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୍େକ୍ଟେ (ସପେେିଫିସକେନ ୍ସ , େପ୍େ 5, କଲେ ଇତୟୁାଦି) େହତି ଜେିତ ସେେିଅେ କ୍ଵାଇେିେ ପଚାେିପାେିବା |



2

Table of Contents

 S.NO PAGE

1 ହପି�ୋ ପେଲେ ପ୍ୋପେେ – 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 ହପି�ୋ ପରକପନୋଲଜି 44

20 ଇଷ୍ୋବଲିେ ବ୍ଲୁରୁଥ କପନକ୍ସନ 53

21 େର୍୍ଣିେ ପେଡୁୟୁଲ 54

22 ୟୁନରି କନର୍ଜନ୍ ପରବୁଲ 54

23 XSENS ପରକପନୋଲଜି 55

24 ପ୍ୋେୋ�ି 56

25 ପର୍ଇକୋଲ ପଡଲିପର୍�ୀ ପ୍ୋପେେ 57



3

ହପି�ୋ ପେଲେ ପ୍ୋପେେ
 

ନମିନଲିଖତି ଉପଦେଶୟୁ େହତି ପହପ�ୋ ପେଲିଙ୍ଗ ସି୍ଲ୍ (HSS) େଷିୃ୍ 
କ�ୋଯୋଇଛ:ି

• ହସିୋ ଆଉେସଲେ୍ ଗେି୍କସେ ସେଲେ ସ୍ାସେେେ ଷ୍ାଣ୍ଡାେ୍ନଆଇସଜେନ|
• ସେଲେ ସଫାେ୍ନ ଦ୍ାୋ କଷ୍େେଙ୍କ ଏକ୍ସପିେିଏନ ୍ସେ ଇନହାନ ୍ସସେଣ୍ଟ |
• ହସିୋ ବ୍ାଣ୍ଡ ବିଷୟସେ କଷ୍େେ ଙ୍କ ପେସେପ୍ସନ େୀଇସନ ୍ଫାେ୍ନଡ଼ କେନ୍ତୁ |

O - ଓପ�ନଙି୍ଗ ଏ ପେଲେ କଲ
P - ୍ବଙି୍ଗ ଏଣ୍ଡ �ିଚଙି୍ଗ
D - ପଡପ�ୋ ଏଣ୍ଡ ପରଷ୍ �ୋଇଡ
O - ଅବପଜକ୍ଟ ପହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ
C - ପକଲୋଜଂିଗ ଏ ପେଲେ କଲ
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O - ଓପ�ନଙି୍ଗ ଏ ପେଲେ କଲ
ଗ୍ୀରିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ�ଡକ୍ସନ
• ସ୍ାଇଲ େହତି ଗ୍ୀେ କେ
• ଅଫେ ଫେ୍ନ ସହଣ୍ଡସେକ/ନେସ୍ାେ
• ନିଜକ୍ ଇସଣ୍ଟଟ୍ାେ୍ୟୁେ କେ
• ଦ୍ହି ଁହାତସେ ବିଜସନେ କାେ୍ନ ଅଫେ କେନ୍ତୁ 
• ଅଫେ େିେିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ େିସରେଶସେଣ୍ଟ 
• ବିଲଡ଼ ଏ ୋ଼ସପାେ୍ନ

ପଡପର୍ଲ�  �ୋ଼ପ�ୋର ୍ଉଇଥ କଷ୍��
• ସ୍ଲ େକ - ଉଏଦେ ଏଣ୍ଡ ଇଜ ଅଫ କେୟ୍ୁେିଙ୍ଗ/ସଲାସକେିଙ୍ଗ ଲିେେେିପ
• ୋଧାେର ଆଗ୍ହ ଯଥା - ସଫାନ୍ ଏବିଂ ସୋେେୋଇସକଲ୍ / ସ୍େ୍େ ଚଲାଇବା |

ଗଡୁ଼ ପେଲ କଲିଙ୍ଗ ଓପ�ନଙି୍ଗ �ୋଇ ଁରିପ୍ସ
• କଷ୍େେଙ୍୍କ ସଗଷ୍ ପେି ସ୍ାଗତ କେନ୍ତୁ |
• ଏିଂଥେି୍ଆଜେ ସୋ କେନ୍ତୁ ଏବିଂ କଷ୍େେ ଙ୍୍କ କମ୍ଫସେ୍ନବଲ କେ |
• ନିଜକ୍ ଇସଣ୍ଟଟ୍ାେ୍ୟୁେ କେ ଏବିଂ ଅଶଷି୍ କେିବାକ୍ ଇଗେସନଶ ସୋ କେନ୍ତୁ |
• ଯଦିଓ ଆପର ବିଜ ିଅଛନି୍ ସତସବ ଆଇ ଓ ସଜଶ୍ଚେ ସେ ଏକନସଲଜ କେନ୍ତୁ |
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P - ୍ବଙି୍ଗ ଏଣ୍ଡ �ିଚଙି୍ଗ
ର୍ଲ ୍ବଙି୍ଗ �ୋଇ ଁରିପ୍ସ 
• କ୍ଶସଚନ ପଚାେିବା ପବୂ୍ନେ୍ ପେେିେନ େିକ କେନ୍ତୁ |
• େେସ୍ତ େିଲିେ୍ ସ୍ାବିଙ୍୍ଗ ଏବିଂ ବ୍ାଣ୍ଡ ଇନହାନେିିଂ କ୍େସଚନ ପଚାେ |
• ସକାେେିଏେ ହ୍ଅନ୍ତୁ |
• ଇସଣ୍ଟେସଗେିେ ପେି କ୍େସଚନ କେ ନାହି ଁ|

୍ବଙି୍ଗ କୁେପଚନ୍ସ
୍ବିଙ୍ଗ ପାଇ ଁ3W କନସେପ୍ଟ ଅନ୍େେର କୋଯିବା ଆବଶୟୁକ |
1. ଆପର ସକଉ ଁସୋେେୋଇସକଲ ଚଲାଉଛନି୍?
2. ଆପର ଆପରଙ୍କେ ନୂତନ ସୋେେୋଇସକଲସେ ସକଉ ଁେବ୍ ଫିଚେ୍ନ ସଦଖଛ୍ନି୍?
3. ତ୍ସେ ସକସବ ତ୍େେ ନିଷ୍ପତି୍ ଚୂୋନ୍ କେିବ?

ବ୍ୋଣ୍ଡ ପର୍ଲୁୟୁ ଇନହୋନେିଂ କୁେପଚନ୍ସ
• ୋେ୍ / େୟୁାୋେ,୍ େ୍ ଁ ନିଶି୍ଚତ ସଯ ଆପରଙ୍କେ ପେବତ୍୍ନୀ ସୋେେୋଇସକଲ୍ / ସ୍େ୍େ 

େିୋଇେ କେିବା େେୟସେ େେ୍ଣିେ କଷ୍ ଏବିଂ ପାଟ ୍ସ୍ନ ଅସେସଲସବଲ ଆପରଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଇସ୍ାେସେଣ୍ଟ ସହବ?

• ୋେ୍ / େୟୁାୋେ,୍ ଫ୍ଏଲ ୍ାଇେ ବୃଦି୍ େହତି ଆପର ଆପରଙ୍କେ ସୋେେୋଇସକଲ୍ / 
ସ୍େ୍େକ୍ ଗଡ଼୍ ୋଇସଲଜ ୍ସଦବାକ୍ ଚାହ୍ଛଁନି୍ କି?

• ୋେ୍ / େୟୁାୋେ,୍ ଆପର ସଯଉଆଁସେ ରୋସେଲ କେନି୍ ସେଠାସେ ଏକ ସକଲାଜ େେ୍ଣିେ 
ସେଣ୍ଟେ େହବିା ଇସ୍ାେସେଣ୍ଟ ଅସେ, େ୍ ଁନିଶି୍ଚତ ସଯ ଆପର ଏଥସିେ େହେତ କି?

�ିଚଙି୍ଗ
• େେସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁକସେକ୍ଟ ସେଲେ ପିଚ ବୟୁବହାେ କେନ୍ତୁ

ରିପ୍ସ ଫ� ଗଡୁ଼ �ିଚ୍
• ଏକ ସୋଲ୍େନ ପେି ୍େକ୍ଟକ୍ ପିଚ୍ କେନ୍ତୁ |
• କଷ୍େେଙ୍୍କ ଚ୍ଜ କେିବାକ୍ ଅପ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ |
• ଅଜିଂପ୍ସନ ଉପସେ ସବେ କେି ପିଚ୍ କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ (କଷ୍େେ ଅପିଆସେନ ୍ସ , ଏଜ ଏଣ୍ଡ 

ସଜନ ୍ଡେ )
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D - ପଡପ�ୋ ଏଣ୍ଡ ପରଷ୍ �ୋଇଡ
ପଡପ�ୋ ଏବଂ ପରଷ୍ �ୋଇଡ୍ �ବୂ�ୁ୍
• ସେଇକାଲ କଲିନଲିସନେ
• ୍ପେ ସପେେ ଅୋଉଣ୍ଡ ସେଇକାଲ
ପ�ୋର�େୋଇପକଲ୍ / ସ୍ରୁ� ପଡପ�ୋନପଷ୍ରେେନ - ପ୍ୋପେେ
1. ରେଣ୍ଟ େ୍ୟୁ 2. ୋଇେ େ୍ୟୁ
3. େିଅେ େ୍ୟୁ  4. ସଲଫ୍ଟ ଏଣ୍ଡ େପ େ୍ୟୁ
ପବପନଫିର ପେଲିଙ୍ଗ
• ସ୍ାେକ୍ଟେ ସବସନଫିେ ଉପସେ ସଫାକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବିଂ ସକବଳ ଫିଚେ୍ନ / ସେସକନାସଲାଜି ଉପସେ 

