർ ടസ്റബിലി്ി 
• എൻഹാനക്െക്െക് 

ബറെർ പെഫക്്ി  
• ഗുെക് 

പകാൺഫിെൻെക് 
െ്ൂറിങക് ഹാർഷക്/
പാനിക്ക് പ്ബക്ിംങക്

• വാല്ൂ പഫാർ മണി 
ഐ.ഇ.: അെിഷണൽ 
പെഫക്്ി ഫീച്ർ

അവറേ്ിൾ ഇൻ - 150 cc & above Motorcycles

അവറേ്ിൾ ഇൻ -125 cc & below Motorcycles and Scooters

ആൻ്ി ലേോക്് ല്്ക്് സിറ്ം (ABS)

ഇൻട്ല്ഗ്ഡ് ല്്ക്ിംങ് സിറ്ം (IBS)

വർക്ിങ്
• ABS ്പിടവൻ്ക്െക് ദി 

വീൽെക് ്ഫം പലാക്ിംഗക് 
അപെക് െ്ൂറിങക് െെൻ 
പ്ബക്ിംഗക്, ടവഹിക്ിൾ 
്ഫം െക്കിെിങക് ഓർ 
െക്ലിപെിംങക്. െിംഗിൾ 
ചാനൽ ABS ഈെക് 
ടെെിപക്്െക് ്ു 

• എനി ഒൺ ഓഫക് ദി 
വീൽെക് ആൻെക് 
ടജടനറലി ദി ്ഫണക് 
വീൽ ബിപകാെക് 
എഫക്ഫകക്്ക്്ീവക് 
പ്ബക്ിംഗക് ദി ്ഫണക്

•  പ്ബകക്െക് ഏടറ 
കൺെിെർെക് പമാർ 
ഇപ്ാർട്ൻ്ക്

അഡ്ോൻല്ജസ്
• ്പിടവൻ്ക്െക് െയർ ്ഫം 

പലാക്ിംഗക് അപെക് 
(െക്കിെക് െിങക്) ഇൻ 
പകെക് ഓഫക് പാനികക് 
പ്ബക്ിംഗക് ഓൺ ഓൾ 
ബെപക്െക് ഓഫക് 
െർപഫസ്ക് 

• ്പിടവൻ്ക്െക് പലാെക് 
ഓഫക് കപ്ണാൾ െ്ൂ 
പട്ാ െയർ പലാക്ക് അപെക് 

• ഇപനബിൾെക് ബറെർ 
്ു െക്്െീ്ക് പെഫക്്ി 
െ്ൂറിങക് െെൻ/
പാനിക്ക് പ്ബക്ിംഗക് 
പഷാർട്ൻെക് ദി 
പസ്റാപെിങക് െിസ്റൻസ്ക്

ട്ടന�ി്് സ്
• ടബ്ർ ടസ്റബിലി്ി
• എൻഹാനക്െക്െക് 

ബറെർ പെഫക്്ി
• ഗുെക് 

പകാൺഫിെൻെക് 
െ്ൂറിങക് ഹർഷക്/
പാനികക് പ്ബക്ിംഗക്

• വാല്ൂ പഫാർ മണി 
ഐ. ഇ. അെിഷണൽ 
പെഫക്്ി ഫീച്ർ
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• ഇൻെിപക്്ർ ഓൺ  ഇൻെക്്െൂടമൻ്ക് കക്ലസ്റർ

• എൻഹാൻെക്െക് ബ്െവർ പെഫക്്ി

റസഡ് റ്ോൻഡ് ഇൻഡിലക്്ർ

• ടമാബബൽ ക്ാൻ ബി ചാർജക്െക് വയ ്ൊവലിംഗക്

• ആെെക് കൺവീനിയൻെക്

ട�ോറ്ൽ ചോർജിങ് ലസോക്്്

അവറേ്ിൾ ഇൻ - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6

വോട�ൻ്ി

പമാപട്ാർബെക്ിൾ: 5 years / 70,000 km വിച്ക്എവർ ഈെക് 
എയർലിയർ
െക്കൂട്ർ  : 5 years / 50,000 km വിച്ക്എവർ ഈെക് എയർലിയർ
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• ദി ന്ൂ ഏജക് ASFS എൻജിൻ ടെലിപവഴക്െക് ടബ്ർ ബമപലജക് ആൻെക് ടപർപഫാമൻെക് . 

