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ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪੋਿਟਲ : www.herosalesacademy.com

ਪ੍ੋਸੇਸ – ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖ ਅਤੇ ਰਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• OPDOC ਸੇਲਸ ਪ੍ੋਸੇਸ
• ਿਾਰਹਕਲ ਰਿਲੀਿਿੀ ਪ੍ੋਸੇਸ
• ਰਿਲੀਿਿੀ ਬੈਿਿਿੋਪ
• ਰਿਸਲੇਨੀਅਸ ਲਿਰਨੰਗ ਿੀਿੀਓਜ਼
ਪ੍ੋਿਕਟ – ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖ ਅਤੇ ਰਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਪ੍ੋਿਕਟ ਟ੍ੇਰਨੰਗ ਿੀਿੀਓ
• ਸੈਲਫ-ਲਿਰਨੰਗ ਪ੍ੋਿਕਟ ਿੋਿੀਉਲ ਿੀਿੀਓ
• ਸੇਲਸ ਰਪੱਚ ਆਿੀਓ ਬਾਈਟਸ
• ਹੀਿੋ ਲਿਰਨੰਗ ਿੇ ਿੇਿੀਓ ਰਿੰਗਲਸ
ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ – ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖ ਅਤੇ ਰਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
• ਹੀਿੋ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
• ਪ੍ੋਿਕਟ ਫੀਚਿ
• ਸਪੇਰਸਰਫਕ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ Do’s & Dont’s
• ਰਿਿੀਟਲ ਟੂਲਸ ਯੂਸੇਜ਼
DSE ਇੰਨਿੱਕਸ਼ਨ – ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੀਿੋ ਬ੍ਾਂਿ, BAT ਐਿਂ ਪ੍ੋਿਕਟਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਿੈਬ 
ਬੇਸਿ ਟ੍ੇਰਨੰਗ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਿੇਖ ਅਤੇ ਰਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਚੈਟਬੋਟ – ਇਹ ਹੀਿੋ ਸੇਲਸ ਅਕੈਿਿੀ ਦੁਆਿਾ ਇੰਟਿੋਰਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇੰਿਸਟ੍ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾ ਫੀਚਿ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਹੀਿੋ ਪ੍ੋਿਕਟਸ (ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ, 
ਸੁਪਿ 5, ਕਲਿਸ, ਆਰਦ) ਬਾਿੇ ਕਈ ਸਾਿੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
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ਹੀਿੋ ਸੇਲਸ ਪ੍ੋਸੇਸ 

ਹੀਿੋ ਸੈਰਲੰਗ ਸਰਕੱਲਸ (HSS) ਹੇਠ ਰਦੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਈਆ ਹੈ:

• ਹੀਿੋ ਆਉਟਲੇਟਸ ਰਿੱਚ ਸੇਲਸ ਪ੍ੋਸੇਸ ਸਟੈਂਿਿਿਾਈਿੇਸ਼ਨ

• ਸੇਲਸ ਫੋਿਸ ਦੁਆਿਾ ਕਸਟਿਿ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ ਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣਾ

• ਹੀਿੋ ਬ੍ਾਂਿ ਦੇ ਬਾਿੇ ਰਿੱਚ ਕਸਟਿਿ ਦੀ ਪਿਸੇਪਸ਼ਨ ਦਾ ਿੀਇਨਫੋਿਸ ਕਿਨਾ 

O – ਓਪਰਨੰਗ ਏ ਸੇਲਸ ਕਾਲ
P – ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਐਿਂ ਰਪਰਚੰਗ           
D – ਿੇਿੋ ਐਿਂ ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ       
O – ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੈਂਿਰਲੰਗ          
C – ਕਲੋਰਿੰਗ ਏ ਸੇਲਸ ਕਾਲ
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O – ਓਪਰਨੰਗ ਏ ਸੇਲਸ ਕਾਲ
ਗ੍ੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਚੈ
• ਿੁਸਕੁਿਾਹਟ ਨਾਲ ਗ੍ੀਟ ਕਿੋ 
• ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਿਲਾਓ/ਨਿਸਕਾਿ ਕਿੋ
• ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੋ
• ਦੋਨੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਬਜ਼ਨੇਸ ਕਾਿਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿੋ
• ਸੀਟ ਅਤੇ ਰਿਫ੍ੇਸ਼ਿੇਂਟ ਆਫਿ ਕਿੋ
• ਿੈਪੋ ਬਣਾਓ

ਕਸਟਿਿ ਦ ੇਨਾਲ ਿੈਪੋ ਬਣਾਓ
• ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਿੇਂ ਿੌਸਿ ਦੇ ਬਾਿੇ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਿੀਲਿਰਸ਼ਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 

ਪਹੁੰ ਚਣ ਰਿੱਚ ਆਸਾਨੀ
• ਆਿ ਪਸੰਦ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਿਾਇਰਿੰਗ

ਸੇਲਸ ਕਾਲ ਓਪਰਨੰਗ ਲਈ ਰਟਪਸ
• ਕਸਟਿਿ ਦਾ ਿਰਹਿਾਨ ਦੇ ਿਾਂਗ ਸੁਆਗਤ ਕਿੋ
• ਉਤਸਾਹ ਰਦਖਾਓ ਅਤੇ ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਕੰਫਿਟੇਬਲ ਿਰਹਸੂਸ ਕਿਾਓ
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਰਦਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਦਖਾਓ
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਿੇ ਿਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਨਾਲ ਗ੍ੀਟ ਕਿੋ
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P – ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਐਿਂ ਰਪਰਚੰਗ
ਚੰਗੀ ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਲਈ ਰਟਪਸ
• ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪਿਰਿਸ਼ਨ ਲਿੋ
• ਰਿਰਲਿੇਂਟ ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਾਂਿ ਐਨਹਾਂਰਸੰਗ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ
• ਰਨਿਿ ਿਹੋ
• ਇੰਟੇਿੋਗੇਰਟਿ ਸਾਉਂਿ ਨਾ ਕਿੋ

ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਪ੍ਸ਼ਨ
ਪ੍ੋਰਬੰਗ ਲਈ 3W ਕਾਨਸੇਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
1. ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੜੀ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ ਚਲਾ ਿਹੇ ਹੋ?
2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੀਂ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ ਰਿੱਚ ਰਕਹੜੇ ਫੀਚਿ ਲੱਭ ਿਹੇ ਹੋ?
3. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ ਕਦ ਤਕ ਖਿੀਦੋਗੇ?

ਬ੍ਾਂਿ ਿੈਰਲਊ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਸ਼ਨ
• ਸਿ/ਿੈਿਿ, ਿੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/

ਸਕੂਟਿ ਰਿਸਾਈਿ ਕਿਨ ਿੇਲੇ ਸਿਰਿਸ ਕੋਸਟ ਐਿਂ ਪਾਿਟ ਅਿੇਰਲਰਬਲੀਟੀ 
ਿਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੋਿੇਗੀ?

• ਸਿ/ਿੈਿਿ, ਿੱਧ ਿਹੀ ਪੇਟ੍ੋਲ ਦੀ ਕੀਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਿੀ 
ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਿਰਧਆ ਿਾਈਲੇਿ ਦੇਿੇ?

• ਸਿ/ਿੈਿਿ, ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਥੇ ਿੀ ਟ੍ੈਿਲ ਕਿੋ ਉਥੋਂ ਸਿਰਿਸ ਸੈਂਟਿ 
ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਸਰਹਿਤ ਹੋਿੋਂਗੇ?

ਰਪਰਚੰਗ
ਚੰਗੀ ਰਪਰਚੰਗ ਲਈ ਰਟਪਸ
• ਪੋ੍ਿਕਟ ਨੰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਿਾਂਗ ਰਪੱਚ ਕਿੋ
• ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ੋਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਓਪਸ਼ਨ ਰਦਓ
• ਰਕਸੇ ਿੀ ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਅਪੀਅਿੈਂਸ, ਉਿਿ ਅਤੇ ਿੇਂਿਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਪ੍ੋਿਕਟ 

ਰਪੱਚ ਨਾ ਕਿੋ

ਰਪਰਚੰਗ
• ਸਾਿੇ ਪੋ੍ਿਕਟ ਲਈ ਰਸਿਫ਼ ਸਹੀ ਸੇਲਸ ਰਪੰਚ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿੋ
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D – ਿੇਿੋ ਐਿਂ ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ 
ਿੇਿੋ ਐਿਂ ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਰਤਆਿੀ
• ਿਾਰਹਕਲ ਕਲੀਨਲੀਨੇਸ
• ਿਾਰਹਕਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੁਲਾ ਸਥਾਨ
ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਿੇਿੋਂਸਟ੍ੇਸ਼ਨ-ਪ੍ੋਸੇਸ
1. ਫਿੰਟ ਰਿਊ 2. ਿਾਈਟ ਰਿਊ
3. ਿੀਅਿ ਰਿਊ 4. ਲੇਫਟ ਐਿਂ ਟੋਪ ਰਿਊ
ਬੇਰਨਰਫਟ ਸੈਰਲੰਗ
• ਫੀਚਿ/ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ ਪ੍ੋਿਕਟ ਬੇਰਨਰਫਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿੋ
• ਕਸਟਿਿ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਿੇਂਟ ਪੋ੍ਿਕਟ ਸਟੇ੍ਂਥ ਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਂ 