ନ୍ସହ ଁ|
• କଷ୍େେଙ୍କ ସେଲାସେନ ୍ଟ   େହତି ସ୍ାେକ୍ଟ ସସ ୍ଟଟ୍ଣ ୍ଥ  ଉପସେ ଅଧକି େେୟ ବିତାନ୍ତୁ |
ରିପ୍ସ ପଫୋ� ଇପପେକ୍ଟଫୁଲ ୍ଡକ୍ଟ ପଡପ�ୋ 
• କଷ୍େେଙ୍୍କ ୍େକ୍ଟକ୍ େଚ ଓ ଫିଲ କେିବାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ |
• ସହେ ସପେନ ଏଣ୍ଡ ୍ାଇେ େ୍ବାେ୍ନେ ସ୍ାେକ୍ଟ
• େିୋଇେଲ ନ୍ସହ କନେସଶ୍ନେନାଲ ସ୍ାସେେ |
• କଷ୍େେ ଙ୍କ ସେପେନ ୍ସ ଓ ଅଣ୍ଡେସଷ୍ଣି୍ଡଙ୍ଗ ପାଇ ଁସଚକ କେନ୍ତୁ |
୍ି-ପରଷ୍ �ୋଇଡ୍
• ଏଡି଼କ୍ଏେ ଫ୍ଏଲ େହତି େଠକି୍ ୱକ୍ଣିଙ୍ଗ କଣି୍ଡେନସେ ସୋେେୋଇସକଲ୍ / ସ୍େ୍େ ନିଶି୍ଚତ କେନ୍ତୁ |
• ଏକ୍ସସପଲନ ସୋେେୋଇସକଲ / ସ୍େ୍େ କସଣ୍ଟଟ୍ାଲେ |
• ଏକ୍ସସପଲନ ସେଷ୍ ୋଇେ େ୍େ |
• କଷ୍େେଙ୍୍କ ଏକ୍ସପିେିଏନ ୍ସ ପାଇ ଁ୍େଖ୍ ଫିଚେ୍ନ ଗେି୍କ ବିଷୟସେ େିୋଇଣ୍ଡ କୋଇବା |
• କଷ୍େେ ଏବିଂ ନିଜ ପାଇ ଁକଲିନ ସହଲସେେ ଏିଂେୟୁେ କେନ୍ତୁ |
ଡିଓ�ିଙ୍ଗ ��ୀକ୍ୋ �ୋଇଡ୍
• କଷ୍େେ ସକବଳ ସୋେେୋଇସକଲ / ସ୍େ୍େ ଚଲାଇବାକ୍; ଚ୍ପଚାପ ୍ପଛସେ ବେିବାକ୍ DSE |
• ଯଦି କଷ୍େେ ସକୌରେି କ୍େସଚନ / େିସେକ୍ସନ ପଚାେନି୍ ସତସବ ଉତ୍େ ସଦବାକ୍ DSE |
ପ�ୋଷ୍ ପରଷ୍ �ୋଇଡ୍  
• ଫିଡ଼ସବକ ଅନ ୋଇେିଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିେିଏନ ୍ସ |
• େୀଇସନ ୍ଫାେ୍ନ ୍େକ୍ଟ ସସ ୍ଟଟ୍ଣ ୍ଥ  ଏଣ୍ଡ କସନକେ େ୍ କଷ୍େେ ଆବଶୟୁକତା
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DEMO 
PROCESS

ରେଣ୍ଟ େ୍ୟୁ

େିଅେ େ୍ୟୁ ସଲଫ୍ଟ ଏଣ୍ଡ େପ େ୍ୟୁ

ୋଇେ େ୍ୟୁ

1 2

3 4
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O - ଅବପଜକ୍ଟ ପହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ
ଅବପଜକ୍ଟ ପହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ପ୍ୋପେେ - 2As
• ଏକନସଲଜ - ଏକନସଲଜ କଷ୍ୋେ୍ନ ଅବସଜକ୍ସନ
• ଆନଶେ - ଅବସଜକ୍ସନେ ଆନୋେ ଦିଅ ଏବିଂ ଏେିସେନ ୍ସ ସ୍ାୋଇେ କେ

ରିପ୍ସ ଫ� ଇଫଏକ୍ଟରି୍ ଅବପଜକ୍ଟ ପହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ 
• ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ାକ୍ ଏକନସଲଜ କେନ୍ତୁ |
• ଅବସଜକ୍ଟ ଉଠାଇବା ପାଇ ଁକଷ୍େେଙ୍୍କ ଧନୟୁବାଦ |
• ସପେେିଫିକ ଆନୋେ ସ୍ାୋଇେ କେନ୍ତୁ |
• ଏକ ଏେିେିଏନ ୍ସ  େହତି େସପାେ୍ନ |
• • ଆପତି୍ଗେି୍କ୍ ଇଗସନାେ କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ|
• • କଷ୍େେ ଙ୍କ  େହତି କଦାପି ଇସଣ୍ଟେପେ କିମ୍ା ଆେଗୟ୍ କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ|
• • ଏହାେ େିଜନ ଆଇସେଣି୍ଟଫାଇ କେିବା ପାଇ ଁ୍ବ କେନ୍ତୁ |
• • ଅବସଜକ୍ଟ ଉପସେ ତ୍େେ ଅଣ୍ଡେେତାଣି୍ଡଙ୍ଗ କ୍ େିକନଫେ୍ନ  କେ |
• 
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C - ପକଲୋଜଂିଗ ଏ ପେଲେ କଲ
କ୍ରୟ େପକେତ ଚହି୍ନର କ�ିବୋ |
କ୍ସଶ୍ଚନ
• ନିକେସ୍ଥ େେ୍ଣିେ ୍ ସଷ୍େନ ସକଉଠଁାସେ ଅଛି? ଆେନ୍ା ୱସିକଣ୍ଡସେ ଆପର 

ସୋେେୋଇସକଲ୍ / ସ୍େ୍େ ସେଲିେେ କେିପାେିସବ କି? 

େିଗ୍ାଲ ୍ସ 
• କଷ୍େେ ବାେମ୍ାେ ସୋେେୋଇସକଲ / ସ୍େ୍େସେ ବେିଥା’ନି୍ | ଗ୍ାହକ 

ସୋେେୋଇସକଲ / ସ୍େ୍େ େିସେକ୍ସନ ସେ ପର୍ ିଥସେ ସଦଖନି୍ | 

ସଷ୍େସେଣ୍ଟ
• େ୍ ଁ୍କୃତସେ ସେେ କଲେ ସୋେେୋଇସକଲ / ସ୍େ୍େକ୍ ପେନ୍ଦ କସେ |ଯଦି େ୍ ଁ

ବତ୍୍ନୋନ କିଂନ ୍ଫେ୍ନ କସେ, ଆପର ଏହ ି ୱସିକଣ୍ଡସେ ସୋେେୋଇସକଲ୍ / ସ୍େ୍େ 
ସେଲିେେ କେିସବ |

େିପ୍ସ ଫେ ଗଡ଼୍ େୀଲ ସକଲାଜେ
• େୀଲେ େତ୍୍ନାବଳୀକ୍ େବ୍ନଦା ପେଷ୍ ୋବସେ େକ୍ୟୁସେଣ୍ଟ୍ କେନ୍ତୁ |
• କଷ୍େେଙ୍କ ୋଇଣ୍ଡ ସେ ସକୌରେି ସପଣି୍ଡଙ୍ଗ ଅବସଜକ୍ସନ ପାଇ ଁେବ୍ନଦା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ |
• ଅେ୍ନେ ପାଇ ଁକଷ୍େେଙ୍୍କ କନଫାଇସେଣ୍ଟସେ ପଚାେନ୍ତୁ |
• ଯଦି କଷ୍େେ ଅବସଜକ୍ଟ ସହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ସ୍ାସେେକ୍ େିଫେକ୍ ଚାହାନିଁ୍ |
• କଷ୍େେ ଥସେ କେିେ କେିବା ପସେ ଉେୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ାୋ ୋଇନ ସହାଇଥବିା 

ଅେ୍ନେ ଫେ୍ନ ପାଆନ୍ତୁ |
• କନ ୍ଫେ କେନ୍ତୁ ସଯ ସେେିଏବଲ୍ ଉପସେ େସେଲ୍, େଙ୍ଗ, ବିତେର ତାେିଖ / େେୟ, 

ୋଉନ୍ ସପସେଣ୍ଟ ଇତୟୁାଦି ଉପସେ କ୍ପ୍ିେ ସଳେେିେି ଅଛି |



10

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 97.2 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 5.9 kW @ 8000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.05 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ କିକ ଷ୍ାେ୍ନ/ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ୪ ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ େବଲ ସରେେଲ ସରେେ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ ୨ ସସ ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ 130 mm
େିଅେ 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 
େିଅେ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
�ଜବୂତୀ ପହ େ�ପ�ୋତୋ ନହି ଁ
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SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
XSENS

ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

3. ବ୍ାଇେେ ସହଡ଼ସଲ୍େ ସୋେ ସେଫେି

4. ନ୍ୟୁ ଗ୍ାଫିକ୍ସ ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ସୋେ ସେଫେି ଓ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
କିକ୍ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
କିକ୍ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ସପୋକ ହ୍ୟିଲ - Fi 
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  - i3s |
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  - ଅଲ ବ ଲାକ |

ଫିଚେ୍
ହାଇ-ସେନୋଇଲ୍ େବଲ୍ ରେେଲ୍ ସରେେ୍ ଅପ୍ଟିୋଇଜ ୍ପଲି୍ଙ୍ଗ ପାୱାେ
ଲଙ୍ଗ େିେ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ୍
ଏଡ଼ଜସଷ୍ବଳ େିଅେ େସପେନେନ ସବଷ୍-ଇିଂ-କଲାେ େ 130 mm େିୟେ ସବ୍କ୍

କଲେ୍

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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SPLENDOR + BS6
ର୍ପ�ୋେୋ ପହ େ�ପ�ୋତୋ ନହି ଁ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 97.2 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 5.9 kW @ 8000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.05 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ ଷ୍ାେ୍ନ/କିକ ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ୪ ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ େବଲ ସରେେଲ ସରେେ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ 130 mm
େିଅେ 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100-18 M/C 47P (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 80/100-18 M/C 54P (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 9.8 Ltrs 
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SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
XSENS

ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

3. ବ୍ାଇେେ ସହଡ଼ସଲ୍େ ସୋେ ସେଫେି

4. ନ୍ୟୁ ଗ୍ାଫିକ୍ସ ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ସୋେ ସେଫେି ଓ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
କିକ୍ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  - i3s |

ଫିଚେ୍
ହାଇ-ସେନୋଇଲ୍ େବଲ୍ ରେେଲ୍ ସରେେ୍ ଲଙ୍ଗ େିେ & 5 ସସ ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ େିଅେ େସପେନେନ
େ୍ୟୁସବ ଲେ ୋୟାେ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ୍
165 mm ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟସେନ ୍ସ ସବଷ୍-ଇିଂ-କଲାେ େ 130 mm େିୟେ ସବ୍କ୍

କଲେ୍

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 97.2 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 5.9 kW @ 8000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.05 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ ଷ୍ାେ୍ନ/କିକ ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ୪ ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ େବଲ ସରେେଲ ସରେେ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ 130 mm
େିଅେ 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 2.75 x 18 - 4PR/42P
େିଅେ 2.75 x 18 - 6PR/48P

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 9.8 Ltrs 

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

3. ବ୍ାଇେେ ସହଡ଼ସଲ୍େ ସୋେ ସେଫେି

4.ନୂତନ ୍ିୟ ଗ୍ାଫିକ୍ସ | ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ସୋେ ସେଫେି ଓ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ଫିଚେ୍
ହାଇ-ସେନୋଇଲ୍ େବଲ୍ ରେେଲ୍ ସରେେ୍ ଲଙ୍ଗ େିେ & 5 ସସ ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ େିଅେ େସପେନେନ
େ୍ୟୁସବ ଲେ ୋୟାେ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ୍
165 mm ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟସେନ ୍ସ ସବଷ୍-ଇିଂ-କଲାେ େ 130 mm େିୟେ ସବ୍କ୍