ഇ്ക് ്കീടയ്ക്െക് എ ടപർടഫകക്്ക് െ്ിർലിങക് പമാഷൻ ഓഫക് എയർ ആൻെക് ഫ്ൂഎൽ 

മികക്െക്ച്ർ ഇൻബെെക് ദി കംബസ്റിയൻ പചംബർ പഫാർ ഫാസ്റർ ആൻെക് ഇ്്ൂവക് 

പബർനിങക്. ഇ്ക് എകക്െക്്ൊകക്െെക് ദി ടബെക്ററക് ഔട്ക് ഓഫക് ഈച്ക് പ്ൊപെക് ഓഫക് ഫ്ൂഎൽ, 

റിെൾട്ിങക് ഇൻ ടബ്ർ ഫ്ൂഎൽ ഇപക്ാണമി ആൻെക് പലാവർ എമിഷൻെക്. ഇഫക് യു 

വാണക് പട്ാ പമക്ക് എടവരി പ്ൊപെക് ഓഫക് ഫ്ൂഎൽ കൌണക് ആൻെക് െൂ യുവർ ബി്ക് പട്ാ 

പകാൺടെർവക് ദി എൻവപയാൺടമൻ്ക്, എടഹെക് ആൻെക് ബറെക് ദി ASFS 

ടെകക് പനാ�ജി.

• ടബടനഫി്ക് െക്

• പലാ ഫ്ൂയൽ പകാൺെപക്ഷൻ 

• കക്ലീനർ എകക്െക്പഹാകക് സ്റക്

• ഇ്്ൂവക്െക് ബറെിബിലി്ി

അഡ്ോൻസ്ഡ് സ്ിൾ �്ലേോ ഇൻഡക്ഷൻ സിറ്ം (ASFS)

• ദിെക് റിടവാല്ൂഷനറി ടെകക്പനാ�ജി മൂവക്െക് ദി എയർ ആൻെക് ടപപ്ൊൾ മികക്െക്ർ 

വിത്ിൻ ദി കം-ബടസ്റയക്ൻ പചംബർ ഇൻ എ ബവർലിംഗക് പമാഷൻ ഇൻ ഓർെർ ്ു 

ഇ്്ൂവക് കംബടസ്റയക്ൻ. ദിെക് ട്പാവിെെക് പഫാർ ദി ടബസ്റക് ബാലൻെക് ഓഫക് പവർ 

ആൻെക് ഫ്ൂയൽ എഫിഷ്ൻെി. ടഹൻെക്, പമാർ ബമപലജക് ആൻെക് ടലസ്ക് ടപാലൂഷൻ.

• ടബടനഫി്ക് െക്

• പലാടവർ ഫ്ൂയൽ പകാൺെപക്ഷൻ 

• കക്ലീനർ എകക്െക്പഹാകക് സ്റക്

• ഇ്്ൂവക്െക് ബറെിബിലി്ി

അഡ്ോൻസ്ഡ്  ്ം്ിൽഡ് �്ലേോ ഇൻഡക്ഷൻ സിറ്ം 
(ATFT)
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അഡ്ോൻസിഡ് ട്�ോ-സീരീസ് ഡിജി്ൽ 
ലവരിയ്ിൾ ഇഗ്നിഷൻ സിറ്ം (APDV)