ਰਬਤਾਉ
ਪ੍ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ੋਿਕਟ ਿੇਿੋ ਲਈ ਰਟਪਸ
• ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ੋਿਕਟ ਨੰੂ ਟੱਚ ਅਤੇ ਫੀਲ ਕਿਨ ਰਦਓ
• ਪ੍ੋਿਕਟ ਲਈ ਪੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿਿ ਿੱਖੋ
• ਿਟੀ ਿਟਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿੋ
• ਕਸਟਿਿ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਅੰਿਿਸਟੈਂਰਿੰਗ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਿੋ
ਪ੍ੀ-ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ
• ਪੱਕਾ ਕਿੋ ਰਕ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਫਉਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਿੱਚ 

ਹੋਣ
• ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਕੰਟਿੋਲ ਸਿਝਾਓ
• ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ ਿੂਟ ਦੱਸੋ
• ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਕੀ ਫੀਚਿ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ
• ਕਸਟਿਿ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈਲਿੇਟ ਿਿਤੋ 
ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ ਦੇ ਦੌਿਾਨ
• ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਿਾਈਿ ਕਿਨ ਰਦਓ; DSE ਰਪੱਛੇ ਚੁਪਚਾਪ 

ਬੈਠੇਗਾ
• DSE ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਿਾਬ ਦੇਿੇ ਿਦੋਂ ਕਸਟਿਿ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ
ਟੈਸਟ ਿਾਈਿ ਦੇ ਬਾਅਦ
• ਿਾਈਰਿੰਗ ਐਕਸਪੀਿੀਏਸਂ ਤੇ ਫੀਿਬੈਕ 
• ਪ੍ੋਿਕਟ ਦੀ ਸਟ੍ੇਂਥ ਨੰੂ ਰਿਇਨਫੋਿਸ ਕਿੋ ਅਤੇ ਕਸਟਿਿ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿੋੜੋ
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1 2

3 4

ਿੇਿੋ 
ਪ੍ੋਸੇਸ

ਿੀਅਿ ਰਿਊ ਲੇਫਟ ਐਿਂ ਟੋਪ ਰਿਊ

ਫਿੰਟ ਰਿਊ ਿਾਈਟ ਰਿਊ
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O – ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੈਂਿਰਲੰਗ
ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੈਂਿਰਲੰਗ ਪ੍ੋਸੇਸ - 2As
• ਐਕਨਾਰਲਿ- ਕਸਟਿਿ ਦੇ ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਐਕਨਾਰਲਿ ਕਿੋ
• ਆਂਸਿ - ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਿ ਰਦਓ ਅਤੇ ਐਿੀਿੇਂਸ ਰਦਓ

ਇਫੇਕਰਟਿ ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੈਂਿਰਲੰਗ ਲਈ ਰਟਪਸ 
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਕਿ ਨੰੂ ਐਕਨਾਰਲਿ ਕਿੋ
• ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੁੱ ਟ ਕਿਨ ਲਈ ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਧੰਨਿਾਦ ਕਹੋ
• ਸਪੇਰਸਰਫਕ ਆਂਸਿ ਰਦਉ
• ਐਿੀਿੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਿਟ ਕਿੋ
• ਇਤਿਾਜ਼ ਨੰੂ ਇਗਨੋਿ ਨਾ ਕਿੋ
• ਕਦੇ ਿੀ ਇੰਟਿਪਟ ਿਾਂ ਕਸਟਿਿ ਨਾਲ ਆਿਗ੍ੂ ਨਾ ਕਿੋ
• ਿਿ੍ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ੋਬ ਕਿੋ
• ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਝ ਨੰੂ ਰਿਕਨਫਿਿ ਕਿੋ
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C – ਕਲੋਰਿੰਗ ਏ ਸੇਲਸ ਕਾਲ
ਬਾਇੰਗ ਰਸਗਨਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਸਿਾਲ
• ਨੀਅਿੇਸਟ ਸਿਰਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਕੱਥੇ ਹੈ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਨੇਕਸਟ ਿੀਕੇਂਿ ਤਕ ਰਿਲੀਿਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਰਸਗਨਲਸ
• ਕਸਟਿਿ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਤੇ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
• ਕਸਟਿਿ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਦੀ ਿਾਇਿੇਕਸ਼ਨ ਿੱਲ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਦੇਖਦਾ ਹੈ 

ਸਟੇਟਿੇਂਟਸ
• ਿੈਨੰੂ ਿੈੱਿ ਕਲਿ ਿਾਲੀ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ
• ਿੇ ਿੈਂ ਹੁਣ ਕਨਫਿਿ ਕਿਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਿ ਇਸ ਿੀਕੇਂਿ ਤਕ 

ਰਿਲੀਿਿ ਕਿ ਰਦਓਂਗੇ

ਚੰਗੀ ਿੀਲ ਕਲੋਜ਼ਿ ਲਈ ਰਟਪਸ
• ਿੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ ਨੰੂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਕ੍ੁਿੇਂਟ ਕਿੋ
• ਹਿੇਸ਼ਾ ਕਸਟਿਿ ਦੇ ਿਾਈਿਂ ਰਿੱਚ ਰਕਸੇ ਪੇਰਿੰਗ ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਿੋ
• ਆਿਿਿ ਲਈ ਕਸਟਿਿ ਨੰੂ ਕਾਨਫੀਿੇਂਟਲੀ ਪੁੱ ਛੋ
• ਿੇਕਿ ਕਸਟਿਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਿ ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਓਬਿੇਕਸ਼ਨ ਹੈਂਿਰਲੰਗ ਪ੍ੋਸੇਸ ਤੇ 

ਿਾਪਸ ਿਾਓ
• ਇਕ ਿਾਿ ਕਸਟਿਿ ਦੇ ਿੀਲ ਲਈ ਕਰਿਟ ਕਿਨ ਤੇ, ਆਿਿਿ ਨੰੂ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਿਟੀ ਤੋਂ 

ਸਾਈਨ ਕਿਿਾਓ
• ਪੱਕਾ ਕਿੋ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਿਾਿਲ, ਕਲਿ, ਰਿਲੀਿਿੀ ਿੇਟ/ਟਾਈਿ, ਿਾਊਨ ਪੇਿੇਂਟ, ਆਰਦ ਤੇ 

ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਲਅਰਿਟੀ ਹੋਿੇ
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ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਸਿਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
HF DELUXE BS6

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 97.2 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 5.9 kW @ 8000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ / ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ 4 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਇਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਿੀਅਿ 2 ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਟੇਬਲ ਹਾਇਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ 130 mm

ਿੀਅਿ 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P

ਿੀਅਿ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 9.6 Ltrs
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
3. ਬ੍ਾਈਟਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ
4. ਰਨਊ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕ
5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾ

Techno Blue Heavy Grey with Green

Black with Purple Black with Red

Heavy Grey with Black

ਫੀਚਿਸ
ਹਾਈ-ਟੈਨਸਾਈਲ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ ਓਪਟੀਿਾਈਜ਼ਿ ਪੁਰਲੰਗ ਪਾਿਿ
ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਇੰਟੀਗ੍ੇਟੇਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ
ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਿੀਅਿ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਬੈਸਟ-ਇਨ-ਕਲਾਸ 130mm ਿੀਅਿ ਬ੍ੇਕ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਸਪੋਕ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi - i3s
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi – ਆਲ ਬਲੈਕ

ਕਲਿਸ
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ਿਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਸਿਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 97.2 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 5.9 kW @ 8000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ ਸਟਾਿਟ/ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ 4 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਿੀਅਿ 5-ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ 130 mm

ਿੀਅਿ 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 80/100-18 M/C 47P (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਿੀਅਿ 80/100-18 M/C 54P (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6



13

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
3. ਬ੍ਾਈਟਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ
4. ਰਨਊ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕ
5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾ

ਫੀਚਿਸ
ਹਾਈ-ਟੈਨਸਾਈਲ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਐਿਂ 5-step ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ 

ਿੀਅਿ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ ਇੰਟੀਗ੍ੇਟੇਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ
165 mm ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ ਬੈਸਟ-ਇਨ-ਕਲਾਸ 130mm ਿੀਅਿ ਬ੍ੇਕ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi - i3s

ਕਲਿਸ

*Available in Self Variant

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 97.2 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 5.9 kW @ 8000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ ਸਟਾਿਟ/ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ 4 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਿੀਅਿ 5-ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ 130 mm

ਿੀਅਿ 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 2.75 x 18 - 4PR/42P

ਿੀਅਿ 2.75 x 18 - 6PR/48P

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
3. ਬ੍ਾਈਟਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ
4. ਨਿਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕ
5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾ

ਫੀਚਿਸ
ਹਾਈ-ਟੈਨਸਾਈਲ ਿਬਲ ਕ੍ੇਿਲ ਫਿੇਿ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਐਿਂ 5-step ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ 

ਿੀਅਿ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ ਇੰਟੀਗ੍ੇਟੇਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ
165 mm ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ ਬੈਸਟ-ਇਨ-ਕਲਾਸ 130mm ਿੀਅਿ ਬ੍ੇਕ

ਕਲਿਸ

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi - i3s
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ਨਿੇਂ ਜ਼ਿਾਨੇ ਦੀ ਸਿਾਿਟ ਸਿਾਿੀ - ਭਾਿਤ ਦੀ ਪਰਹਲੀ BS6 ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 113.2 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.73kW (9 bhp) @ 7500 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 9.89 Nm @ 5500 rpm

ਟ੍ਾਂਸਰਿਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 4 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਿੀਅਿ 5- ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ 240 mm* | ਿ੍ਿ 130 mm

ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ - 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 80/100-18 ਰਟਊਬਲੈਸ

ਿੀਅਿ 80/100-18 ਰਟਊਬਲੈਸ

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 9.5 Ltrs.