କଲେ୍

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  - i3s 
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SPLENDOR iSMART BS6
ନଏ ଜ�ୋପନ କ ିସ୍ୋର ୍େୱୋ�ୀ - ଇଣି୍ଡଆଜ ଫୋଷ୍୍ ବ.ିଏେ.୬ ପ�ୋର�େୋଇକଲ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 113.2 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 9.89 Nm @ 5500   rpm
ଗିଅେବକ୍ସ ୪ ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ େବଲ ସରେେଲ ସରେେ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍  240 mm* | ଡ୍ରେ 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100-18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 80/100-18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 9.5 Ltrs 
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Red GreyBlue

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

3.ନ୍ୟୁ ଇିଂଜନି ଉଇଥ ସୋେ େକ୍ନ ଅନ େିୋଣ୍ଡ(9.89 Nm) ସବଷ୍ ପିକ ଅପ

4.ୋଇେଣ୍ଡ ସରେେ ସବେେ ସହଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ 

5.ରେଣ୍ଟ େିସ୍ ସବ୍କ େହତି IBS ସେକସନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ ସେଫେି ସୋେ ସେଫେି

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  

ଫିଚେ୍
ECU େନୀେଡ଼୍ନ ଫ୍ଏଲ ଇିଂସେକ 1281 mm ହ୍ୟିଲ ସବଶ
ଇିଂଜନି ସେ୍ସେଚେ କସଣ୍ଟଟ୍ାଲ 180 mm ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟସେନ ୍ସ
େ୍ଆଲ ସୋନ ଗ୍ାଫିକ୍ସ ଲାେଜ 18 inch ହ୍ୟିଲ

କଲେ୍
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PASSION PRO BS6
ପନକ୍ସର ପଜନ ପ�ଶନ ପ୍ୋ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 113.2 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 9.89 Nm @ 5500   rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ ଷ୍ାେ୍ନ (with i3s) / କିକ ଷ୍ାେ୍ନ
ସରେେ ୋଇପ ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ କସନନ୍ସ୍ନଲ ସଫାେକ - ୋଇ   30mm
େିଅେ ଟ ୍ିନ େକ୍ସ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍  – 240 mm/ ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ  – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100-18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 80/100-18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 10 Ltrs 
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Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ

ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼
ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

2. େୟୁାଙ୍କ ଶ୍ରଉଡ଼ ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

3. ବ୍ାଇେେ ସହଡ଼ସଲ୍େ ସୋେ ସେଫେି

4. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

5. ଷ୍ାଇଲିେ ସେଲସଲ୍ ସବଷ୍ ସେଫେି ଏଣ୍ଡ ଲ୍କ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  

ଫିଚେ୍
ନ୍ୟୁ 113cc ଇିଂଜନି ହାଇୟେ ତକ୍ନ ଅନ େିୋଣ୍ଡ େିଜି-ଆନାଲଗ କନସୋଲ୍
ୋଷ୍ୟ୍ୁଲାେ େୟୁାଙ୍କ େହତି ରିେପଲ ସୋନ ଗ୍ାଫିକ େଫଲେ୍ କେେ୍
ନ୍ୟୁ ୋଇେଣ୍ଡ ସରେେ ସଚେିେ ଲଙ୍ଗେ୍ ରେଣ୍ଟ୍ େେସପନ ୍ସନ୍ ରୋସେଲ

କଲେ୍
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SUPER SPLENDOR BS6
ନଇ ଁବୁଲନ୍ପିୟୋଂ ପକୋ ଛପୂନ କୋ ୟୁଗ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.7 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 8 kW @ 7500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.6 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ(ଉଇଥ i3s )& କିକ
ଗିଅେବକ୍ସ ୪ ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ ୋଇେଣ୍ଡ ସରେେ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍ – 240 mm / ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100-18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 90/90 - 18| େ୍ୟୁସବ ଲେ ୋୟାେ

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 12 Ltrs.
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Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. ରେଣ୍ଟ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ସୋେ ସେଫେି

3. 5-Speed ଗିଅେବକ୍ସ ସୋେ କମ୍ଫେ୍ନ ବାଏ େିେ୍ୟୁେିଙ୍ଗ ୋଇବସେେନ

4. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

5. ବିଗେ େିେ ସୋେ କମ୍ଫେ୍ନ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  

ଫିଚେ୍
ସ୍ା୍ିତେି  i3S ସେସକନାସଲାଜି 180 mm ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟସେନ ୍ସ
ନ୍ୟୁ େତ୍୍ଣିକାଳ ଇିଂଜନି 45 mm ଲିଂଗେ େିେ

ହାଇ-ସେନୋଇଲ୍ ୋଇେଣ୍ଡ  ସରେେ୍ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ ୍େହତି  240 mm ରେଣ୍ଟ େିସ୍ 
ସବ୍କ୍

କଲେ୍
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GLAMOUR BS6
ପନକ୍ସର ପଲପର୍ଲ �ୋୱୋ�,ପରପକନୋପଲୋଜି,ଷ୍ୋଇଲ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.7 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 8 kW @ 7500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.6 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ(ଉଇଥ i3s )& କିକ
ଗିଅେବକ୍ସ 5 ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ରେଣ୍ଟ ସଫାକ୍ସ୍ନ (ରୋସେଲ 120mm)
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ (ରୋସେଲ 81mm)

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍ – 240 mm / ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100 - 18
େିଅେ 100/80 - 18

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 10 Ltrs.
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Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. େପଲିେ ଆସଲାୟ ହ୍ୟିଲେ ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

3. ୋଇସଲଜ ୍ଇଣି୍ଡସକେେ େହତି େିଜି-ଆନାଗଲ୍ େିେେ 
କନସୋଲ୍ |

ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ & ଷ୍ାଇଲିଶ

4. 5-Speed ଗିଅେବକ୍ସ ସୋେ କମ୍ଫେ୍ନ ବାଏ େିେ୍ୟୁେିଙ୍ଗ ୋଇବସେେନ

5. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  

ଫିଚେ୍
ପାୱାେଫ୍ଲ  125 cc ଇିଂଜନି େ୍ଆଲ୍ ସୋନ୍ ବେି ଗ୍ାଫିକ୍ସ |
ୋଷ୍ୟ୍ୁଲାେ ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ ଲଙ୍ଗେ୍ ରେଣ୍ଟ୍ େେସପନ ୍ସନ୍ ରୋସେଲ
100/80 ୱାଇେ େିଅେ ୋୟାେ୍ନ ବ୍ାଇେେ ସହଡ଼ସଲ୍େ

କଲେ୍
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
ନୁୟୁ ଏଡିେନ ପ�ୋର�େୋଇକଲ

FEATURES
1. ଇନହାନସେେ ଷ୍ାଇଲ ଏହାେ ନୂଆ Matte 

Vernier Grey color with Fire Yellow 
Graphics. ସଯାଗ୍ ଁ

2.   ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ  ଏହାେ USB ଚାଜ୍ନେ 
ସଯାଗ୍ ଁ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.7 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 8 kW @ 7500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.6 Nm @ 6000 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ(ଉଇଥ i3s )& କିକ
ଗିଅେବକ୍ସ 5 ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ରେଣ୍ଟ ସଫାକ୍ସ୍ନ (ରୋସେଲ 120mm)
େିଅେ 5 ସସ୍ଟପ ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ (ରୋସେଲ 81mm)

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍ – 240 mm / ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 80/100 - 18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 100/80 - 18 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 10 Ltrs.
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କଲ�୍ 

* ଅସେସଲସବଲ ଇନ ସବାଥ େିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରେ ସେେୀଆଣ୍ଟ

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେେ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି 
େସେନ ୍ସ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. େପଲିେ ଆସଲାୟ ହ୍ୟିଲେ ଷ୍ାଇଲିଶ ଲ୍କ୍ସ

3. ୋଇସଲଜ ୍ଇଣି୍ଡସକେେ େହତି େିଜି-ଆନାଗଲ୍ େିେେ 
କନସୋଲ୍ |

ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ & ଷ୍ାଇଲିଶ

4. 5-Speed ଗିଅେବକ୍ସ ସୋେ କମ୍ଫେ୍ନ ବାଏ େିେ୍ୟୁେିଙ୍ଗ ୋଇବସେେନ

5. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
Blaze ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
Blaze 2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi  
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XTREME 160R BS6
ପହଡ଼େ ଉଇଲ ରର,୍ ହୋର ୍ଉଇଲ ପ�େ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 163 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 14 Nm @ 6500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ & କିକ
ଗିଅେବକ୍ସ 5 ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ  ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ଆଣି୍ଟ ରେୀକ୍ସନ ବ୍େ େହତି ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ (37 mm େିଆ) |
େିଅେ 7 ସଷ୍ପ ୍ୋଇେେ୍-ଆେଜସଷ୍ବଲ୍ ସୋସନାଶକ୍ |

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ 276 mm ସପୋଲ୍ େିସ୍, େିଙ୍ଗଲ ଚୟୁାସନଲ୍ ABS
େିଅେ 220 mm ସପୋଲ୍ େିସ୍| 130 mm ଡ୍ରେ

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 100/80-17 (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 130/70 -R17 

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 12 Ltrs.
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SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS େହତି ସେସକନାସଲାଜ ିଇଜିେନ୍14 
Sensors ଆଉଟ୍ସତାଣି୍ଡଙ୍ଗ ପେସଫାେେନ ୍ସ

2. ଫ୍ଲ LED ପୟୁାସକଜ ୍ଏବିଂ ଇନେସେ୍ନଡ଼ LCD କନସୋଲ୍ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍ ଏବିଂ ସୋେ ସେଫେି

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds ଆଉଟ୍ସତାଣି୍ଡଙ୍ଗ ପେସଫାେେନ ୍ସ

4. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଜିେନ୍ Cut-Off ସୋେ ସେଫେି

5. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େବଲ୍ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi

ଫିଚେ୍
37mm ବ୍ଡ଼ ସଶାଆ ରେଣ୍ଟ େେସପନ ୍ସନ୍ H- େିଗସନଚେ LED ସେଲ ଲୟୁା୍
ଲାଇେ କେବ ସୱେ ଅଫ 138.5 kg ଡ୍ରଏେ LED ସହେଲୟୁା୍
କ୍ାକ୍ଟ ସପୋେ୍ଣି ଏକଜହସ୍ତ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ପିଲିୟନ୍ ଗ୍ାବ୍
ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ାେ୍ନ ଏବିଂ ଇଜିେନ୍ କିଲ୍ ହଜାଡ଼୍ନ ଲାଇେ