ല്�ോ്ഗോംഡ് FI

• പ്പാ്ഗാംെക് Fi വർകക്െക് ബബ ഇൻടജകക്െിങക് അപ്പൊ്പിപയ്ക് എമൌണക് ഓഫക് ഫ്ൂയൽ 

ഇൻ്ു ദി െിലിണർ, ട്പഷിെക്ലി കാൽകുപല്െക് ്ഫം ദി ൊ് റിെീവിെക് ്തൂ ദി 

ബഹ ടെകക് ടെൻെർെക് ഇൻ ദി എൻ-ജിൻ ദാ്ക് ഫീെക്െക് ദി എൻജിൻ ൊ് ആൻെക് 

എൻവാപയാൻടമൻ്ൽ കണീഷൻെക് ്ു എ ടെൻ്െൽ ക്്ൂട്ർ െിസ്റം പകാൾെക് ECU 

- ഇലകക്പ്ൊണികക് കപ്ണാൾ യൂണി്ക്. ടബെക്ററക് ഓൺ ദി ൊ് റിെീവിെക് ്ഫം ദി 

ടെൻെർെക്, ദി ECU െിബെെക്െക് ദി ക്ാ�ി്ി ആൻെക് ബെമിംഗക് ഓഫക് ദി ഫ്ൂയൽ ്ു 

ബി ഇൻടജകക്െെക് ്തൂ ദി ഫ്ൂയൽ ഇൻടജകക്െർ. ദെക് ദി പ്പാ്ഗാംെക് Fi െിസ്റം ഓഫർെക് 

എകക്ടസ്ടലൻ്ക് ബറെക്-എബിലി്ി, ഓപക്-്ിമആം ഫ്ൂയൽ  എഫിഷിഎൻെി , പലാവർ 

എമിഷൻ ആൻെക് ഇൻസ്റനക്റ സ്റാർട്ക് ഈവൻ ഇൻ എകക്സ്ക് ്െീം ആ്ിയൻ്ക് 

ടെംപപറച്ർകണീഷൻെക് ആൻെക്  ബഹർ ആൾട്ി്ുെക്െക്

• ടബടനഫി്ക് െക്

• എൻവിപയാൺടമൻ്ക് ്ഫണക് ലി

• ടബ്ർ ബറെക്-അബിലി്ി

• ഇപക്ാണമി

• APDV എൻഷുർ ഒപക്്ിമം പബർണിങക് ഓഫക് ഫ്ൂയൽ ലീെിങക് ്ു

• ടബ്ർ എൻജിൻ ടപർപഫാമൻെക് 

• ടബ്ർ ഫ്ൂയൽ എഫിഷ്ൻെി

• ഇപക്ാ ്ഫണക് ലി

അവറേ്ിൾ ഇൻ -  Passion Pro BS6



50

DC - കപ്പോസി്ർ ഡിസച്ോർജ് ഇഗ്നിഷൻ (CDI)

• ക്ാപെി്ിവക് െിെക്ചാർജക് െിജി്ൽ ഇ്ിഷൻെക് പസ്റാർ ചാർജക്െക് എനർജി പഫാർ ദി 

െക്പാർക്ക് ഇൻ എ കപൊെി്ർ വിത്ിൻ ദി ടമാെ്ൂൾ ദാ്ക് ക്ാൻ ബി റീലീെക് െക്  ്ു ദി 

െക്പാർക്ക് പക്�ഗക് അ്ക് വിർച്ലി എനി ബെം ്തൂഔട്ക് ദി എൻജിൻ ബെക്ിൾ വയ എ 

കപ്ണാൾ െി്ൽ ്ഫം ദി ബമപ്കാപ്പാെസ്ർ. ദിെക് അലക്പലാെക് പഫാർ ട്ഗയക്്ർ 

ബെമിംഗക് ഫക്ടലകക്െിബിലി്ി, ആൻെക് എൻജിൻ ടപർപഫാർടമൻെക്; 

എെക്ടപക്ഷിയലി ടവൻ െിബെൻെക് ഹാൻെക്-ഇൻ-ഹാൻെക് വിത്ക് ദി എൻജിൻ 

കാർബുപറ്ർ.