SPLENDOR iSMART BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
3. ਰਨਊ ਇੰਿਣ ਰਜ਼ਆਦਾ ਟੋਿਕ ਆਨ 

ਰਿਿਾਂਿ ਦੇ ਨਾਲ (9.89 Nm)
ਿਧੀਆ ਰਪੱਕਅੱਪ

4. ਿਾਇਿੰਿ ਫਿੇਿ ਰਬਹਤਿ ਹੈਂਿਰਲੰਗ
5. IBS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ 

ਬ੍ੇਕ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ECU ਿੋਨੀਟਿਿ ਰਫਉਲ ਇਨਟੇਕ 1281 mm ਿ੍ੀਲਬੇਸ
ਇੰਿਣ ਟੇਂਪਿੇਚਿ ਕੰਟਿੋਲ 180 mm ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ
ਿੂਅਲ ਟੋਨ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਿੱਿੇ 18 inch ਿ੍ੀਲਸ

Red GreyBlue

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
1. ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
2. ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ
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ਨੇਕਸਟ ਿੇਨ ਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ੋ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 113.2 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.73 kW @ 7500 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 9.89 Nm @ 5000 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ ਸਟਾਿਟ (with i3s)/ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਕਨਿੇਂਸ਼ਨਲ ਫੋਿਕ - Dia 30mm

ਿੀਅਿ ਟਰਿਨ ਸ਼ੋਕਸ

ਬ੍ੇਕ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ – 240 mm/ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 80/100 - 18| ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ

ਿੀਅਿ 80/100 - 18| ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ 

ਰਫਉਲ ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. ਟੈਂਕ ਸ਼੍ਾਉਿਸ ਸਟਾਇਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
3. ਬ੍ਾਈਟਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਲੁਕਸ
4. ਆਟੋ-ਸੇਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ
5. ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਟੇਲਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਲੁਕਸ

ਫੀਚਿਸ
ਨਿਾਂ 113cc ਇੰਿਣ ਰਜ਼ਆਦਾ ਟੋਿਕ ਆਨ-
ਰਿਿਾਂਿ ਦੇ ਨਾਲ

ਰਿਿੀ-ਐਨਾਲੋਗ ਕਾਨਸੋਲ

ਰਟ੍ਪਲ ਟੋਨ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਕੂਲਿ 
ਟੈਂਕ

ਿਫ਼ਲਿ ਕਿਿ

ਰਨਊ ਿਾਇਿੰਿ ਫਿੇਿ ਚੈਸੀ ਲੰਬੀ ਫਿੰਟ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਟ੍ੈਿਲ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red
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ਨਿੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦਾ ਯੂਗ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 124.7 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 8 kW @ 7500 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 10.6 Nm @ 6000 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ (ਦੇ ਨਾਲ i3s) & ਰਕੱਕ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼

ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਿੀਅਿ 5-ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ – 240 mm / ਿ੍ਿ – 130 mm

ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 80/100 - 18| ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ

ਿੀਅਿ 90/90 - 18| ਰਟਊਬਲੈਸ ਟਾਇਿ

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ
3. 5-Speed ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਘੱਟ ਿਾਈਬ੍ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਿ
4. ਆਟੋ-ਸੇਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ
5. ਰਬਗਿ ਸੀਟ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਿ

ਫੀਚਿਸ
ਪ੍ੋਪਿਾਈਟੇਿੀ i3S ਟੇਕਨੋਲੋਿੀ 180 mm ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ
ਰਨਊ ਿਿਟੀਕਲ ਇੰਿਣ 45 mm ਲੰਬੀ ਸੀਟ
ਹਾਈ-ਟੈਨਸਾਈਲ ਿਾਇਿੰਿ ਫਿੇਿ 240 mm ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇੰਟੀਗ੍ੇਟੇਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ

Glaze Black Nexus Blue Candy Blazing Red Heavy Grey
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ਨੇਕਸਟ ਲੇਿਲ ਪਾਿਿ, ਟੇਕਨੋਲੋਜ਼ੀ ਐਿਂ ਸਟਾਈਲ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 124.7 cc
ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm
ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 10.6 Nm @ 6000 rpm
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ (ਦੇ ਨਾਲ i3s) & ਰਕੱਕ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼
ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਫਿੰਟ ਫੋਿਕ (ਟ੍ੈਿਲ 120mm)

ਿੀਅਿ 5 ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ 
(ਟ੍ੈਿਲ 81mm)

ਬ੍ੇਕਸ
ਰਿਸਕ – 240 mm / ਿ੍ਿ – 130 mm
ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
80/100 - 18
100/80 - 18

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 10 Ltrs.

GLAMOUR BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. ਸਪਰਲਟ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
3. ਿਾਈਲੇਜ਼ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਿੀ-

ਐਨਾਲੋਗ ਿੀਟਿ ਕੰਸੋਲ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ

4. 5-Speed ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਘੱਟ ਿਾਈਬ੍ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਿ
5. ਆਟੋ-ਸੇਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

ਫੀਚਿਸ
ਪਾਿਿਫੂਲ 125 cc ਇੰਿਣ ਿੂਅਲ ਟੋਨ ਬਾਿੀ ਗ੍ਾਰਫਕਸ
ਿਸਰਕਊਲਿ ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਲੰਬੀ ਫਿੰਟ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਟ੍ੈਿਲ
100/80 ਿਾਈਿ ਿੀਅਿ ਟਾਇਿ ਬ੍ਾਈਟਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ

Techno Blue Radiant Red
Sports Red Tornado Grey
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ਰਨਊ ਐਿੀਸ਼ਨ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 124.7 cc
ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm
ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 10.6 Nm @ 6000 rpm
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ (ਦੇ ਨਾਲ i3s) & ਰਕੱਕ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼
ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਫਿੰਟ ਫੋਿਕ (ਟ੍ੈਿਲ 120mm)

ਿੀਅਿ 5 ਸਟੇਪ ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿਸ 
(ਟ੍ੈਿਲ 81mm)

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ – 240 mm / ਿ੍ਿ – 130 mm
ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼ ਫਿੰਟ 80/100 - 18 (ਰਟਊਬਲੈਸ)
ਿੀਅਿ 100/80 - 18 (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 10 Ltrs.

GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਾਿਿ ਰਫਉਲ ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ 

ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ

2. ਸਪਰਲਟ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
3. ਿਾਈਲੇਜ਼ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਿੀ-ਐਨਾਲੋਗ 

ਿੀਟਿ ਕੰਸੋਲ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ

4. 5-Speed ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਘੱਟ ਿਾਈਬ੍ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਿ
5. ਆਟੋ-ਸੇਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

ਕਲਿਸ

ਿ੍ਿ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਿੇਿੀਏਟਂ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਧ

ਫੀਚਿਸ
1.ਐਨਹਾਂਸਿ ਸਟਾਈਲ, ਇਸ ਰਿੱਚ ਹੈ ਨਿਾਂ Matte 

Vernier Grey color ਦੇ ਨਾਲ Fire Yellow 
Graphics.

2.ਐਨਹਾਂਸਿ ਕਨਿੀਨੀਏਸਂ, ਇਸਦੇ USB 
ਚਾਿਜ਼ਿ ਦੇ ਕਾਿਨ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
Blaze ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
Blaze ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
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ਹੈਿਸ ਰਿਲ ਟਿਨ ਹਾਟਸ ਰਿਲ ਿੇਸ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 163 cc
ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm
ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 14 Nm @ 6500 rpm
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ ਐਿਂ ਰਕੱਕ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼
ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ (37 mm Dia) ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਂੀ ਰਫ੍ਕਸ਼ਨ 

ਬੁਸ਼
ਿੀਅਿ 7 ਸਟੇਪ ਿਾਈਿਿ-ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਿੋਨੋਸ਼ੋਕ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ 276 mm ਪੇਟਲ ਰਿਸਕ, ਰਸੰਗਲ ਚੈਨਲ ABS
ਿੀਅਿ 220 mm ਪੇਟਲ ਰਿਸਕ | 130 mm ਿ੍ਿ
ਫਿੰਟ 100/80-17 (ਰਟਊਬਲੈਸ)
ਿੀਅਿ 130/70 -R17 ਿੇਿੀਅਲ (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 12 Ltrs.