କଲେ୍

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

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 199.6 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 16.45 Nm @ 6500 rpm
ଇଜିେନ୍ ଅଏଲ କ୍ଲଡ଼, 4 ସଷ୍ଟ୍ାକ େିଙ୍ଗଲ େିଲିଣ୍ଡେ OHC
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ & କିକ
ସରେେ ୋଇପ 5 ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ଗିଅେବକ୍ସ ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ଆଣି୍ଟ ରେୀକ୍ସନ ବ୍େ େହତି ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ 
େିଅେ ସୋସନା ଶକ୍ େହତି େିକ୍ଟଅଙ୍୍ଗଲାେ େଇ୍ଙ୍ଗଆେ୍ନ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ Disc Dia 276 mm
େିଅେ Disc Dia 220 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 100/80X17 52P (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 130/70XR17 62P (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 12.8 Ltrs.
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି ସ୍ାଗ୍ାେ ସହାଇଥବିା 
ଫାଇ 200cc ଇଜିେନ୍ ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ େିକ୍ଵଇେଡ଼

2. କଲ୍ ଆଲେ୍ନ େହତି େନ୍ନ ସନେିସଗେନ୍ ଏବିଂ ବ୍ଲ୍େ୍ଥ ୍
ଦ୍ାୋ େନ୍୍ନ ସୋେ ସେଫେି ଓ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

3. ଷ୍ାଇଲିେ ୍ସପୋେ୍ଣି ଲ୍କ୍ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

4. ଅସୋ ସେଲ ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

5. େିଙ୍ଗଲ ଚୟୁାସନଲ୍ ABS ସୋେ ସେଫେି 

ଫିଚେ୍
ନ୍ୟୁ ଅଏଲ କ୍ଲେ୍ କେବ ସୱେ of 154.5 kg
କଲ୍ ଆଲେ୍ନ େହତି ବ୍ଲ୍େ୍ଥ୍ ଟ ୍ିନ୍ LED ସହେଲୟୁା୍
େନ୍ନ ସନେିସଗେନ୍ ଦ୍ାୋ େନ୍୍ନ ବିଗେ ୋୟାେ୍

କଲେ୍

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଏବିଏେ ୍େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲା ଚକ - Fi|
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XPULSE 200 BS6

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 199.6 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 16.45 Nm @ 6500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ & କିକ
ଗିଅେବକ୍ସ 5 ପିେଡ଼ କନଷ୍ାନେ ସେଷ
ସରେେ ୋଇପ େ୍ୟୁବ୍ୟୁଲେ ୋଇେଣ୍ଡ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ (37 mm Dia) େବଲ୍ DU ବ୍ଶ ୍େହତି (190 mm Stroke)
େିଅେ 10 ସଷ୍ପ ୍ୋଇେେ୍-ଆେଜସଷ୍ବଲ୍ ସୋସନାଶକ୍

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ 276 mm ସପୋଲ୍ େିସ୍, େିଙ୍ଗଲ ଚୟୁାସନଲ୍ ABS
େିଅେ 220 mm ସପୋଲ୍ େିସ୍

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/90-21
େିଅେ 120/80-18

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 13 Ltrs.
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White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି ଅଏଲ କ୍ଲ ୍ଡ ଇଜିେନ ଆଉଟ୍ସତାଣି୍ଡଙ୍ଗ ପେସଫାେେନ ୍ସ

2. କଲ୍ ଆଲେ୍ନ େହତି େନ୍ନ ସନେିସଗେନ୍ ଏବିଂ ବ୍ଲ୍େ୍ଥ ୍
ଦ୍ାୋ େନ୍୍ନ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

3. ସବଷ୍-ଇନ୍-ସେଗସେଣ୍ଟ ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟୋନ ୍ସ ଏବିଂ େ୍ଆଲ୍ 
ପସପ୍ନାଜ ୍ୋୟାେ

ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

4. ସବଷ୍ ଇନ୍-ସେଗସେଣ୍ଟ ରେଣ୍ଟ ଏବିଂ େିୟେ େେସପନ ୍ସ ଏିଂହାସନ ୍ସେ କମ୍ଫେ୍ନ

5. LED ସହେଲୟୁା୍ େହତି DRL ସୋେ ସେଫେି ଏବିଂ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ABS େିସ୍ ସବ୍କ୍

ଫିଚେ୍
େ୍ଆଲ୍ ପସପ୍ନାଜ ୍ୋୟାେ୍ XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି ଅଏଲ କ୍ଲ ୍ଡ ଇଜିେନ
ହାଇ ଗ୍ାଉଣ୍ଡ କଲିୟୋନ ୍ସ େନ୍ନ-ବାଇ-େନ୍ନ ସନେିସଗେନ୍
ଅପ-ସି୍ପ ୍ନିଷ୍ାେନ ଆଲ୍େିନିୟେ ୍ବାେ ୍ସପ ଲେ୍
10-step ଅଦୟୁସଷ୍ବଳ  ସୋସନା-ଶକ୍ ଫ୍ଲ LED ସହଡ଼ସଲ୍େ

କଲେ୍
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PLEASURE+ BS6
ହୋ୍ଇ େଡୁ଼ ବଏଜ ପହବ ଅଲ ଦ ଫନ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 110.9 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.70 Nm @ 5500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ ଷ୍ାେ୍ନ/କିକ ଷ୍ାେ୍ନ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ -ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ବେେ ଲିଙ୍୍କ
େିଅେ େଇ୍ଙ୍ଗ ଆେ୍ନ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ବେେ ଲିଙ୍୍କ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ ଇସଣ୍ଟେସନଲ ଏକ୍ସପଣି୍ଡଙ୍ଗ େ ୍ୋଇପ (130 mm)
େିଅେ ଇସଣ୍ଟେସନଲ ଏକ୍ସପଣି୍ଡଙ୍ଗ େ ୍ୋଇପ (130 mm)

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/100 - 10 - 53 J (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 90/100 - 10 - 53 J (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 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

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେ ସହାଇଥବିା ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ି
େହତି XSENS

ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

2. ସରୋେ ୍ସହେଲୟୁା୍ ଏନସକଲାଜେ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

3. ସରୋେ ୍ରେଣ୍ଟ୍ ଫାେିଆ | ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

4. ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ଣିିଂ ସପାେ୍ନ ଏବିଂ ୟ୍େିଲିେି ବକ୍ସ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ଇନହାନସେେ ସେଫେି

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1. ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi
2. ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ େିେ ସେୋଲ ହ୍ୟିଲ – Fi

ଫିଚେ୍
ପାୱାେଫ୍ଲ 110cc ଇିଂଜନି ସେସରୋ ସହେଲୟୁା୍
ଆସଲାଏ ହ୍ୟିଲ ଆନାଗଲ୍ ପିେସୋେିେେ
ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ ଏବିଂ େ୍ୟୁବସଲେ ୍ୋୟାେ୍ LED ବ୍େ ଲୟୁା୍

କଲେ୍
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Pleasure+ Platinum
ନୁୟୁ ପର୍�ୀଆଣ୍ଟ - ପଲୋରିନ�୍

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 110.9 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.70 Nm @ 5500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ ଷ୍ାେ୍ନ/କିକ ଷ୍ାେ୍ନ

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ -ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ବେେ ଲିଙ୍୍କ
େିଅେ େଇ୍ଙ୍ଗ ଆେ୍ନ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ବେେ ଲିଙ୍୍କ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ ଇସଣ୍ଟେସନଲ ଏକ୍ସପଣି୍ଡଙ୍ଗ େ ୍ୋଇପ (130 mm)
େିଅେ ଇସଣ୍ଟେସନଲ ଏକ୍ସପଣି୍ଡଙ୍ଗ େ ୍ୋଇପ (130 mm)

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/100 - 10 - 53 J (େ୍ୟୁସବ ଲେ)
େିଅେ 90/100 - 10 - 53 J (େ୍ୟୁସବ ଲେ)

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 4.8 Ltrs
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MATT BLACK

SUPER 5 BENEFITS
1. ସ୍ାଗ୍ାେ ସହାଇଥବିା ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ ସେସକନାସଲାଜ ି
େହତି XSENS

ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

2. ସରୋେ ୍ସହେଲୟୁା୍ ଏନସକଲାଜେ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

3. ସରୋେ ୍ରେଣ୍ଟ୍ ଫାେିଆ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

4. ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ଣିିଂ ସପାେ୍ନ ଏବିଂ ୟ୍େିଲିେି ବକ୍ସ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ଇନହାନସେେ ସେଫେି

ଫିଚେ୍
ସରୋେ ୍େିଅେ୍ େ୍ୟୁ େିେେ ସରୋେ ୍େଫଲେ୍ ସପଲେ୍
ସରୋେ ୍ହୟୁାଣ୍ଡଲ୍ ବାେ୍ ଏଣ୍ଡଡ୍ସ 3D ସଲାସଗା ପ ଲାେିନେ ୍ବୟୁାଜଙ୍ି୍ଗ
େୟୁାେ୍ ବ ଲାକ୍ କଲେ୍ େିେ୍ ବୟୁାସରେଷ୍ଟ୍
ସଫଣ୍ଡେସେ ସରୋେ ୍ଷ୍ଟ୍ାଇପ୍ ବ୍ାଉନ୍ କଲେ୍ ପୟୁାସନଲ୍
େିେ ୍ସେପ୍ ପ ଲାେିନେ ୍ହେ୍ ଷ୍ା୍ିିଂ େହତି େ୍ଆଲ୍ ସୋନ୍ େିେ୍

କଲେ୍

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
PLATINUM (ZX) ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
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MAESTRO EDGE 125 BS6
କଲ କ ିପରପକନୋପଲୋଜ ିପକ େୋଥ ଚୋଲ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.6 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.7 kW @ 7000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.4 Nm @ 5500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ / କିକ୍-ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ସେେୀଓସେେିକ ଡ୍ରାଇେ୍

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ୟ୍ନିେ୍ େଇ୍ଙ୍୍ଗ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍ – 190 mm / ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/90 - 12 54J
େିଅେ 90/100 - 10 53J

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 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

SUPER 5 BENEFITS
1. ଇିଂେିଆଜ ଫାଷ୍୍ନ ସ୍େ୍େ ଉଇଥ ସ୍ାଗ୍ାେିଡ଼ Fi ଇିଂଜିନ 
ଉଇଥ XSENS ସେସକନାସଲାଜି ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

2. LED ଇନେିନିୟା ଏନହାିଂସ ୍ଡ ଲ୍କ୍ ଏବିଂ ୍ିେିୟେ ୍ଫିଲ

3. ୋଇେଣ୍ଡ କେ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ ଗେି୍କ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

4. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

5. ରେଣ୍ଟ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ସୋେ ସେଫେି

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
1.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi
2.ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi

ଫିଚେ୍
ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ ରେଣ୍ଟ େେସପନ ୍ସନ୍ େିଜିୋଲ୍ ଆନାଲଗ କସମ୍ା େିେେ କନସୋଲ୍
ଏକ୍ସେେନାଲ ଫ୍ଏଲ ଫିଲିଙ୍ଗ ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ
ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ଣିିଂ ସପାେ୍ନ ଏବିଂ ବ୍େ୍ ଲାଇେ୍ | େେ୍ଣିେ େିୋଇଣ୍ଡେ

କଲେ୍
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Maestro Edge 125 Stealth
ନୁୟୁ ପର୍�ୀଆଣ୍ଟ - ଷି୍ଲ୍ଥ

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.6 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.7 kW @ 7000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.4 Nm @ 5500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ / କିକ୍-ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ସେେୀଓସେେିକ ଡ୍ରାଇେ୍

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ୟ୍ନିେ୍ େଇ୍ଙ୍୍ଗ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ େିସ୍ – 190 mm / ଡ୍ରେ – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ – 130 mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/90 - 12 54J
େିଅେ 90/100 - 10 53J

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 5 Ltrs.
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Matt Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. ଇିଂେିଆଜ ଫାଷ୍୍ନ ସ୍େ୍େ ଉଇଥ ସ୍ାଗ୍ାେିଡ଼ Fi ଇିଂଜିନ 
ଉଇଥ XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିTechnology ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

2. LED ଇନେିନିୟା ଏନହାିଂସ ୍ଡ ଲ୍କ୍ ଏବିଂ ୍ିେିୟେ ୍ଫିଲ

3. ୋଇେଣ୍ଡ କେ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ ଗେି୍କ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

4. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

5. ରେଣ୍ଟ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ସୋେ ସେଫେି

ଫିଚେ୍
ସରେଷ୍ ବୟୁାଜଙ୍ି୍ଗ (Stealth) େୟୁାେ୍ ସଗ୍ ଥେି୍
ସୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ାଇପ ୍ଉପସେ ସୋନ୍ କାବ୍ନନ ଫାଇବେ ଷ୍ଟ୍ିପିିଂ
ହା୍ଇେ ଏକସେଣ୍ଟ

କଲେ୍

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
Stealth - ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ େିସ୍ ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi 
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MAESTRO EDGE 110 BS6
ଷ୍ୋଇଲ ପଦର ରର ୍ପହଡ଼େ,ପରକ ପଦର କି୍ପ୍ସ  ୟୁ ଅପହଡ଼

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 110.9 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6 kW @ 7250 RPM
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 8.7 Nm @ 5750 RPM 
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ / କିକ୍-ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ସେେୀଓସେେିକ ଡ୍ରାଇେ୍

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ୟ୍ନିେ୍ େଇ୍ଙ୍୍ଗ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ ଡ୍ରେ  – 130mm
େିଅେ ଡ୍ରେ  – 130mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90 / 90 - 12 54 J
େିଅେ 90 / 100 - 10 53 J

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 5 Ltrs.
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Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight 
Blue ZX

Seal Silver 
ZX

Candy Blazing Red

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି ସ୍ାଗ୍ାେ ସହାଇଥବିା Fi ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

2. େେ୍ଣିେ େିୋଇଣ୍ଡେ  ଏବିଂ ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ 
େହତି େିଜି-ଆନାଲଗ କନସୋଲ୍ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

3. ୋଇେଣ୍ଡ କେ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ ଗେି୍କ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ

4. ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ େେସପନ ୍ସନ୍ ଏବିଂ 12 ”ରେଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟିଲ ସୋେ ସେଫେି

5. ନ୍ୟୁ ଗ୍ାଫିକ୍ସ ଷ୍ାଇଲିେ ୍ଲ୍କ୍

ଫିଚେ୍
େ୍ଆଲ୍ ସୋନ୍ େିଅେ୍ େ୍ୟୁ େିେେ LED ସେଲ ଲୟୁା୍
ୋଇେଣ୍ଡ କେ ଆସଲାଏେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ାଇପ ୍ପାେନ୍ନ େହତି େ୍ଆଲ୍ ସୋନ୍ େଙ୍ଗ
ନ୍ୟୁ େଫଲେ୍ କେେ୍ ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ଣିିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବିଂ ବ୍େ୍ ଲାଇେ୍

କଲେ୍

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
ଡ୍ରେ ୍ସବ୍କ୍ ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi - VX
ଆସଲାଇ ହ୍ୟିଲ - Fi-ZX
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DESTINI 125 BS6
Latest Technology Ke Saath Raho Do Kadam Aagey

ପପେେିଫିପକେନ୍ସ
େିସଷ୍ପପ୍େସେଣ୍ଟ 124.6 cc
ସେକ୍ସ ପାୱାେ 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm
ସେକ୍ସ େକ୍ନ 10.4 Nm @ 5500 rpm
ଷ୍ାେେିଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ାେ୍ନ / କିକ୍-ଷ୍ାେ୍ନ
ଗିଅେବକ୍ସ ସେେୀଓସେେିକ ଡ୍ରାଇେ୍

େସପେନେନ
ରେଣ୍ଟ ସେଲିସସ୍ାପିକ ହାଇଡ୍ରଲିକ େକ ଏବଜେବଷ୍ନ
େିଅେ ପେଟ୍ିଙ୍ଗ ସଲାେ୍ ହାଇସଡ୍ରାଲିକ୍ େୟୁା୍େ୍ େହତି ୟ୍ନିେ୍ େଇ୍ଙ୍୍ଗ

ସବ୍କେ
ରେଣ୍ଟ ଡ୍ରେ  – 130 mm
େିଅେ ଡ୍ରେ  – 130mm

ୋୟାେ ୋଇଜ
ରେଣ୍ଟ 90/100-10
େିଅେ 90/100-10

ଫ୍ଏଲ େୟୁାଙ୍କ କାପାେିେି 5 Ltrs.
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Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

SUPER 5 BENEFITS
1. େିିଂସନଚେ LED ଗାଇେ୍-ଲୟୁା୍େ୍ ଇନହାନସେେ ଲ୍କ୍ & ସେଫେି

2. XSENS ସେସକନାସଲାଜ ିେହତି ସ୍ାଗ୍ାେ ସହାଇଥବିା Fi ସନା ସଚାକ େହତି େେ୍ଥ୍ ୍ୋଇେ୍ ଆବଶୟୁକ

3. i3s ସେସକନାସଲାଜି ସୋେ ସେେିଙ୍ଗେ

4. ବ୍ଜେ୍ େହତି ଏକ୍ସେେନାଲ ଫ୍ଏଲ ଫିଲିଙ୍ଗ ଇନହାନସେେ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ & ସେଫେି

5. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡସକେେ ସୋେ ସେଫେି

ଫିଚେ୍
ସେଲିସସ୍ାପିକ୍ ରେଣ୍ଟ େେସପନ ୍ସନ୍ େିିଂସନଚେ ସେଲ ଲୟୁା୍
ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ଣିିଂ ସପାେ୍ନ ଏବିଂ ବ୍େ୍ ଲାଇେ୍ ଇଣି୍ଟସଗ୍ସେେ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ୍
ଏଲିସଜଣ୍ଟ ସେୋଲ ବେିେ ସରୋେ ୍ସବ୍ା

କଲେ୍

ପର୍�ିଏଣ୍ଟେ
Drum Brake Sheet Metal Wheel - Fi
Drum Brake Alloy Wheel - Fi - VX
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• ଆଇପଡୋଲ ଷ୍ୋର ୍େିଷ୍� ୍
• ହପି�ୋ ପ�ପରପଣ୍ଟଡ୍ ପରପକନୋପଲୋଜ ି|
• ପହରି୍ ଟ୍ୋଫିକ୍ ଏବଂ ପ�ଡ ଲୋଇର୍ େ�ୟପ� 

ପବର� ଫୁଏଲ ଫଇେିଏନେି |

ପ�ୋର�େୋଇପକଲ୍ �ୋଇ ଁପ�ପରପଣ୍ଟଡ୍ i3s ପରପକନୋପଲୋଜ ି

i3s �ୋଇଡ୍ େ�ୟପ� ଏପନଗେପଜଡ଼ (i3s 
ବଗିନଙି୍ଗ ପ� ଏପନଗେପଜଡ଼ ନୁପହ)ଁ (ପୱରିଂ 
ଫ� ପ�ଡ୍ ଲୋଇର୍ )
ଏବଂ ଯଦ:ି
• କଲଚ୍ ସ୍େ କୋ ଗଲା ନାହି ଁ|
• ଗିଅେ୍ ଏନସଗଜ କୋଗଲା ନ୍ସହ ଁ|

ପ୍ୋରଲ୍ ଏନପଗଜ କ�ୋଗଲୋ  ନୁପହ ଁ
ଇଞି୍ନ 5 sec �ପ� ଅରକଯିୋଏ |
• ଇଜିେନକ୍ ପନ୍ ଆେମ୍ଭ କେିବା |
• କଲଚ୍ ଲିେେ ଦବାନ୍ତୁ |

i3s ପରପକନୋପଲୋଜ ି(ଏହୋ କ�ି�ି କୋ� କପ�)

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, 
Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

ହପି�ୋ ପରପକନୋପଲୋଜି

i3s କୋ�ର�ୁ ପର୍ଇକୋଲ ଇଗି୍େନ୍ ବନ୍ ପହୋଇଗପଲ i3s ଇଣି୍ଡପକର� ବଳିକେ କ�ି ଯିବ |

ଫୋଷ୍୍ ଷ୍ୋର ୍(i3s ଅନ୍) 
(ପ�ୋର�େୋଇପକଲ୍ ଇଗି୍େନ୍ ଚୋଲିଛ ି
କନି୍ତୁ
ଆଇପଡୋଲ rpm ପ� ଇଞି୍ନ୍)
ଏବଂ ଯଦ:ି
• କଲଚ୍ ସ୍େ କୋ ଗଲା ନାହି ଁ|
• ଗିଅେ୍ ଏନସଗଜ କୋଗଲା ନ୍ସହ ଁ|
• ସ୍ାେଲ୍ ଏନସଗଜ କୋଗଲା  ନ୍ସହ ଁ|

ଇଞି୍ନ 5 sec �ପ� ଅରକଯିୋଏ |
• ଇଜିେନକ୍ ପନ୍ ଆେମ୍ଭ କେିବା |
• କଲଚ୍ ଲିେେ ଦବାନ୍ତୁ | କିମ୍ା ଇସଲକ୍ଟଟ୍ିକ୍ 

ଷ୍ାେ୍ନେ୍ େଇ୍ଚ୍ କିମ୍ା କିକ୍ ଷ୍ାେ୍ନ

ପ�ୋର�େୋଇପକଲ �ନଙି୍ଗ (i3s ଅନ୍)
(ପୱରିଂ ଫ� ପ�ଡ୍ ଲୋଇର୍ )ଏବଂ ଯଦ:ି
• କଲଚ୍ ସ୍େ କୋ ଗଲା ନାହି ଁ|
• ଗିଅେ୍ ଏନସଗଜ କୋଗଲା ନ୍ସହ ଁ|