• ടബടനഫി്ക് െക്

• ടബ്ർ എൻജിൻ ടപർപഫാടമൻെക് പലാവർ എമിഷൻെക് 

• ടബ്ർ ഫ്ൂയൽ എഫിഷിയൻെി

• ദി കംബസ്റിയൻ പെക്ക്െക് പക്പലെക് ബബ ആൻ അെ്ാൻെക് ബമപ്കാ പ്പാെസ്ർ 

ഇ്ിഷൻ െിസ്റം ്തൂ എ െിജി്ൽ മൾട്ി-മാപെിംഗക് CDI .ദി ഇ്ിഷൻ അെ്ാൻെെക് 

ആൻെക് റീ്ാർെക്െക് അെക് ടപർ ദി െി്ൽ റിെിവിെക് ് ഫം ദി കാർബുപറ്ർ പ്താട്ിൽ 

കപ്ണാൾ െ്ിച്ക് ആൻെക് എൻജിൻ rpm ദിെക് ഈെക് എൻഷുർ ഒപക്്ിമം പബർണിങക് 

ഓഫക് ഫ്ൂയൽ എഫിഷിടയൻെി ആൻെക് പലാ ടപാലൂഷൻ

• ടബടനഫി്ക് െക്

• ്കിെക്പക് പ്താട്ിൽ ടറെക്പപാൺെക് 

• ടബ്ർ ബറെക്-അബിലി്ി

• കക്ലിയർ എകക്െക്പഹാകക്സ്റക്

അഡ്ോൻസ് ഡ്  റ�ല്കോ ല്�ോസസ്ർ ഇഗ്നിഷൻ (AMI)
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• ദി GTR വാെക് അപൊപക്്െക് ബബ ബ്ൂപറാ ഓഫക് ഇന്്ൻ 

സ്റാൻപെർെക് അെക് എ ഫസ്റക് റിവിഷൻ ആഫക്്ർ ദി ്ൊഫക്്ക് 

ബഫനബലെക് െക്  ബബ ഓപട്ാപമാട്ീവക് പ്ബക്ിംഗക് െിസ്റം 

അ്പെൂവക്െക് ദി ്ൊൻെക് പപാർട്ക് എഞ്ിനീയറിംഗക് െിവിഷൻ 

കൌൺെിൽ

ഗ്ലേോ്ൽ ടെക്നിക്ൽ ട�ഗുലേഷൻ (GTR) ലകോം�്േിയൻ്് ല്്ക്ിങ് സിറ്ം

• ഇ്ക് ഹാെക് 16-bit ECU വിത്ക് െ്ൂ 3D ഫ്ൂയൽ ഇൻടജക്ഷൻ മാപെിംഗക് 

വിത്ക് ഓപട്ാ എൻറിച്ിങക് െിസ്റം. വിത്ക് ദി അെിഷൻ ഓഫക് ദി 

O2 ടെൻെർ, ദി ഫീെക്ബാക്ക് ്ഫം ദി എകക്െക്പഹാകക് സ്റക് ്ു ദി ECU 

ഈെക് കംപക്ലീ്ക് (ഐ.ഇ. കക്പലാെക്െക് ലൂപെക്), ദെക്  എൻഷുറിങക് 

ടബ്ർ ടപർപഫാമൻെക് ഓഫക് ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ (ഇൻ ഓഫക് 

പബർണിഗക് ഓഫക് ഫ്ൂയൽ ആൻെക് എകക്െക്പഹാകക് സ്റക് 

• ടബടനഫി്ക് െക്

• ടബടനഫി്ക് െക് 

• ടബ്ർ ടപർപഫാമൻെക്: പവർ & ഇൻസ്റനക്റക് പ്താട്ിൽ

• ടബ്ർ ഫ്ൂയൽ എഫീഷിടയൻെി

ല്�ോ്ഗോംഡ് എ�്ഐ എൻജിൻ വിത്് �ുള്ി 
്െോന്സിലറ്ോ�ിസിഡ് ഇഗ്നിഷൻ സിറ്ം (FTIS)

െ്ൂ്്  ടേസ്് െയർ

• ഇൻ െ്ൂബക്ടലസ്ക് െയർെക് ദി എയർ ഈെക് െീൽെക് ടബെ്ീൻ റിം & െയർ. ഇൻപകെക് എ 

ഷാർപെക് ഒബക്ജകക്്ക് പിപയർസ്ക് ്തൂ, ടദയർ വിൽ ബി പനാ െിഫക് പ�ഷൻ.