XTREME 160R BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਇੰਿਣ, 14 

Sensors ਦੇ ਨਾਲ
ਆਉਟਸਟੈਂਰਿੰਗ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ

2. ਫੂਲ LED ਪੈਕੇਿ ਐਿਂ ਇਨਿਿਟੇਿ 
LCD ਕੰਸੋਲ

ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds ਰਬਹਤਿੀਨ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ
4. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿਣ Cut-Off ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ
5. ਆਟੋ-ਸੇਲ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

ਫੀਚਿਸ
37mm ਬ੍ੋਿ ਸ਼ੋਿਾ ਫਿੰਟ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ H-ਰਸਗਨੇਚਿ LED ਟੇਲ ਲੈਂਪ
ਲਾਈਟ ਕਿਬ ਿੇਟ 138.5 kg ਿਿੋਇਿ LED ਹੈੱਿਲੈਂਪ
ਕੰਪੈਕਟ ਸਪੋਿਟੀ ਇਗਜ਼ਹੋਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ੇਰਟਿ ਰਪਲੀਅਨ ਗ੍ੈਬ
ਇੰਟੀਗ੍ੇਰਟਿ ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਅਤੇ ਇੰਿਣ 
ਰਕੱਲ Switch

ਹੈਜ਼ਿਿ ਲਾਈਟ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿਬਲ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition



28

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 199.6 cc
ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 16.45 Nm @ 6500 rpm
ਇੰਿਣ ਆਇਲ ਕੂਲਿ, 4 ਸਟ੍ੋਕ ਰਸੰਗਲ ਰਸਰਲੰਿਿ OHC
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਰਕੱਕ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼
ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਐਟਂੀ ਰਫ੍ਕਸ਼ਨ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਫਿੰਟ ਫੋਿਕ
ਿੀਅਿ ਿੋਨੋ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਕਟੈਂਗਲਿ ਸਰਿੰਗਆਿਿ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ Dia 276 mm
ਿੀਅਿ ਰਿਸਕ Dia 220 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 100/80X17 52P (ਰਟਊਬਲੈਸ)
ਿੀਅਿ 130/70XR17 62P (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 12.8 Ltrs.

Xtreme 200S BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ 

Fi 200cc ਇੰਿਣ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. ਕਾਲ ਅਲਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਨ ਬਾਈ 
ਟਿਨ ਨੇਰਿਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੂਟੂਥ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ

3. ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਸਪੋਿਟੀ ਲੂਕ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
4. ਆਟੋ-ਸੇਲ  ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ
5. ਰਸੰਗਲ ਚੈਨਲ ABS ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ਰਨਊ ਆਇਲ ਕੂਲਿ ਕਿਬ ਿੇਟ 154.5 kg
ਕਾਲ ਅਲਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂਟੂਥ ਟਰਿਨ LED ਹੈੱਿਲੈਂਪ
ਟਿਨ ਬਾਈ ਟਿਨ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ ਿੱਿੇ ਟਾਇਿਸ

ਕਲਿਸ

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ABS ਿਬਲ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
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ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 199.6 cc
ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 16.45 Nm @ 6500 rpm
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਰਕੱਕ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ 5 ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼ ਸਪੀਿ ਕਾਨਸਟੇਂਟ ਿੈਸ਼
ਫਿੇਿ ਟਾਈਪ ਰਟਊਬਲਿ ਿਾਇਿੰਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ (37 mm Dia) ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਲ DU ਬੁਸ਼ 
(190 mm Stroke)
10 ਸਟੇਪ ਿਾਈਿਿ-ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਿੋਨੋਸ਼ੋਕ

ਬ੍ੇਕਸ
276 mm ਪੇਟਲ ਰਿਸਕ, ਰਸੰਗਲ ਚੈਨਲ ABS
220 mm ਪੇਟਲ ਰਿਸਕ

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
90/90-21
120/80-18

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 13 Ltrs.

XPULSE 200 BS6
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ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੇਲਫ ਸਟਾਿਟ ABS ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ

ਕਲਿਸ

ਫੀਚਿਸ
ਿੂਅਲ ਪਿਪਜ਼ ਟਾਇਿਸ XSENS ਪਾਿਿਿ 200cc ਆਇਲ-ਕੂਲਿ 

ਇੰਿਣ
ਹਾਈ ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ ਟਿਨ-ਬਾਈ- ਟਿਨ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ
ਅਪ-ਸਿੇਪਟ ਇਗਜ਼ਹੋਸਟ ਐਲੂਰਿਨੀਅਿ ਬੈਸ਼ ਪਲੇਟ
10-step ਐਿਿੇਸਟੇਬਲ ਿੋਨੋ-ਸ਼ੋਕ ਫੂਲ LED ਹੈੱਿਲੈਂਪਸ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ 

ਕੂਲਿ ਇੰਿਣ
ਰਬਹਤਿੀਨ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ

2. ਟਿਨ ਬਾਈ ਟਿਨ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਬਲੂਟੂਥ ਕਨੇਕਰਟਿੀਟੀ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੰਨਿੀਨੀਏਸਂ

3. ਬੈਸਟ-ਇੰਨ-ਸੈਗਿੇਂਟ ਗ੍ਾਉਂਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ 
ਐਿਂ ਿੂਅਲ ਪਿਪਜ਼ ਟਾਇਿਸ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੰਨਿੀਨੀਏਸਂ

4. ਬੈਸਟ-ਇੰਨ-ਸੈਗਿੇਂਟ ਫਿੰਟ ਅਤੇ ਿੀਅਿ 
ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੰਫਿਟ

5. DRL ਦੇ ਨਾਲ LED ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ

Sports Red Panther Black

White Matte Green Matte Grey
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ਿਾਏ ਸ਼ੂਿ ਬੋਇਜ਼ ਹੈਿ ਆਲ ਦ ਫਨ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 110.9 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 8.70 Nm @ 5500 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ ਸਟਾਿਟ/ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਸਰਪ੍ੰ ਗ-ਲੋਰਿਿ ਹਾਇਿ੍ੋਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟਿ ਰਲੰਕ

ਿੀਅਿ ਸਰਪ੍ੰ ਗ-ਲੋਰਿਿ ਹਾਇਿੋ੍ਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਿੰਗ 
ਆਿਿ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਇੰਟਿਨਲ ਐਕਸਪੈਂਰਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ (130 mm)

ਿੀਅਿ ਇੰਟਿਨਲ ਐਕਸਪੈਂਰਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ (130 mm)

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90/100 - 10 - 53 J (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਿੀਅਿ 90/100 - 10 - 53 J (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 4.8 Ltrs

PLEASURE+ BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ 

2. ਕ੍ੋਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਇਨਕਲੋਜ਼ਿ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
3. ਕ੍ੋਿ ਫਿੰਟ ਫੈਰਸਆ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
4. ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਪੋਿਟ ਐਿਂ 

ਯੂਟੀਰਲਟੀ ਬਾਕਸ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ਪਾਿਿਫੁਲ 110cc ਇੰਿਣ ਿੇਟਿੋ ਹੈੱਿਲੈਂਪ
ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲਸ ਐਨਾਲੋਗ ਸਪੀਿੋਿੀਟ
ਇੰਟੀਗ੍ੇਟੇਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਅਤੇ ਰਟਊਬਲੈਸ 
ਟਾਇਿਸ

LED ਬੂਟ ਲੈਂਪ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
1. ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
2. ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਸ਼ੀਟ ਿੈਟਲ ਿ੍ੀਲ – Fi

ਕਲਿਸ

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White
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ਰਨਊ ਿੇਿੀਏਟਂ – ਪਲੇਰਟਨਿ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 110.9 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 8.70 Nm @ 5500 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ ਸਟਾਿਟ/ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਸਰਪ੍ੰ ਗ-ਲੋਰਿਿ ਹਾਇਿ੍ੋਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟਿ ਰਲੰਕ

ਿੀਅਿ ਸਰਪ੍ੰ ਗ-ਲੋਰਿਿ ਹਾਇਿੋ੍ਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਿੰਗ 
ਆਿਿ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਇੰਟਿਨਲ ਐਕਸਪੈਂਰਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ (130 mm)

ਿੀਅਿ ਇੰਟਿਨਲ ਐਕਸਪੈਂਰਿੰਗ ਸ਼ੂ ਟਾਈਪ (130 mm)

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90/100 - 10 - 53 J (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਿੀਅਿ 90/100 - 10 - 53 J (ਰਟਊਬਲੈਸ)

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 4.8 Ltrs

Pleasure+ Platinum
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ ਰਫਉਲ 

ਇੰਿੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

2. ਕ੍ੋਿ ਹੈੱਿਲੈਂਪ ਇਨਕਲੋਜ਼ਿ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
3. ਕ੍ੋਿ ਫਿੰਟ ਫੈਸੀਆ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
4. ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿਗ ਪੋਿਟ ਅਤੇ 

ਯੂਟੀਰਲਟੀ ਬਾਕਸ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ਕ੍ੋਿ ਿੀਅਿ ਰਿਊ ਰਿਿਿ ਕ੍ੋਿ ਿਫ਼ਲਿ ਪਲੇਟ
ਕ੍ੋਿ ਹੈਂਿਲ ਬਾਿ 3D ਲੋਗੋ ਪਲੇਰਟਨਿ ਬੈਰਿੰਗ
ਿੈਟ ਬਲੈਕ ਕਲਿ ਸੀਟ ਬੈਕਿੇਸਟ
ਫੇਂਿਿ ਤੇ ਕ੍ੋਿ ਸਟ੍ਾਈਪ ਬ੍ਾਉਨ ਕਲਿ ਪੈਨਲ

ਰਿਿ ਟੇਪ ਪਲੇਰਟਨਿ ਹੋਟ ਸਟੈਂਰਪੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂਅਲ 
ਟੋਨ ਸੀਟ

ਕਲਿਸ

MATT BLACK

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
PLATINUM (ZX) - ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
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ਕਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 124.6 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.7 kW @ 7000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 10.4 Nm @ 5500 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ-ਸਟਾਿਟ/ਰਕੱਕ-ਸਟਾਿਟ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਿੈਰਿਓਿੈਰਟਕ ਿ੍ਾਈਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿ

ਿੀਅਿ ਸਰਪ੍ੰ ਗ ਲੋਰਿਿ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਟ ਸਰਿੰਗ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ – 190 mm / ਿ੍ਿ – 130 mm

ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90/90 - 12 54J

ਿੀਅਿ 90/100 - 10 53J

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 125 BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. ਭਾਿਤ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸਕੂਟਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ Fi 

ਇੰਿਣ ਅਤੇ XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ 
ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ

2. LED ਇੰਨਰਸਗਨੀਆ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੂਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ੀਿੀਅਿ ਫੀਲ
3. ਿਾਇਿੰਿ ਕੱਟ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
4. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
5. ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਫਿੰਟ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਰਿਿੀਟਲ ਐਨਾਲੋਗ ਕੋਂਬੋ ਿੀਟਿ ਕੰਸੋਲ
ਐਕਸਟਿਨਲ ਰਫਉਲ ਰਫਰਲੰਗ ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ
ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਪੋਿਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਲਾਈਟ ਸਿਰਿਸ ਿੀਿਾਇੰਿਿ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi

ਕਲਿਸ

Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters
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ਰਨਊ ਿੇਿੀਏਟਂ - ਸਟੇਲਥ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੇਸਿੇਂਟ 124.6 cc

ਿੈਕਸ. ਪਾਿਿ 6.7 kW @ 7000 rpm

ਿੈਕਸ. ਟੋਿਕ 10.4 Nm @ 5500 rpm

ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ-ਸਟਾਿਟ / ਰਕੱਕ-ਸਟਾਿਟ

ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਿੈਿੀਓਿੇਰਟਕ ਿ੍ਾਈਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੇਰਲਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਸ਼ੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿ

ਿੀਅਿ ਸਰਪ੍ੰ ਗ ਲੋਰਿਿ ਹਾਈਿ੍ੋਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਟ ਸਰਿੰਗ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ – 190 mm / ਿ੍ਿ – 130 mm

ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90/90 - 12 54J

ਿੀਅਿ 90/100 - 10 53J

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 5 Ltrs.

Maestro Edge 125 Stealth
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ਫੀਚਿਸ
ਕ੍ੇਸਟ ਬੈਰਿੰਗ (Stealth) ਿੈਟ ਗ੍ੇ ਥੀਿ
ਟੋਨ ਓਨ ਟੋਨ ਸਟ੍ਾਇਪ ਕਾਿਬਨ ਫਾਈਬਿ ਸਰਟ੍ਰਪੰਗ
ਿ੍ਾਈਟ ਐਕਸੇਂਟ

ਕਲਿਸ

Matt Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. ਭਾਿਤ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸਕੂਟਿ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ Fi 

ਇੰਿਣ ਅਤੇ XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ 
ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ

2. LED ਇੰਨਰਸਗਨੀਆ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੂਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ੀਿੀਅਿ ਫੀਲ
3. ਿਾਇਿੰਿ ਕੱਟ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ
4. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
5. ਫਿੰਟ ਰਿਸਕ ਬ੍ੇਕ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
Stealth - ਸੈਲਫ ਸਟਾਿਟ ਿ੍ਿ ਬ੍ੇਕ ਐਲੋਏ ਿ੍ੀਲ - Fi
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ਸਟਾਈਲ ਦੈਟ ਟਿਨਜ਼ ਹੈਿਜ਼, ਟੇਕ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਅਹੇਿ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੈਸਿੇਂਟ 110.9 cc
ਿੈਕਸ ਪਾਿਿ 6 kW @ 7250 RPM
ਿੈਕਸ ਟੋਿਕ 8.7 Nm @ 5750 RPM
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ-ਸਟਾਿਟ / ਰਕੱਕ-ਸਟਾਿਟ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਿੈਿੀਓਿੈਰਟਕ ਿ੍ਾਇਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੈਲੀਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੌਰਲਕ ਸ਼ੌਕ ਅਬਸੋਿਬਿ

ਿੀਅਿ ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਿੇਿ ਹਾਈਿ੍ੌਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਨਟ 
ਸਰਿੰਗ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਿ੍ਿ – 130mm
ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90 / 90 - 12 54 J
ਿੀਅਿ 90 / 100 - 10 53 J

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 110 BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਿਾਿਿ 

Fi
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ 

2.  ਰਿਿੀ-ਐਨਾਲਾਗ ਕੰਸੋਲ ਸਿਰਿਸ 
ਿੀਿਾਈਿਂਿ ਅਤੇ ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ 
ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਨਾਲ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

3. ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ 
ਇਕ੍ਸਟਰਨਲ ਰਫਉਂਲ ਰਫਰਲੰਗ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ

4. ਟੈਲੀਸਕੋਰਪਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ 12” ਫਿੰਟ 
ਿ੍ੀਲ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਿ

5. ਰਨਊ ਗ੍ਾਰਫਕਸ ਸਟਾਈਰਲਸ਼ ਲੂਕਸ

ਫੀਚਿਸ
ਿੂਅਲ ਟੋਨ ਿੀਅਿ ਰਿਊ ਰਿਿਿਸ LED ਟੇਲ ਲੈਂਪ
ਿਾਇਿੰਿ ਕੱਟ ਐਲੋਏ ਰਨਊ ਸਰਟ੍ਪਜ਼ ਪੈਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂਅਲ ਟੋਨ ਕਲਿ
ਰਨਊ ਿਫਲਿ ਕਿਿ ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੂਟ ਲਾਈਟ

ਕਲਿਸ

Techno Blue Midnight Blue ZX Seal Silver ZX

Panther Black Pearl Fadeless WhiteCandy Blazing Red

VARIANTS
ਿ੍ਿਿ ਬ੍ਿੇਕਸ ਐਲੋਏ ਿ੍ਹੀਲ - Fi - VX

ਐਲੋਏ ਿ੍ਹੀਲ- Fi -ZX
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ਲੈਟੇਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੋ ਦੋ ਕਦਿ ਆਗੇ

ਸਪੇਰਸਰਫਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਲੈਸਿੇਂਟ 124.6 cc
ਿੈਕਸ ਪਾਿਿ 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm
ਿੈਕਸ ਟੋਿਕ 10.4 Nm @ 5500 rpm
ਸਟਾਿਰਟੰਗ ਸੈਲਫ-ਸਟਾਿਟ / ਰਕੱਕ-ਸਟਾਿਟ
ਗੀਅਿਬਾਕਸ ਿੈਿੀਓਿੈਰਟਕ ਿ੍ਾਈਿ

ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ
ਫਿੰਟ ਟੈਲੀਸਕੋਰਪਕ ਹਾਈਿ੍ੌਰਲਕ ਸੋਕ ਅਬਸੋਿਬਿ

ਿੀਅਿ ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਿੇਿ ਹਾਈਿ੍ੌਰਲਕ ਿੈਂਪਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਨਟ 
ਸਰਿੰਗ

ਬ੍ੇਕਸ
ਫਿੰਟ ਿ੍ਿ – 130 mm
ਿੀਅਿ ਿ੍ਿ – 130 mm

ਟਾਇਿ ਸਾਈਜ਼
ਫਿੰਟ 90/100-10
ਿੀਅਿ 90/100-10

ਰਫਉਲ ਟੈਂਕ ਕੈਰਪਰਸਟੀ 5 Ltrs.

DESTINI 125 BS6
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SUPER 5 BENEFITS
1. ਰਸਗਨੇਚਿ LED ਗਾਈਿ-ਲੈਂਪ ਿਧੀਆ ਲੂਕਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ
2. XSENS ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗ੍ਾਿਿ 

Fi ਇੰਿਣ
ਸਿੂਦ ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਚੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ 
ਨਹੀਂ

3. i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਬੱਚਤ
4. ਬਜ਼ਿ ਨਾਲ ਐਕਸਟਿਨਲ ਰਫਉਲ 

ਰਫਰਲੰਗ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿਧਾ

5. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫਟੀ

ਫੀਚਿਸ
ਟੈਲੀਸਕੋਰਪਕ ਫਿੰਟ ਸੰਸਪੇਂਸ਼ਨ ਰਸਗਨੇਚਿ ਟੇਲ ਲੈਂਪ
ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੂਟ 
ਲਾਈਟ

ਇੰਟੀਗਿੇਟਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ

ਐਲੀਗੇਂਟ ਿੇਟਲ ਬਾਿੀ ਕਿੋਿ ਬ੍ੋ

ਿੇਿੀਏਂਟਸ
Drum Brake Sheet Metal Wheel - Fi
Drum Brake Alloy Wheel - Fi - VX

ਕਲਿਸ

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White
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• ਆਇਿਲ ਸਟਾਪ ਸਟਾਿਟ ਰਸਸਟਿ
• ਹੀਿੋ ਪੇਟੇਂਟੇਿ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ
• ਭਾਿੀ ਟ੍ੈਰਫਕ ਅਤੇ ਿੇਿ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਬਤਿ 

ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ

ਿੋਟਿਸਾਈਕਲਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟਿ i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ

ਪਰਹਲਾਂ ਸਟਾਿਟ (i3s On) 
(ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ 
ਪਿ ਇੰਿਣ ਆਈਿਲ RPM ਰਿੱਚ ਹੈ  
ਅਤੇ ਿੇ:
• ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ 
• ਗੀਅਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 
• ਥ੍ੋਟੱਲ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ

ਇੰਿਣ 30 ਸਰਕੰਟਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਚਾਲੂ ਕਿਨ 

ਲਈ
• ਕਲੱਚ ਲੀਿਿ ਿਾ ਇਲੇਕਰਟ੍ਕ 

ਸਟਾਿਟਿ ਸਰਿੱਚ ਦਬਾਓ ਿਾ 
ਰਕੱਕ ਸਟਾਿਟ ਕਿੋ

ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ ਚਾਲੂ ਹੈ (i3s On)
(ਿੈੱਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਿੈਰਟੰਗ)
ਅਤੇ ਿੇ: 
ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ 
• ਗੀਅਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 
• ਥ੍ੋਟੱਲ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ

ਇੰਿਣ 5 ਸਰਕੰਟਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
• ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਚਾਲੂ ਕਿਨ 

ਲਈ
• ਕਲਚ ਲੀਿਿ ਨੰੂ ਦਬਾਓ

ਿਾਈਿ ਦੇ ਦੌਿਾਨ i3s ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਰਕੱਤਾ ਰਗਆ (i3s ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਰਿੱਚ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ)
(ਿੈੱਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਿੈਰਟੰਗ) 
ਅਤੇ ਿੇ:
• ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਰਗਆ 

ਹੈ 
• ਗੀਅਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 
• ਥ੍ੋਟੱਲ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ

ਇੰਿਣ 5 ਸਰਕੰਟਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
• ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਚਾਲੂ ਕਿਨ 

ਲਈ
• ਕਲਚ ਲੀਿਿ ਨੰੂ ਦਬਾਓ

i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ (ਇਹ ਕਿੇਂ ਕੰਿ ਕਿਦੀ ਹੈ)

 HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, Super 
Splendor BS6 & Glamour BS6. ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ

ਹੀਿੋ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ

ਿੇ i3s ਦੇ ਕਾਿਨ ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ i3s ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਬਰਲੰਕ ਕਿਦਾ ਿਹੇਗਾ
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• ਰਬਹਤਿ ਿਾਈਲੇਿ
• ਇੰਿਣ  ਦੀ ਘੱਟ ਿੀਅਿ ਐਿਂ ਟੀਅਿ 
• ਘੱਟ ਰਫਉਲ ਇਰਿਸ਼ਨ
• ਰਬਹਤਿ ਇੰਿਣ  ਲਾਇਫ
• ਘੱਟ ਕੌਸਟ ਆਫ ਓਨਰਰਸ਼ਪ

ਸਕੂਟਰਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟਿ i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ

ਪਰਹਲਾਂ ਸਟਾਿਟ (i3s On) 
(ਸਕੂਟਿ ਦਾ ਇਗਰਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ  
ਪਿ ਇੰਿਣ ਆਈਿਲ RPM ਰਿੱਚ 
ਹੈ) ਅਤੇ ਿੇ:
• ਿਹੀਕਲ ਖੜੀ ਹੈ
• ਐਕਸਲਿੇਟਿ  ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਇੰਿਣ 30 ਸਰਕੰਟਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ  

• ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਚਾਲੂ ਕਿਨ 
ਲਈ

• ਬ੍ੇਕ ਦਬਾਓ (ਸੁਰਿਧਾ ਲਈ 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਖੱਬੀ ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਓ) 
ਐਕਸਲਿੇਟਿ ਨੰੂ ਆਪਿੇਟ 
ਕਿੋ

ਸਕੂਟਿ ਚਾਲੂ ਹੈ (i3s On) (ਿੈੱਿ 
ਲਾਈਟ ਤੇ ਿੈਰਟੰਗ) ਅਤੇ ਿੇ:
• ਿਹੀਕਲ ਖੜੀ ਹੈ
• ਐਕਸਲਿੇਟਿ  ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਇੰਿਣ 5 ਸਰਕੰਟਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ

• ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਚਾਲੂ ਕਿਨ 
ਲਈ

• ਬ੍ੇਕ ਪ੍ੇਸਿ ਕਨਿੀਨੀਏਸਂ ਲਈ 
ਰਪ੍ਫਿ -ਏਬਲੀ ਲੇਫਟ ਬ੍ੇਕ) 
ਐਕਸਲਿੇਟਿ ਨੰੂ ਆਪਿੇਟ 
ਕਿੋ

ਿਾਈਿ ਦੇ ਦੌਿਾਨ i3s ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਰਕੱਤਾ ਰਗਆ (i3s ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਰਿੱਚ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ)
(ਿੈੱਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਿੈਰਟੰਗ)
ਅਤੇ ਿੇ:
Same as i3s ON

i3s ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ (ਇਹ ਰਕਿੇਂ ਿਿਕ ਕਿਦੀ ਹੈ)

ਿੇ i3s ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਕੂਟਿ ਦਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ i3s ਇੰਿੀਕੇਟਿ ਬਰਲੰਕ 
ਕਿਦਾ ਿਹੇਗਾ

Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6 - ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ
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ਐਟਂੀ ਲਾਕ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ (ABS)

ਇੰਟੀਗ੍ੇਰਟਿ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ (IBS)
150 cc & above Motorcycles-ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ

125cc ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਿੋਟਿਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਿਸ-ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ

ਿਿਰਕੰਗ:
ਪਹੀਆਂ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ੇਕ 
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਿੋਕਦਾ ਹੈ 
ਿਹੀਕਲ ਨੰੂ ਸਰਕਰਿੰਗ ਿਾ ਸਰਲੱਪ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੋਕਦਾ ਹੈ 
ਰਸੰਗਲ ਚੈਨਲ ABS ਖਾਸ ਤੋਿ ਤੇ 
ਅੱਗੇ ਿਾਲੇ ਪਹੀਏ ਰਿੱਚ ਲੱਰਗਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਰਕ ਿਧੀਆ ਅਤੇ 
ਅਚਾਨਕ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 
ਿਹੀਕਲ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਫਿੰਟ ਬ੍ੇਕ ਨੰੂ ਅਰਧਕ 
ਿਹੱਤਿਪੂਿਨ ਿੰਰਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ  

ਿਿਰਕੰਗ:
ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੈਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿੀਅਿ 
ਬ੍ੇਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਿਹੀਕਲ ਦੀ 
ਸਰਥਿਤਾ ਬਣਾਏ ਿੱਖਣ ਲਈ 
ਅਗਲੇ  ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ 
ਰਿੱਚ ਬ੍ੇਕ ਫੋਿਸ ਨੰੂ ਰਿਸਟ੍ੀਰਬਊਟ 
ਕਿਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਿਹੀਕਲ ਦੀ 
ਿੁਕਣ ਦੀ ਦੂਿੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਐਿਿਾਂਟੇਿ:
• ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੇਕ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 

ਰਬਹਤਿ ਿਹੀਕਲ 
ਸਟੇਰਬਰਲਟੀ ਦੇ ਕਾਿਨ 
ਿਹੀਕਲ ਸਰਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ  

• ਇਹ ਿਹੀਕਲ ਦੀ ਿੁਕਣ ਦੀ 
ਦੂਿੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ 

• ਰਿਸ ਨਾਲ ਿਾਈਿਿ ਦਾ 
ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਿਧਾਉਂਦਾ 
ਹੈ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ:
• ਰਬਹਤਿ ਸਟੇਰਬਰਲਟੀ
• ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ
• ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੈਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 

ਿਾਈਿਿ ਦੇ 
ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਿੈਰਲਊ ਫ਼ਾਿ ਿਨੀ ਰਿਿੇ ਰਕ 
ਐਿੀਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ

ਐਿਿਾਂਟੇਿ:
• ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੈਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਭ 

ਪ੍ਕਾਿ ਦੇ ਸਿਫੇਸ ਤੇ ਟਾਇਿ 
ਨੰੂ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਟਾਇਿ ਲਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਿਹੀਕਲ 
ਨੰੂ ਰਨਯੰਤਿਣ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ 
ਹੈ 

• ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੈਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 
ਸੁਿਰਖਅਤ ਿੂਪ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ 
ਰਿੱਚ ਿਾਈਿਿ ਦੀ ਿਦਦ 
ਕਿਦਾ ਹੈ 

• ਿੁਕਣ ਦੀ ਦੂਿੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ  

ਬੈਰਨਰਫਟਸ:
• ਰਬਹਤਿ ਸਟੇਰਬਰਲਟੀ
• ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ
• ਪੈਰਨਕ ਬ੍ੈਰਕੰਗ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 

ਿਾਈਿਿ ਦੇ 
ਆਤਿਰਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਿੈਰਲਊ ਫ਼ਾਿ ਿਨੀ ਰਿਿੇ ਰਕ 
ਐਿੀਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ
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ਿਾਿੰਟੀ

ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿੀਕੇਟਿ

ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਰਿੰਗ ਸ਼ਾਕਟ

ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ: 5 years / 70,000 km ਿੋ ਿੀ 
ਪਰਹਲਾਂ ਹੋਿੇ
ਸਕੂਟਿ: 5 ਸਾਲ / 50,000 ਰਕਿੀ ਿੋ ਿੀ ਪਰਹਲਾਂ 
ਹੋਿੇ

ਇੰਸਟਿੁਿੇਂਟ ਕਲੱਸਟਿ ਤੇ ਇੰਿੀਕੇਟਿ
ਇਨਹੈਂਸਿ ਿਾਈਿਿ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ

ਯਾਤਿਾ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿੋਬਾਈਲ ਚਾਿਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰਿਧਾ)

Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & Maestro Edge 125 BS6 - ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ
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ਐਿਿਾਂਸਿ ਸਰਿਿਲ ਫਲੋ ਇੰਿਕਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿ (ASFS)