ପ୍ୋରଲ୍ ଏନପଗଜ କ�ୋଗଲୋ  ନୁପହ ଁ
ଇଞି୍ନ 5 sec �ପ� ଅରକଯିୋଏ |
• ଇଜିେନକ୍ ପନ୍ ଆେମ୍ଭ କେିବା |
• କଲଚ୍ ଲିେେ ଦବାନ୍ତୁ |
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• ଉତ୍େ ୋଇସଲଜ ୍|
• ଇଜିେନେ କେ ୍ଉଇଆଁେ ଏଣ୍ଡ େିଅେ କେ ୍
• େଲ ସୱଇଜିେନ ଲାଇଫ  |
• ଉତ୍େ ଇଜିେନ୍ ଲାଇଫ |
•  କେ ୍କଷ୍ ଅଫ ଓନେେିପ   |

ସ୍ରୁ� �ୋଇ ଁପ�ପରପଣ୍ଟଡ୍ i3s ପରପକନୋପଲୋଜି

ଫୋଷ୍୍ ଷ୍ୋର ୍(i3s ଅନ୍) 
(ପ�ୋର�େୋଇପକଲ୍ ଇଗି୍େନ୍ ଚୋଲିଛ ି
କନି୍ତୁ ଆଇପଡୋଲ rpm ପ� ଇଞି୍ନ୍)
ଏବଂ ଯଦ:ି 
• ସେଇକାଲ ସଷ୍େନାେୀ 

ଏେଏଲଏସେେେ ନେ ଓପସେସେଡ଼ 

ଇଞି୍ନ 5 sec �ପ� ଅରକଯିୋଏ |
• ଇଜିେନକ୍ ପନ୍  ଆେମ୍ଭ କେିବା |
• ସବ୍କ୍ ସ୍େେ (୍ିଫସେବଲି ସଲଫ୍ଟ 

ସବ୍କ୍) ଏକସେସଳସେେେ କ୍ ଚଲାନ୍ତୁ |

ସ୍ରୁ� �ନଙି୍ଗ (i3s on) (ପୱରିଂ ଫ� 
ପ�ଡ୍ ଲୋଇର୍ ) ଏବଂ ଯଦି
• ସେଇକାଲ ସଷ୍େନାେୀ
• ଏକସେସଲସେେନ ନେ ଅପସେସେଡ଼

ଇଞି୍ନ 5 sec �ପ� ଅରକଯିୋଏ | 
ଇଞି୍ନକୁ �ନୁ  ଆ�ମ୍ଭ କ�ିବୋ |
• ସବ୍କ୍ ସ୍େେ (୍ିଫସେବଲି ସଲଫ୍ଟ 

ସବ୍କ୍) ଏକସେସଳସେେେ କ୍ ଚଲାନ୍ତୁ |

i3s ଏନପଗଜ ଦୁୟୁ�ିଂ �ୋଇଡ୍  (i3s 
ବଜିି୍ଙ୍ଗ ପ� ଏନପଗଜ  ନୁପହ)ଁ (ପ�ଡ୍ 
ଲୋଇର୍ ପ� ଅପ�କ୍ୋ)
ଏବଂ ଯଦ:ି
• i3s ON େହତି େୋନ |

i3s ପରପକନୋପଲୋଜ ି(ଏହୋ କ�ି�ି କୋ� କପ�)

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

i3s କୋ�ର�ୁ ପର୍ଇକୋଲ ଇଗି୍େନ୍ ବନ୍ ପହୋଇଗପଲ i3s ଇଣି୍ଡପକର� ବଳିକେ କ�ି ଯିବ |
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ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  150 cc & above Motorcycles

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  125 cc & below Motorcycles and Scooters

ଆଣି୍ଟଲକ୍ ପବ୍କଂି େିଷ୍� ୍(ABS)

ଇଣ୍ଟ�ପଗ୍ପରଡ୍ ପବ୍କଂି େିଷ୍� ୍(IBS)

ୱକ୍ଣିଙ୍ଗ: 
• େେନ ସବ୍କିିଂ େେୟସେ, ଗାେି 

ସି୍େିିଂ କିମ୍ା ସ ଲିପିିଂ େେୟସେ 
ABS ହ୍ୟିଲଗେି୍କ ଲକ୍ ସହବାକ୍ 
ବାେର କସେ | େିଙ୍ଗଲ 
ଚୟୁାସନଲ ABS ପାଇ ଁ
ଉତ୍ସଗ୍ନୀକୃତ |

• ସଯସକୌରେି ହ୍ୟିଲ  ଏବିଂ 
ୋଧାେରତ ରେଣ୍ଟ ହ୍ୟିଲ କାେର 
ଏଫଏକ୍ଟିେ ସବ୍କ୍ ପାଇ ଁରେଣ୍ଟ 
ସବ୍କ୍ ଅଧକି ଗେ୍୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ନ 
ବିସବଚନା କୋଯାଏ ଏବିଂ ଗାେି 
ଚଲାଇବା େେୟସେ ସେଇକାଲ|

ଅଦ୍ଭଣ୍ଟପଜେ: 
େେସ୍ତ ୍କାେ େସଫ୍ନ େ ସେ 
ସ୍ସେନ ୍ଟ କସେ  ସବ୍କିଙ୍୍ଗ ସହସଲ 
ୋୟାେକ୍ ଲକ୍ ଅପ ୍(ସି୍େିିଂ) କ୍ 
ସୋକିଥାଏ |
• ୋୟାେ ଲକ୍ ଅପ ୍ସହତ୍ 

ନିୟନ୍ତ୍ରର ହୋଇବାକ୍ 
ସୋକିଥାଏ |

• େେନ / ପୟୁାନିକ୍ ସବ୍କିଙ୍୍ଗ 
େେୟସେ ୋଇେେଙ୍୍କ 
ସେଫଲି ୋବସେ ଚଳାଇବାକ୍ 
େକ୍ଷେ କସେ ଷ୍ପିଙ୍ଗ େିଷ୍ାନ ୍ସ 
କ୍ ୋେସେନ  କେିଥାଏ |

ପବପନଫିଟ୍ସ:
• ସବେେ ସ୍ଥବିଲିେୀ
• ଏିଂହାିଂସ ୍ଡ ୋଇେେ ସେଫେି
• ହାଷ୍ନ / ପୟୁାନିକ୍ ସବ୍କିିଂ 

େେୟସେ େଲ କନଫିସେନ ୍ସ |
• ସେଲ୍ୟୁ ଫେ େନି ଯଥା: 

ଏେିେନାଲ ସେଫେି ଫିଚେ |

ୱକ୍ଣିଙ୍ଗ: 
• On applying the rear 

brake, the brake force will 
be distributed be- tween 
the front and rear wheels 
to maintain the stability 
of the vehicle during 
panic braking.

• It reduces the stopping 
distance of the vehicle

ଅଦ୍ଭଣ୍ଟପଜେ: 
• େେସ୍ତ ୍କାେ େସଫ୍ନ େ ସେ 

ସ୍ସେନ ୍ଟ କସେ  ସବ୍କିଙ୍୍ଗ 
ସହସଲ ୋୟାେକ୍ ଲକ୍ ଅପ ୍
(ସି୍େିିଂ) କ୍ ସୋକିଥାଏ |

• ୋୟାେ ଲକ୍ ଅପ ୍ସହତ୍ 
ନିୟନ୍ତ୍ରର ହୋଇବାକ୍ 
ସୋକିଥାଏ |

• େେନ / ପୟୁାନିକ୍ ସବ୍କିଙ୍୍ଗ 
େେୟସେ ୋଇେେଙ୍୍କ 
ସେଫଲି ୋବସେ ଚଳାଇବାକ୍ 
େକ୍ଷେ କସେ ଷ୍ପିଙ୍ଗ େିଷ୍ାନ ୍ସ 
କ୍ ୋେସେନ  କେିଥାଏ |

ପବପନଫିଟ୍ସ:
• ସବେେ ସ୍ଥବିଲିେ 

ଏିଂହାିଂସ ୍ଡ ୋଇେେ ସେଫେି
• ହାଷ୍ନ / ପୟୁାନିକ୍ ସବ୍କିିଂ 

େେୟସେ େଲ କନଫିସେନ ୍ସ |
• ସେଲ୍ୟୁ ଫେ େନି ଯଥା: 

ଏେିେନାଲ ସେଫେି ଫିଚେ |
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• ଇଣି୍ଡସକେେ ଅନ ଇନଷ୍ଟ୍େ୍ସେଣ୍ଟ କଲଷ୍େ 
• ଏିଂହାିଂସ ୍ଡ ୋଇେେ ସେଫେି

େୋଇଡ୍ ଷ୍ୋଣ୍ଡ ଇଣି୍ଡପକର�

• ରୋସେଲିଙ୍ଗ େେୟସେ ସୋବାଇଲ୍ ଚାଜ୍ନ କୋଯାଇପାେିବ
• ଆସେଡ଼ କନେିନୀଇନ ୍ସ 

ପ�ୋବୋଇଲ୍ ଚୋଜ୍ଣିଂ େପକର୍

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ- Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6

ୱୋପ�ଣି୍ଟ

ସୋେେୋଇକଲ: 5 years / 70,000 km ଯାହା ପବୂ୍ନେ୍ ଅଛି
ସ୍େ୍େ୍ନ: 5 years / 50,000 km ଯାହା ପବୂ୍ନେ୍ ଅଛି
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ନୂତନ ଯଗ୍ ASFS ଇଜିେନ୍ ଉନ୍ନତ ୋଇସଲଜ ୍ଏବିଂ ସପେସଫାେସେନ ୍ସ ୍ଦାନ କସେ |ଫାସଷ୍େ ଏବିଂ ଇ୍େୃଡ଼ 
ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପାଇ ଁଏହା କମ୍େନ ଚୟୁାମ୍େ େିତସେ ଏୟାେ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଏଲ େିଃକ୍ଚେ େ  ଏକ ଉପଯକ୍୍ତ େଵ୍େଲିଙ୍ଗ ସୋେନ  
େଷିୃ୍ କସେ | ଏହା ଫ୍ଏଲ େ ୍ସତୟୁକ ଡ୍ରପ  େଧ୍ୟେ୍ େସବ୍ନାତ୍େକ୍ ବାହାେ କେିଥାଏ, ଫଳସ୍େୂପ ଉତ୍େ ଫ୍ଏଲ 
ଇସକାସନାେି  ଏବିଂ ସଲେ ଏେିେନ  | ଯଦି ଆପର ୍ସତୟୁକ ଡ୍ରପ ଫ୍ଏଲ କାଉଣ୍ଟ  କେିବାକ୍ ଚାହ୍ଛଁନି୍ ଏବିଂ ପେିସବଶ 
େିଂେକ୍ଷର ପାଇ ଁଆପରଙ୍କେ ବିେ୍ କେିବାକ୍ ଚାହ୍ଛଁନି୍, ସତସବ ଆଗକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ | ASFS