• ടബടനഫി്ക് െക്

• പെഫക്്ി: പനാ ക്ുഎെക്െിയൻ ഓഫക് െെൻ െിഫക് പ�ഷൻ െയർ

• കൺവീനിടയൻെക്
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• ഇൻ ആൻ ഇവൻ്ക് ഓഫക് എ പഞ്ർ, എ പഹാൾ ഈെക് പിപയർെക്െക് ്തൂ ദി െീലാൻ്ക് 

ടജൽ പചംബർ ്ു ദി എയർ പചംബർ. ടവൻ എ പഹാൾ  ഒക്്ൂർെക്, ദി ടജൽ ഈെക് 

പഫാർെക്െക് ഇൻ്ു ദി പഹാൾ, ആൻെക് ദി ബഫ്ബെക്  ടമ്ീരിയൽ കബണൻെക് ഇൻ 

ടജൽ ഈെക് െക്ക്ുടെെക് ഔട്ക്. അ്ക് ദിെക് ബെം ദി ബഫൻ ടെറാമികക് പാർട്ിക്ിൾെക് 

ഫിൽ ദി ഓപെണിങക് െക് ഓഫക് ദി ബഫബർ, ആൻെക് ദി പവക്ൻെക് െക്ടപയിസ്ക് ആർ 

ഫിൽെക് വിത്ക് ദി ടജൽ. അെക് പദർ ഈെക് എ ്പഷർ ഇൻ ദി ഇന്ർ െർപഫെക് ഓഫക് ദി 

െ്ൂബക്, മിനിമം ക്ാണി്ി െീപക്െക് ഇൻ്ു ദി എയർ പചംബർ  വിതൌട്ക് പകസ്ിങക് എനി 

ഹാമക് അെക് ഇ്ക് ഈെക് എ വാട്ർ ടബെക്ററക് ടജൽ.

• ടബടനഫി്ക് െക്

• കൺവീനിടയൻെക് പഫാർ ദി ബറെർ

• എൻജിൻ ഓയിൽ - 10W 30SJ JASO 

• ടബടനഫി്ക്

• ദിെക് ഓയിൽ നീെക് െക് ്ു ബി പചഞ്ക്െക് ടലസ്ക് ്ഫീക്്ൻെി. ഇ്ക്െക് റിക്ർെക് ്ു ബി 

പചഞ്ക്െക് ആഫക്്ർ എടവരി 6,000 Kms

െയർസ് വിത്് �ഞ്ചർ എൻഡ്ൂ�ൻസ് െ്ൂ്്

എൻജിൻ ഓയിൽ
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സ് ട്�്സ് ്ു എക്റ്ോ്്ളിഷ് ്്േൂെൂത്് കണക്ഷൻ

അവറേ്ിൾ ഇൻ - Xpulse 200 BS6

• െിടപൻെിങ്ങക് അപപൊൺ ദി പ്താട്ിൽ ഓപെണിങക് 

ടപാെിഷൻ അ്ക് െക്മാടലർ ഓപെണിങക് ഇ്ക് അെ്ാൻെസ്ക് ദി 

ഇ്ിഷൻ  ഒപക്്ിമമം ഫ്ൂയൽ എഫീഷിയൻെി ആൻെക് 

ബറെക്-എബിലി്ി

• ടബനിഫി്ക്െക് 

• ടബ്ർ ബറെക്-എബിലി്ി 

• ടബ്ർ ഫ്ൂയൽ എഫീഷിഎൻെി

ല്തോട്ടിൽ ലകോൺല്െോൾഡ് ഇഗ്നിഷൻ സിറ്ം (TCIS)

• െൌൺപലാെക് ഹീപറാ ബറെക് ബഗെക് ആപെക് ് ഫം ഗൂഗിൾ പക്പലയക് പസ്റാർ & ആപെിൾ ആപെക് 

പസ്റാർ രജിസ്റർ യൂർടെൽഫക് ഓൺ ദി വയ ഗൂഗിൾ ഓർ പഫെക്ബുക്ക് അക്ൌണക് 

• പഗാ പട്ാ ദി ബക്ലൂെൂത്ക് ടപയറിങക് െക്്കീൻ ഓൺ ദി പമാപട്ാർബെക്ിൾ മീ്ർ 

കൺപൊൾ

• ടെർച്ക് പഫാർ ദി ബക്ലൂെൂത്ക് െിബവെക് ഓൺ ആപെക് ടെടലകക്്ക് ദി െിബവെക് & 

ടനയിം ഇ്ക് (ഇഫക് യു വാണക് ്ു) നൌ, കണക്ഷൻ ഹാെക് ബീന എകക്സ്റാബക്ലിഷക്െക് 

• എൻട്ർ യുവർ ടെസ്റിപനഷൻ ഓൺ app  & സ്റാർട്ക് നാവിപഗഷൻ എൻപജായക് ദി 

കൺവീനിടയൻെക് ഓഫക് പെൺ-ബബ-പെൺ നാവിപഗഷൻ
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സർവീസ് ടഷഡ്ൂൾ (്�ീ)