ਐਿਿਾਂਸਿ ਟੰਬਲ ਫਲੋ ਇੰਿਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ (ATFT)

ਨਿੇਂ ਯੱਗੁ ਦਾ ASFS ਇੰਿਣ ਰਬਹਤਿ ਿਾਈਲੇਿ ਅਤੇ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇਿ ਅਤੇ ਰਬਹਤਿ ਬਿਰਨੰਗ ਲਈ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਿ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹਿਾ ਅਤੇ ਰਫਉਲ 
ਰਿਕਸਚਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਿਿਰਲੰਗ ਿੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਫਉਲ ਦੀ ਹਿੇਕ
ਬੂੰ ਦ ਨੰੂ ਿਧੀਆ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨ ਕਿਦਾ ਹੈ , ਰਿਸਦਾ ਰਿਿਲਟ ਰਬਹਤਿ ਰਫਉਲ 
ਇਕਾਨਿੀ ਅਤੇ ਲੋਅਿ ਇਿੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਫਉਲ ਦੀ ਹਿ ਇਕ ਬੂੰ ਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਨਾ 
ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਤਾਿਿਣ ਨੰੂ ਦੂਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਿਧੋ,  ਅਤੇ 
ASFS  ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਦੀ ਸਿਾਿੀ ਕਿੋ।

ਇਹ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਿੀ ਟੈਕਨਾਲੋਿੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਿ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹਿਾ ਅਤੇ ਰਫਉਲ ਰਿਕਸਚਿ ਨੰੂ 
ਿਹੀਰਲੰਗ ਿੋਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਘੁਿਾਂਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਕੰਬਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਸੁਧਾਿ ਹੋ ਸਕੇ । 
ਇਹ ਪਾਿਿ ਅਤੇ ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ ਦਾ ਰਬਹਤਿ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ । ਇਸ 
ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਰਿਲਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਈਲੇਿ ਅਤੇ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਿੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ I

ਬੈਰਨਰਫਟਸ
• ਘੱਟ ਰਫਉਲ ਦੀ ਖਪਤ 
• ਸਾਫ ਇਗਿਹੋਸਟ
• ਰਬਹਤਿ  ਿਾਈਿੀਰਬਲਟੀ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ
• ਘੱਟ ਰਫਉਲ ਦੀ ਖਪਤ 
• ਸਾਫ ਇਗਿਹੋਸਟ
• ਰਬਹਤਿ  ਿਾਈਿੀਰਬਲਟੀ
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Programmed Fi

ਐਿਿਾਂਸਿ ਪ੍ੋ-ਸੀਿੀਜ਼ ਰਿਿੀਟਲ ਿੇਿੀਏਬਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿ 
(APDV)

ਪ੍ੋਗਿਾਿਿ Fi ਰਸਲੰਿਿ ਰਿੱਚ ਰਫਉਲ ਦੀ ਸਹੀ ਿਾਤਿਾ ਨੰੂ ਇੰਿੇਕਟ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਇੰਿਣ ਰਿੱਚ ਸਰਥਤ ਇਕ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸੈਂਸਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਾਟਾ ਦੁਆਿਾ 
ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 
ਇੰਿਣ ਇਹ ਿਾਟਾ ECU ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ ਕੰਟਿੋਲ ਯੂਰਨਟ ਨਾਿਕ ਸੇੰਟ੍ਲ ਕੰਰਪਊਟਿ 
ਰਸਸਟਿ ਨੰੂ ਫੀਿ ਕਿਦਾ ਹੈ 
ਸੈਂਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਆਂਕਰੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ECU ਰਫਊਲ ਇੰਿੇਕਟਿ ਦੇ ਿਾਰਧਅਿ ਤੋਂ 
ਇੰਿੇਕਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਰਫਊਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿੇ ਨੰੂ ਰਨਯੰਤਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, 
ਇਸਲਈ  ਪ੍ੋਗਿਾਿਿ Fi ਅਰਧਕ ਤਾਪਿਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ 
ਐਲਟੀਟੀਉਿ ਤੇ ਿੀ ਰਬਹਤਿ ਿਾਈਿੀਰਬਰਲਟੀ, ਿਧੀਆ 
ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟੇਂਟ ਸਟਾਿਟ 
ਰਦੰਦਾ ਹੈI

APDV ਰਫਉਲ ਦੀ ਿਧੀਆ ਬਿਰਨੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲਦਾ ਹੈ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ 
• ਇਨਿਾਇਿਿੈਂਟ  ਫਿੈਂਿਲੀ
• ਰਬਹਤਿ ਿਾਈਿੀਰਬਰਲਟੀ
• ਇਕੋਨੋਿੀ

• ਰਬਹਤਿ  ਇੰਿਣ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ
• ਰਬਹਤਿ ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ
• ਇਕੋ ਫਿੈਂਿਲੀ

Passion Pro BS6 - ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ
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DC - ਕੈਰਪਸਟਿ ਰਿਸਚਾਿਿ ਇਗਨੀਸ਼ਨ (CDI)

ਐਿਿਾਂਸਿ ਿਾਈਕਿੋਪ੍ੋਸੈਸਿ ਇਗਨੀਸ਼ਨ (AMI)

ਕੈਰਪਸਰਟਿ ਰਿਸਚਾਿਿ ਰਿਿੀਟਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ  ਿੋਿੀਊਲ ਦੇ ਅੰਦਿ ਇੱਕ 
ਕੈਰਪਸਟਿ ਰਿੱਚ ਸਪਾਿਕ ਦੇ ਲਈ ਐਨਿਿੀ ਚਾਿਿ ਕਿਦਾ  ਹੈ ਿੋ ਿਾਈਕਿੋਪ੍ੋਸੈਸਿ 
ਤੋਂ ਇਕ ਕੰਟਿੋਲ ਰਸਗਨਲ ਦੇ ਿਾਰਧਅਿ ਤੋਂ ਇੰਿਣ  ਸਾਇਕਲ ਰਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰਕਸੀ 
ਿੀ ਸਿੇ  ਸਪਾਿਕ ਪਲੱਗ ਨੰੂ ਿਾਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧਕ ਟਾਈਰਿੰਗ  
ਫਲੇਕਰਸਰਬਰਲਟੀ ਅਤੇ  ਇੰਿਣ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ ਰਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ  ਖਾਸਕਿ ਿਦੋਂ 
ਇੰਿਣ ਕਾਿਬੂਿੇਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੋਿੇ

ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਿੀਟਲ ਿਲਟੀ-ਿੈਰਪੰਗ CDI ਿਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਿਿਾਂਸ ਿਾਈਕਿੋਪਿੋ੍ਸੈਸਿ 
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿ ਦੁਆਿਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਿਬੁਿੇਟਿ ਥਿੋ੍ਟਲ ਕੰਟਿੋਲ ਸਰਿੱਚ ਅਤੇ  ਇੰਿਣ rpm ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਰਸਗਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਐਿਿਾਂਸ ਅਤੇ ਰਿਟਾਿਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਬਹਤਿ ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ  ਦੇ ਲਈ ਰਫਉਲ ਦੇ ਿਧੀਆ  
ਬਿਰਨੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ 
• ਰਬਹਤਿ  ਇੰਿਣ ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ
• ਰਬਹਤਿ ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ
• ਘੱਟ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ 
• ਕਰਿਸਪ ਥ੍ੌਟਲ ਰਿਸਪੋਂਸ
• ਰਬਹਤਿ  ਿਾਈਿੀਰਬਰਲਟੀ 
• ਸਾਫ  ਇਗਿੋਸਟ
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ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਿੇਗੂਲੇਸ਼ਨ (GTR) ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਬ੍ੇਰਕੰਗ ਰਸਸਟਿ

ਫੁਲੀ ਟ੍ਾਂਰਸਸਟਿਾਈਜ਼ਿ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿ (FTIS) ਨਾਲ 
ਪ੍ੋਗਿਾਿਿ Fi ਇੰਿਣ 

ਰਟਊਬਲੇਸ ਟਾਇਿਸ

ਆਟੋਿੋਰਟਿ ਬ੍ੈਰਕੰਗ  ਰਸਸਟਿ ਦੁਆਿਾ ਅੰਰਤਿ ਿੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
GTR ਨੰੂ ਰਬਊਿੋ ਓਫ ਇੰਰਿਯਨ ਸਟੈਂਿਿਿਸ ਦੁਆਿਾ ਪਰਹਲੀ 
ਿੀਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ. ਰਿਸਨੰੂ ਟ੍ਾਂਸਪੋਿਟ 
ਇੰਿੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਿੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਿੰਿੂਿੀ ਰਦੱਤੀ ਸੀ

ਇਸ ਰਿੱਚ ਆਟੋ ਐਨਿੀਰਚੰਗ ਰਸਸਟਿ ਯੁਕਤ 3D ਰਫਉਲ 
ਇੰਿੈਕਸ਼ਨ ਿੈਰਪੰਗ  ਦੇ ਨਾਲ 16-bit ECU ਹੈ। O2 ਸੈਂਸਿ ਨੰੂ 
ਿੁੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਗਿਹੋਸਟ ਤੋਂ ECU ਦਾ ਫੀਿਬੈਕ ਪੂਿਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ 
ਇਸ ਪ੍ਕਾਿ ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ ਦਾ  ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ ਰਬਹਤਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ  
(ਰਫਉਲ ਅਤੇ ਇਗਿੋਸਟ ਇਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਰਿਚ)
ਬੈਰਨਰਫਟਸ 
• ਰਬਹਤਿ  ਪਿਫੋਿਿੇਂਸ : ਪਾਿਿ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਥ੍ੋਟਲ 
• ਰਬਹਤਿ  ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ

ਰਟਊਬਲੇਸ ਟਾਇਿਸ ਰਿੱਚ ਹਿਾ ਰਿਿ ਅਤੇ  ਟਾਇਿ ਦੇ ਰਿਚਕਾਿ ਸੀਲ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੋ ਰਕਸੀ  ਸ਼ਾਿਪ ਆਬਿੈਕਟ ਦੇ ਿਾਰਧਅਿ ਤੋਂ ਛੇਦ ਹੋਣ ਤੇ , ਤਾਂ 
ਫੌਿਨ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।
ਬੈਰਨਰਫਟਸ 
• ਸੇਫਟੀ : ਸਿਨ ਰਿਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਇਿ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਰਿਫਲੇਟ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਸੁਰਿਧਾ)
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ਟਾਇਿਸ ਰਿਦ ਪੈਂਚਿ ਐਿਂ੍ੂਿੇਂਸ ਰਟਊਬ

ਇੰਿਣ ਆਇਲ

ਪੰਕਚਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਿੱਚ, ਸੀਲੈਂਟ ਿੈੱਲ ਚੈਂਬਿ ਤੋਂ ਏਅਿ ਚੈਂਬਿ ਤਕ ਛੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਛੇਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੈੱਲ ਨੰੂ ਛੇਦ ਰਿੱਚ ਧਕੇਰਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈੱਲ ਰਿੱਚ ਿੌਿੂਦ 
ਫਾਈਬਿ ਿੈਟੀਿੀਅਲ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਰਨਚੋਰੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
ਇਸ ਸਿੇ ਰਸਿੇਰਿਕ ਕਣ ਫਾਈਬਿ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਨੰੂ ਭਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਿੈੱਲ ਦੇ 
ਨਾਲ ਭਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਰਟਊਬ ਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਸਤਹ  ਰਿੱਚ ਦਬਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ 
ਰਨਯੁੰ ਤਿ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਹਿਾ ਚੈਂਬਿ ਰਿੱਚ ਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿ ਰਬਨਾ ਰਕਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, 
ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਇਕ ਿਾਟਿ ਬੇਸੇਿ ਿੈੱਲ ਹੈ

ਬੈਰਨਰਫਟਸ
• ਿਾਈਿਿ ਲਈ ਸੁਰਿਧਾ

ਇੰਿਣ  ਆਇਲ - 10W 30SJ JASO MA Grade Oil
ਬੈਰਨਰਫਟਸ
• ਇਸ ਆਇਲ ਨੰੂ ਘੱਟ ਬਾਿ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈI ਇਸ ਨੰੂ ਹਿ 6,000 Kms ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
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ਥ੍ੋਟਲ ਕੰਟਿੋਲਿ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਰਸਸਟਿ (TCIS)

ਬਲੂਟੁੱ ਥ ਕੰਨੇਕਟ ਕਿਨ ਦੇ ਸਟੈਪ

ਛੋਟੀ ਓਪਰਨੰਗ  ਦੇ  ਦੌਿਾਨ ਥ੍ੋਟਲ  ਪੋਿੀਸ਼ਨ  ਦੇ  ਅਧਾਿ ਤੇ 
ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟਾਈਰਿੰਗ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ I
ਰਿਸ ਤੋਂ ਰਬਹਤਿ  ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ ਅਤੇ ਰਬਹਤਿ   
ਿਾਈਿੀਰਬਰਲਟੀ ਰਿਲਦੀ ਹੈ
ਬੈਰਨਰਫਟਸ
• ਰਬਹਤਿ ਰਫਉਲ ਐਫੀਸ਼ੀਏਸੀ 
• ਰਬਹਤਿ ਿਾਈਿੀਰਬਰਲਟੀ

Xpulse 200 BS6 - ਰਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ

• Google Play Store & Apple App ਤੋਂ ਹੀਿੋ ਿਾਈਿ ਗਾਈਿ ਐਪ 
ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਿੋ 

• Google or Facebook account ਿਾਹੀਂ  ਐਪ ਤੇ  ਆਪਣਾ ਿਰਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ  
ਕਿੋ

• ਿੋਟਿਸਾਈਕਲ ਿੀਟਿ ਕੰਸੋਲ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱ ਥ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਕ੍ੀਨ ਤੇ ਿਾਓ
• ਐਪ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱ ਥ ਰਿਿਾਈਸ ਨੰੂ ਲੱਭੋ
• ਰਿਿਾਈਸ ਨੰੂ ਸਲੇਕਟ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਿ ਰਦਓ (ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ) 

ਹੁਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਿੁੜ ਰਗਆ ਹੈ
• App ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਿਟ ਕਿੋ
• ਟਿਨ- ਬਾਈ -ਟਿਨ ਨੇਿੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਿੀਨੀਏਸਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ
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ਸਿਰਿਸ ਰਸ਼ਿਊਲ (ਫ੍ੀ)

ਯੂਰਨਟ ਕਨਿਿਜ਼ਨ ਟੇਬਲ

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

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)

ਪੇਿ ਸਿਰਿਸ ਨੰੂ ਹਿੇਕ 3000km ਿਾ ਰਪਛਲੀ ਸਿਰਿਸ ਦੇ 90  ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ ਿੀ ਪਰਹਲਾ 
ਹੋਿੇ , ਦੇ ਬਾਅਦ  ਕਿਨਾ ਹੋਿੇਗਾ

All Models 

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
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ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਸਾਿੇ 2-wheelers ਰਿੱਚ ਿਿਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ 
ਇੰਟੇਲੀਿੇਂਟ ਸੈਂਸਰਸ ਦਾ ਕੋਂਰਬਨੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਪਾਿਿ 1. ਥ੍ੌਟਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿ
2.ਿੈਨੀਫੋਲਿ ਐਬਸਲੂਟ ਪ੍ੈਸ਼ਿ ਸੈਂਸਿ

ਇਕੋਨਿੀ 3. ਆਕਸੀਿਨ ਸੈਂਸਿ
4. ਕਿੈਂਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿ
5. i3s ਸਰਿਚ

ਸੇਫਟੀ 6. ਬੈਂਕ ਐਗਂਲ ਸੈਂਸਿ
7. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਸੈਂਸਿ
8. ਸਾਈਿ ਸਟੈਂਿ ਇੰਿਣ ਰਕੱਲ ਸੈਂਸਿ

ਕਿਫਿਟ 9. ਿਾਰਹਕਲ ਸਪੀਿ ਸੈਂਸਿ
10. ਸਟਾਿਟ ਸਰਿਚ
11. ਕਲੱਚ ਸਰਿਚ
12. ਰਨਊਟਲ/ ਬ੍ੇਕ ਸਰਿਚ
13. ਰਕੱਲ ਸਰਿਚ

ਰਿਯੂੂਿੇਰਬਲੀਟੀ 14. ਇੰਿਣ ਆਇਲ ਟੈਂਪਿੇਚਿ ਸੈਂਸਿ

ਿੀਲਾਇਅਰਬਲਟੀ 15. ਇਨਟੇਕ ਏਅਿ ਟੈਂਪਿੇਚਿ ਸੈਂਸਿ

ਹਿ ਸੇਲੈਕਟਿ ਿਾਿਲਸ ਰਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਿ ਆਫ ਸੈਂਸਿਸ ਅਲਗ ਹਨ।
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ਭਾਿਤ ਸਟੇਿ VI
BHARAT STAGE (BS) NORMS ਕੀ ਹ?ੈ
• 2000 ਰਿੱਚ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਿੋਟਿ ਿਾਰਹਕਲਸ ਤੋਂ ਏਅਿ ਪੋਰਲਊਟੈਂਟਸ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 

ਇਰਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੇਗੂਲੇਟ ਕਿਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ
• BS6 ਨੋਿਿਸ 1st April 2020 ਤੋਂ ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਕਿ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੰਪਲੀਿੇਂਟੇਿ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ
• ਭਾਿਤ ਸਟੇਿ VI ਨੋਿਿਸ ਇਰਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਨਯਿਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਭਾਿਤ ਸਟੇਿ IV 

ਨੋਿਮਸ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਹਨ।
• ਏਅਿ ਪੋਰਲਊਟੈਂਟਸ ਰਿਿੇਂ ਨਾਈਟ੍ੋਿਨ ਆਕਸਾਈਿ, ਕਾਿਬਨ ਿੋਨੋਆਕਸਾਈਿ, 

ਹਾਈਿਿੋ ਕਾਿਬਨ, ਪਿਟੀਕੂਲੇਟ ਿੈਟਿ (PM) ਅਤੇ ਸਲਫਿ ਆਕਸਾਈਿ ਦੀ ਿੀਰਲਜ਼ 
ਨੰੂ ਰਲਰਿਟ ਿੱਖਦਾ ਹੈ

• ਕਲੀਨਿ ਿਾਰਹਕੁਲਿ ਇਰਿਸ਼ਨਸ ਲਈ BS VI ਰਿੱਚ ਰਸ਼ਫਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ

ਗਲੋਸਿੀ
•      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 

ਿਾਰਹਕਲ ਰਿਲੀਿਿੀ ਪ੍ੋਸੇਸ

*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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