• ସେସକନାସଲାଜି ସବସନଫିଟ ୍ସ
• ସଲା ଫ୍ଏଲ କନୟୁାପେନ
• କଲିନେ ଏକ୍ସହସ୍ତ
• ଇେ୍୍ ୍ େେ ୋଇସଦବିଲିେି

ଆଡ଼ର୍ୋନ୍ସଦ େଵ୍ଲ ୍ପ ଲ୍ ୋ ଇନଡକ୍ସନ୍ େିଷ୍� ୍(ASFS)

• ଏହ ିେିସୋଲ୍ୟୁେନେି ସେସକନାସଲାଜ ିଜାସଳରସିେ ଇ୍େୃସେଣ୍ଟ ଆରବିା ପାଇ ଁଏଆେ ଓ ସପସରୋଲ େିକ୍ସଚେ କ୍ 
କମ୍େନ ଚାମ୍େ େଧ୍ୟସେ ଘେି୍ ବ୍ଲ୍ଛି | ପାୱାେ ଏବିଂ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ ୍ସ ିେ େସବ୍ନାତ୍େ େନ୍ତୁଳନ ପାଇ ଁଏହା 
ସ୍ାୋଇେ କସେ | ସତର,୍ ଅଧକି ୋଇସଲଜ ୍ଏବିଂ ସଲେ ସପାଲ୍ୟୁେନ |

• ସେସକନାସଲାଜି ସବସନଫିଟ ୍ସ
 - ସଲାଏେ ଫ୍ଏଲ ଉସେଜ
 - କଲିନେ୍ ଏେିେନ
 - ଇ୍େୃେ ୋଇସଦବିଲିେି

ଆଡ଼ର୍ୋନ୍ସଦ ରମ୍ବଲ୍ ପ ଲ୍ ୋ ଇପଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପରପକନୋପଲୋଜ ି(ATFT)
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ଆଡ଼ର୍ୋନ୍ସଦ ପ୍ୋ-େି�ିଜ୍ ଡିଜିରୋଲ୍
ପର୍�ିଏବଲ୍ ଇଗି୍େନ୍ େିଷ୍� ୍(APDV)

ପ୍ୋଗ୍ୋ�ଡ଼  Fi
ସ୍ାଗ୍ାେିେ୍ ଫାଇ େିଲିଣ୍ଡେସେ ଅପେପିଏେ ଏୋଉନ ୍ଟ େ ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ ସଦଇ କାଯ୍ନୟୁ କସେ, ଇଜିେନେ ଉଚ୍ଚ ସେକ 
ସେନ ୍ସେ ୋଧ୍ୟେସେ ୍ାପ୍ତ ତଥୟୁେ୍ ୍ିୋଇେଲି ସକଲକ୍ସଲେ କୋଯାଇଥାଏ ଯାହା ଇଜିେନ ୋୋ ଏବିଂ 
ଏନୋଇେନସେଣ୍ଟାଲ କଣି୍ଡେନ କ୍ ECU - ଇସଲସକ୍ଟଟ୍ାନିକ୍ କସଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ ୟ୍ନିେ୍ ନାେକ ଏକ ସେଣ୍ଟଟ୍ାଲ କ୍ୟ୍ୁେେ 
େିଷ୍େସେ ଫିେ୍ କସେ | ସେନ ୍ସେେ୍ ୍ାପ୍ତ ୋୋ ଉପସେ ଆଧାେ କେି, ଇେି ଇନ୍ଧନ ଇସଜେକ୍ଟେ ୋଧ୍ୟେସେ ଇସଜେକ୍ସନ 
ଦିଆଯିବାକ୍ ଥବିା ଫ୍ଏଲେ କ୍ାଲିେି ଏବିଂ ୋଇେ େିୋଇେ କସେ | ଏହପିେି ସ୍ାଗ୍ାେିେ୍ ଫାଇ େିଷ୍େ ୍ଏକଶସିଲଣ୍ଟ 
ୋଇସଦଇଲିେି, ଅପ୍ଟିେେ ୍ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନେି, ସଲେ ଏେିେନ ଏବିଂ ଏକଷ୍ଟ୍ିେ ଏେବିଏଣ୍ଟ ସେ୍େିଚାେ ଏବିଂ ହାଇ 
ଆଲେିେିଉ
 ସେ େଧ୍ୟ ତତକ୍ଷରାତ୍ ଷ୍ାେ୍ନ ସ୍ାୋଇେ କସେ |

• ସେସକନାସଲାଜି ସବସନଫିଟ ୍ସ
 - ଏନୋଇେନସେଣ୍ଟାଲ ସରେନ ୍ଡଲି
 - ସବେେ ୋଇସଦବିଲିେି
 - ଇସକାସନାେି

APDV ଆେକ୍ ଯାଉଥବିା ଫ୍ଏଲେ ଅପତିୋେ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଏିଂେୟୁେ କସେ

 - ଉତ୍େ ଇଜିେନ୍ ପେଫାେସେନ ୍ସ
 - ଉତ୍େ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ ୍ସି
 - ଏନୋଇେନସେଣ୍ଟାଲ ସରେନ ୍ଡଲି

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  Passion Pro BS6
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DC - କୟୁୋପ�େିର�୍ ଡିେଚୋଜ ୍ଇଗି୍େନ୍ (CDI)
• କୟୁାପୟୁାେିେିେ୍ େିେଚାଜ୍ନ େିଜିୋଲ୍ ଇଗି୍େନ୍ େେ୍ୟୁଲ୍ େଧ୍ୟସେ ଥବିା ଏକ କୟୁାସପେିେେସେ ପୋକ୍ନ ପାଇ ଁଚାଜ୍ନ 

ସହାଇଥବିା ଏନଏେଜ ିସଷ୍ାେ କସେ ଯାହା ୋଇସରୋସ୍ାସେେେେ୍ ଏକ କସଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ େିଗ୍ାଲ୍ ୋଧ୍ୟେସେ ଇଜିେନ 
ୋଇକଲ ସେ ୍ାୟ ସଯ ସକୌରେି େେୟସେ ପୋକ୍ନ ପ ଲଗକ୍ େକ୍୍ତ ସହାଇପାେିବ | ଏହା ଅଧକି େେୟେ 
ନେନୀୟତା, ଏବିଂ ଇଜିେନ୍ କାଯ୍ନୟୁଦକ୍ଷତା ପାଇ ଁଅନ୍େତି ଦିଏ | ବିସଶଷକେି ସଯସତସବସଳ ଇଜିେନ୍ କାବ୍୍ନସେେେ୍ 
େହତି ହାତସେ େିଜାଇନ୍ କୋଯାଏ

• ସେସକନାସଲାଜି ସବସନଫିଟ ୍ସ
 - ଉତ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପେଫାେେସନ୍େ
 - ଲସେ ଏେିେନ 
 - ଉତ୍ତେ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ୍େି

• କମ୍େନ ଏକ େିଜିୋଲ୍ େଲ୍ଟି  େୟୁାପିଙ୍୍ଗ CDI ୋଧ୍ୟେସେ ଏକ ଅଗ୍ୀେ ୋଇସରୋ ସ୍ାସେେେ୍ ଇଗି୍େନ୍ େିଷ୍େ ୍
ଦ୍ାୋ ସହାଇଥାଏ | କାବ୍୍ନସେେେ ସ୍ାେଲ୍ କସଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ େଇ୍ଚ୍ ଏବିଂ ଇଜିେନ୍ rpm େ୍ ୍ାପ୍ତ େିଗନାଲ୍ ଅନ୍ଯାୟୀ 
ଇଗି୍େ ୍ଅଗ୍ଗତି କସେ | ଏହା ଫ୍ଏଲେ ଅପେିେେ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଏିଂେୟୁେ କସେ ଯାହା ଉତ୍େ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ ୍ସ ିଏବିଂ 
ସଲେ ସପାଲ୍ୟୁେନ କ୍ ସନଇଥାଏ |

• ସେସକନାସଲାଜି ସବସନଫିଟ ୍ସ
 - କ୍େିେପି ଥ୍େେଲ୍ େସେପନ୍େ
 - ବସେେ ୋଇଦସବିଲିେି
 -  କ୍ଲିଏେ ଏକ୍େଝାଉେ୍େ

ଆଡ଼ର୍ୋନ୍ସଦ �ୋଇପକ୍ରୋପ୍ୋପେେ� ଇଗି୍େନ (AMI)
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• ରୋନ ୍ସସପାେ୍ନ ଇଜିେନିୟେିିଂ େିେିଜନ୍ କାଉନ ୍ସଲିକ୍ ଅସୋସୋବାଇଲ୍ ସବ୍କିିଂ େିଷ୍େ ୍ଦ୍ାୋ 
ଚୂଡ଼ାନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ସଶଷ ସହବା ପସେ GTR ବ୍ୟୁସୋ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡାେ୍ନ ଦ୍ାୋ ୍ଥେ 
େିେିଜନ ୋବସେ ଗ୍ହର କୋଯାଇଥଲିା |

ପ୍ଲୋବୋଲ୍ ପରକନକିୋଲ୍ ପ�ଗପୁଲେନ୍ (GTR) କପେପ୍ିଏଣ୍ଟ ପବ୍କଂି େିଷ୍�୍

• ଏଥସିେ ଦ୍ଇେି 3D ଫ୍ଏଲ ଇସଜେକ୍ସନ୍ େୟୁାପିଙ୍୍ଗ େହତି 16-bit ECU ଅସୋ 
ଏିଂେିଚୀନିଂ େିଷ୍େ ଅଛି | O2 ସେନେେ ସଯାଗ େହତି, ଏକଝାଉସ୍ଟେ୍ ECU ପଯ୍ନୟୁନ୍ 
ଫିଡ଼ସବକ େ୍ରୂ୍ଣ୍ନ ସହାଇଛି (ଯଥା ବନ୍ଦ ଲ୍ପ)୍, ଏହପିେି ସୋେେୋଇସକଲେ ଉନ୍ନତ 
ସପେସଫାେୋନ ୍ସ ଏିଂେୟୁେ କସେ (ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ଏଲ ଏବିଂ ଏେିେନ ଏକଝାଉସ୍ଟ 

• ପେିସ୍କ୍ଷୀସେ) |
 - ବସେେ ପସେଫୋେେନ୍େ : ପାୱାେ ଏର୍େ ଇିଂେ୍େର୍େ ଥ୍େୋେଲ୍ |
 - ଉତ୍ତେ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ୍େି  |