യൂണി്് ലകോൺടവർഷൻ ലെ്ിൾ

ഓൾ ല�ോഡൽസ്

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)

ടപയക്െക് െർവീെക്: ഈച്ക് ടപയക്െക് െർവീെക് നീെക് ്ു ബി അബവൽെക്  ആഫക്്ർ 
എടവരി 3000 KMS OR 90  പെയക്െക് ്ഫം ദി ്പീവിയെക് െർവീെക്, വിച്ക്എവർ ഈെക് 

ഏർ�ിയർ

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 

എകക്െക്പക്ലപനഷൻ :
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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* ലെോട്ടൽ നമ്ർ ഓ�് ടസൻസർസ് ലവ�ിസ് ആസ്ട�ർ  ടസടേക്്ഡ് ല�ോടഡൽ

ടെക്ലനോളജി ഈസ് എ ലകോമ്ിലനഷൻ ഓ�് 
ഇൻട്േിടജൻ്് ടസൻലസർസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഔർ 
2-WHEELERS.

�വർ

1.ല്തോട്ടിൽ ട�ോസിഷൻ ടസൻസർ 

2.�ോനില�ോൾഡ് അ്് ലസോേ്ൂട്ട് 

്�ഷർ ടസൻസർ

എലക്ോണ�ി

3.ഓക്സിജൻ ടസൻസർ

4. ്കോങ്് ട�ോസിഷൻ ടസൻസർ

5.i3s സ്ിച്ച്

ലസ�്്ി

6.്ോങ്് ആംഗിൾ ടസൻസർ 

7.റസഡ് റ്ോൻഡ് ടസൻസർ

8.റസഡ് റ്ോൻഡ് എൻജിൻ കിൽ 

ടസൻസർ

കംല�ോർട്ട്

9. ടവഹിക്ിൾ സ്�ീഡ് ടസൻസർ

10.റ്ോർട്ട് സ്ിച്ച് 

11.ക്േച്ച് സ്ിച്ച് 

12.ന്ൂ്െൽ/ല്്ക്് സ്ിച്ച് 

13.കിൽ സ്ിച്ച്

ഡ്ൂ�്ിേി്ി
14. എൻജിൻ ഓയിൽ ടെം�ല�ച്ചർ 

ടസൻസർ

�ിേയ്ിേി്ി
15.ഇൻടെക്് എയർ ടെം�ല�ച്ചർ 

ടസൻസർ
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വാട്ക് ആർ ഭാരതക് പസ്റജക് പനാർമെക് ?

• ഇൻട്ൊെ്ൂെക്െക് ഇൻ 2000 ബബ ദി ഗവൺടമൻ്ക് ്ു ടറഗുപല്ക് എമിഷൻ ഓഫക് എയർ 

ടപാലൂഷൻെക് ്ഫം പമാപട്ാർ ടവഹിക്ിൾെക്

• BS6 പനാർമെക് വിൽ ബി ഇ്ക് �ീടമൻട്െക് ഇൻ ഇൻെ് from 1st April 2020

• ഭാരതക് പസ്റജക് VI പനാർെക് ആർ െു പസ്റജക് െക് എടഹെക് ഓഫക് ദി ട്പടെൻ്ക് ഭാരതക് പസ്റജക്  IV 

പനാർെക് ഇൻ  ടറഗുപല്ിംഗക് എമിഷൻെക്.

• ലിമി്ക് ദി റിലീെക് ഓഫക് എയർ ടപാലക്ലുഷൻെക് ആെക് ബന്െജൻ ഓകക്ബെെക്െക്, 

കാർബൺ പമാപണാബെെക്,ബഹപ്ൊ കാർബൺെക്, പർട്ിക്ുപല്ക് മാ്ർ (PM) 

ആൻെക് െൾഫർ ഓകക്ബെെക് ്ഫം ടവഹിക്ിൾെക്

ഭോരത് ലറ്ജ് VI

ഗക്പലാസ്റി
•      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 

VEHICLE DELIVERY PROCESS

*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
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