ପ୍ୋଗ୍ୋପ�ଡ୍ ଫୋଇ ଇଞି୍ନି
ଟ୍ୋନଜିପଷ୍ୋ�ୋଇଜଡ୍ ଇଗି୍େନ୍ େିଷ୍� ୍(FTIS)

ରୁୟୁବପଲେ ୍ରୋୟୋ�୍
• େ୍ୟୁବସଲେ ୍ୋୟାେସେ େିେ ୍ଏବିଂ ୋୟାେ େଧ୍ୟସେ ବାୟ୍ େିଲ୍ ସହାଇଛି | ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍୍ତକ୍ ବିସ୍ତାେ କେ, 

ତତକ୍ଷରାତ୍ େିସଫଲେନ୍ ସହବ ନାହି ଁ|

• ସବସନଫିେ 
 - େସଫେି : ହଠାତ୍ େିଫ୍ଲସେନ୍ ୋୟାେେ କୌରେି କ୍େଚସନ ପ୍େଶ୍ନ ନାହିଁ |
 - କନ୍େିରିଏନ୍େ
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• ଏକ ପଙ୍କଚେ ଘେରାସେ, େିଲାଣ୍ଟ ସଜଲ ଚାମ୍େ ସଦଇ ଏୟାେ ଚାମ୍େକ୍ ଏକ ପିୟେ୍ନ  ବିଦ୍ କୋଯାଇଥାଏ | 
ସଯସତସବସଳ ଏକ ପିୟେ୍ନ ହ୍ଏ, ସଜଲ୍ ସେହ ିଗତ୍୍ନସେ ବାଧ୍ୟ ହ୍ଏ, ଏବିଂ ସଜଲସେ ଥବିା ଫାଇବ୍େ ୍
ସେସତେିଆଲ କ୍ ଚିପି ଦିଆଯାଏ | ଏହ ିେେୟସେ େକୂ୍ଷ୍ମ ସେୋେିକ୍ ପାେ୍ଣିକଲ ଫାଇବେେ ସେସକଣ୍ଟ ସପେେ 
ଗେି୍କ ପେୂର କସେ ଏବିଂ ସେସକଣ୍ଟ ସପେେଗେି୍କ ସଜଲସେ େେିଯାଏ | େ୍ୟୁବ୍ େ େିତେ େସଫ୍ନ େ ସେ ଏକ ଚାପ 
ଥବିାେ୍ େବ୍ନନିମ ନ ପେିୋର ଏୟାେ  ଚାମ୍େକ୍ ୍ସବଶ କସେ କିନ୍ତୁ ସକୌରେି କ୍ଷତି ନକେି ଏହା ଏକ ୱାେେ ସବସ୍ଡ  
ସଜଲ୍ |

• ସବସନଫିେ 
 - ୋଇେେ େ କନ୍େିରିଏନ୍େ

• ଇିଂଜନି ଅଏଲ - 10W 30SJ JASO MA Grade Oil 
• ସବସନଫିେ 

 - ଏହି ଅଏଲକ୍ ପ୍େତି 6,000 km େସ ଫ୍େିକ୍ୱସନ୍େଲି ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ପେସ ପେିବେ୍ତ୍ତନ 

ହସବା ଆବଶ୍ୟକ

�କେଚ� ଏରଡୁ୍�ୋନ୍ସ ରୁୟୁବ୍ େହତି ରୋୟୋ�୍

ଇଂଜନି ଅଏଲ
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• Google Play Store & Apple App େ୍ ହସିୋ ୋଇେ୍ ଗାଇେ୍ App 
ୋଉନସଲାେ୍ କେନ୍ତୁ 

• Google or Facebook account ୋଧ୍ୟେସେ Appସେ ନିଜକ୍ ସେଜଷି୍ାେ 
କେନ୍ତୁ |

• ସୋେେୋଇସକଲ େିେେ ସକାନସୋଲସେ ବ୍ଲ୍େ୍ଥ ୍ସଯାେି ପେଦାକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ |
• ଆପସେ ବ୍ଲ୍େ୍ଥ ୍େିୋଇେ ୍ପାଇ ଁେନ୍ଧାନ କେନ୍ତୁ େିୋଇେ ୍େିସଲକ୍ଟ କେନ୍ତୁ ଏବିଂ 

ଏହାେ ନାେ ଦିଅନ୍ତୁ (ଯଦି ଆପର ଚାହାନିଁ୍) ବତ୍୍ନୋନ, କସନକ୍ସନ ଇଷ୍ାବଳିେ 
ସହାଇଛି |

• App ସେ ଆପରଙ୍କେ ସେଷି୍ସନେନ କ୍ ୍ସବଶ କେନ୍ତୁ ଏବିଂ ନାେିସଗେନ୍ ଷ୍ାେ୍ନ 
କେନ୍ତୁ େନ୍ନ -ବାଇ-େନ୍ନ  ସନେିସଗେନ୍ େ କନ ୍ରିଏିନ ୍ସ  ଉପସୋଗ କେନ୍ତୁ |

ପଷ୍�େ ରୁ ଇଷ୍ୋବଳିେ ବ୍ଲୁରୁଥ ୍କପନକ୍ସନ

ଅର୍ପଲପବପଲ ଇନ-  Xpulse 200 BS6

• - ସଛାେ ସଖାଲିବାସେ ୍େଲ୍ ଓସପନିଙ୍ଗ ସପାଜେିନ ଉପସେ ନିେ୍ନେ 
କେି ଏହା ଆଡ଼ୋନ ୍ସଦ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ ୍ସ ିଏବିଂ ୋଇସଦବିଲିେି ପାଇ ଁଇଗି୍େନ୍ 
ୋଇେକ ୍ଅଗ୍ଗତି କସେ |

• ସବସନଫିେ
 - ସବେେ ୋଇସଦବିଲିେି
 - ଉତ୍େ ଫ୍ଏଲ ଏଫିେିଏନ ୍ସ ି|

ପ୍ୋରଲ୍ କପଣ୍ଟରେୋଲଡ଼ ଇଗି୍େନ୍ େିଷ୍� ୍(TCIS)
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େର୍୍ଣିେ ପେଡୁୟୁଲ(ଫି୍)

ୟୁନରି କନର୍ଜନ୍ ପରବୁଲ

All Models 
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)

ସପେ େେ୍ଣିେ : ଇଚ ସପେ େେ୍ଣିେ ନୀଡ଼େ େ୍ ବି ଅସେଲଡ଼ ଏେେୀ  ଆଫ୍ଟେ ଏେେୀ 3000 kms ଅେ.....( 90 
days ରେେ ଦ ୍ିେିଆେ େେ୍ଣିେ, ହ୍ଇଚଏେେ ଇଜ ଆେଲିଆେ.

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

ଏକ୍ସସପଲସନେନ:
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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* େସନାନୀତ େସେଲ ଅନ୍ଯାୟୀ ସୋୋଲ ସେନ ୍ସେ ନମ୍େ ସେେୀ ସହାଇଥାଏ |

ପରପକନୋପଲୋଜ ିପହଉଛ ିଇପଣ୍ଟଲିପଜଣ୍ଟ ପେନେ� ଏକ 
କମି୍ବପନେନ ଯୋହୋ 2 -Wheelers ପ� ବୟୁବହୃତ

ପାୱାେ 1. ୍େଲ୍ ସପାଜେିନ୍ ସେନ ୍ସେ |
2. ସେନିସଫାଲଡ଼ ଏବିଂେଲ୍ୟୁତ ସ୍େେ ସେନ ୍ସେ

ଇସକାସନାେି
3. Oxygen Sensor
4. Crank Position Sensor
5. i3s Switch

ସେଫେି
6. ବୟୁାଙ୍କ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସେନ ୍ସେ |
7. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ସେନ ୍ସେ |
8. ୋଇେ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ଇଜିେନ୍ କିଲ୍ ସେନ ୍ସେ |

କମ୍ଫେ୍ନ

9. ସେଇକାଲ ପିେେ୍ ସେନ ୍ସେ 
10.ଷ୍ାେ୍ନ େଇ୍ଚ୍ |
11.କଲଚ୍ େଇ୍ଚ୍ |
12.ନ୍ୟୁରୋଲ / ସବ୍କ୍ େଇ୍ଚ୍ |
13. କିଲ େଇ୍ଚ୍  |

ଦ୍ୟୁେବିଲିେି 14. ଇଜିେନ୍ ଅଏଲ ସେ୍େିଚାେ ସେନ ୍ସେ

େିଲାଇବିଲିେି 15. ଇିଂସେକ ଏଆେ ସେ୍େିଚାେ ସେନ ୍ସେ
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ୋେତ ସଷ୍ଜ ସନାେେେ କର?
• 2000 େେିହାସେ ସୋେେ ସେଇକାଲେ୍ ଏଆେ ପାଲ୍ୟୁେନ ନିୟନ୍ତ୍ରର ପାଇ ଁେେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଇସଣ୍ଟଟ୍ାେ୍ୟୁେ 

କୋଯାଇଥଲିା |
• 1 ଏ୍ିଲ 2020 େ୍ ଇଣି୍ଡଆସେ BS6 ନେ୍ନେ ୍ଇ୍ପ୍ିସେଣ୍ଟ ସହବ |
• ଏେିେନକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରର କେିବାସେ େେତ ପଯ୍ନୟୁାୟ ଷଷ୍ଠ ୋନଦଣ୍ଡ ସ୍ସଜଣ୍ଟ ୋେତ ସଷ୍ଜ IV  ନେେେ 

ଆଦଶ୍ନଠାେ୍ ଦ୍ଇେି ପଯ୍ନୟୁାୟ ଆଗସେ ଅଛି |
• ଏଆେ ପଲୟ୍ୋଣ୍ଟ ଯଥା ନାଇସରୋସଜନ୍ ଅକ୍ସାଇେ୍, କାବ୍ନନ େସନାକ୍ସାଇେ୍, ହାଇସଡ୍ରାକାବ୍ନନ୍, କରକିା ପଦାଥ୍ନ 

(PM) ଏବିଂ େଲଫେ୍ ଅକ୍ସାଇେ୍ ପେି ସେଇକାଲେ୍ େକି୍୍ତକ୍ େୀେିତ କେନ୍ତୁ |
• ଳେୀନେ ଫ୍ଏଲ ଏେିେନ  ପାଇ ଁBS6 କ୍ େିଫ୍ଟ  କେିବା ଆବଶୟୁକ |

ର୍ୋ�ତ ପଷ୍ଜ VI

ପ୍ୋେୋ�ି
•      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 

ପର୍ଇକୋଲ ପଡଲିପର୍�ୀ ପ୍ୋପେେ

*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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The Grand, Nelson Mandela Marg, Pocket 4, Vasant Kunj II, New Delhi - 110070


