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ప్రాసెస్ – ఈ సెక్షన్ లో , మేము చూడవచ్చు  మరియు నేర్చు కోవచ్చు :
• OPDOC సేల్స్  ప్రాసెస్ 
• వెహికల్  డెలివరీ ప్రాసెస్
• డెలివరీ బ్యా క్ ప్రాప్ 
• మిస్స్ ఎల్లనేఔస్ లెర్న ింగ్ వీడియోస్ 

ప్పోడక్ ్ట –  ఈ సెక్షన్ లో , మేము చూడవచ్చు  మరయు నేర్చు కోవచ్చు :
• ప్రోడక్ ట్ ట్రైనింగ్ వీడియో
• సెల్ఫ్ -లెర్న ప్ింగ్ రోడక్ ట్ మోడ్యా ల్ వీడియో
• సేల్స్  పిచ్ ఆడియో బైట్
• హీరో లెర్న ింగ్ డే రేడియో జింగిల్స్ 

టెక్నా లజీ – ఈ సెక్షన్ లో , మేము చూడవచ్చు  మరయు నేర్చు కోవచ్చు :
• హీరో టెక్్న లజీస్
• ప్రోడక్ ట్ ఫీచర్స్
• సెపె సిఫిక్ టెక్్న లజీ యొక్క  డోస్ మరయు డోింట్స్
• డిజటల్ టూల్స్  యూసేజ్ 

DSE ఇండక్షన్ – ఈ సెక్షన్ లో, హీప్రో బ్ిండ్, BAT ప్మరయు  రొడక్ ట్స్   ఆధారింగా వెబ్ బేసెడ్ ట్రైనింగ్ 
ద్వా రా మనిం చూడవచ్చు  మరయు నేర్చు కోవచ్చు .
చాటబోట్ - హీరో సేప్ల్స్  కాక్డ  ంింరొడ్యా స్డ్ ంిండట్స్ట్ మొదటి ఫీచర్ ంది. ఈ చాట్ బ్ట్ ను 
ఉపయోగిించడిం ద్వా రా మేము ప్కాన్న  హీరో రొడక్ ట్స్  కు (సెపె సిఫికేషన్స్ , సూపర్ 5, కలర్స్ , 
మొదలైనవి) సింబింధించిన వారయోస్ క్యా రీస్ ను  కాడగవచ్చు .
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హీరో  సేల్స్   ప్రాసెస్ 

ప్ఈ ్రంది లక్ష్యా లతో హీరో సెల్లంగ్ స్కి ల్స్  (HSS) 
సృష్టంచబడంది:

• ప్సేల్స్  రాసెస్  యొక్క  స్ట్ ిండర డ్జప్షన్  కాకోస్ హీరో ఔటె్లట్స్  ను 
కానుసరస్తింది

•  కసట్మర్ ఎక్స్ పె రయన్స్  యొక్క  ఏింహానస్ మింట్ సేల్స్  ఫోర్స్ 
ద్వా రా డెలివెర్ డ్ కావుతింది

• ప్ హీరో బ్ిండ్ గురించి రెయిన్ఫ్ ర్స్   కసట్మర్స్  పెరసిప్షన్

O – ఓపెనింగ్ ఏ సేల్స్  క్ల్
P ప్– రోబ్ింగ్ మరయు పిచిింగ్ 
D – డెమో మరయు  టెస్ట్ రైడ్ 
O – ఒబీజెక్షన్ హాయా ిండి్లింగ్ 
C – కో్లసిింగ్ ఏ సేల్స్  క్ల్
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O – ఓపెనింగ్ ఏ సేల్స్  క్ల
ప్రీటంగ్ మరియు  ఇంప్టడక్షన్
• స్మై ల్ తో నింస్క రించిండి
• ఆఫర్ ఫర్మై  హాయా ిండ్ షాక్/నమస్్క ర్
•   గురించి ంప్ింటడ్యా స్ చేసకోిండి
• రెిండు చేతలతో బ్జనెస్ క్ర్డ్ ను ఆఫర్ చేయిండి
• ఆఫర్ స్టిింగ్ మరయు రెప్రెషమింట్
• బ్ల్డ్ ఏ రెరోర్ ట్

కస్టమర్స్  తో  రెపోర్్ట ను డెవలప్ చేయండ 
• స్మై ల్ టాక్ e.g. వీధేర్ మరయు  ఈజ్ కాఫ్ కొముమై టిింగ్ / లోకెటిింగ్ డీలర ్షప్ 
• స్ధారణ ఆసకు్తలు ఉద్. ఫోను్ల మరయు రైడిింగ్ మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్

గుడ్ సేల్స్   క్ల్  ఓపెనంగ్ కోసం టప్స్
• కసట్మర్ ను గెస్ట్ లాగా స్వా గతించిండి
• ఉత్స్ హాన్న  చూపిించి మరయు కసట్మర్ ను సౌకరయా వింతింగా చేయిండి
• మిమమై లి్న   ర్ పరచయిం చేసకోిండి మరయు షో ఈగేరె్న స్ టూ కాసిస్ట్
•  ర్ బ్జీగా ఉన్న పపె టిక్  గెసట్ర్స్   లేద్ ఐ తో కాక్్న లెడిజి చేయిండి
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ప్  – రోబ్ింగ్ మరయు  పిచి్ఛ ింగ్
మంప్  పోబంగ్ కోసం  ట్కి లు
• క్యా స్షన్స్  కాడిగే ముిందు స్క్  పరమై షన్
• కాన్న  రెలెవెింప్ట్ రోబ్ింగ్ ప్మరయు  బ్ిండ్ ఎింహెనెస్ న్గ్ క్యా స్షన్స్  ను కాడగిండి
• కరె ట్ఔస్ గ ఉిండిండి
• సౌిండ్ ంింప్టరోగాటివే చేయకిండి

ప్పోబంగ్ క్్యా స్షన్స్
ప్W  రోబ్ింగ్ కోసిం క్నెస్ ప్ట్ రాటిించాలిస్ న కావసరిం ఉింది
1.  ర్ ఏ మోటార్ స్కిల్ నడుపుతన్్న ర్?
2.   కొత్త మోటార్ స్కిల్ లో  ర్ ఏ కాన్న  ఫీచర్స్  ను  చూస్తన్్న ర్?
3.  ర్   నర ్ణయాన్న  ఎపుపె డు ఖరార్ చేస్్త ర్?

ప్్రండ్ వేల్్యా  ఏంహాన్స్ న్గ్ క్్యా స్షన్స్
• సర్/మేడిం,   తదుపర మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ ను  డిస్డ్ చేసేటపుపె డు 

సరీవా స్ క్స్ట్స్   మరయు రార్ ట్శ్  కావైలబ్లిటీ  కు ంింరారె ట్ింట్ కాన నేను 
ఖచిచు తింగా కానుకుింటున్్న ను?

• సర్/మేడిం,పెర్గుతన్న  ఫ్యా యల్ ట్రైస్స్  తో   మోటార్ స్కిల్/సూ్క టర్ చాలా 
మించి మైలేజీన ంవావా లనుకుింటున్్న రా?

• సర్/మేడిం,  ర్ ప్ఎక్క డికి టావెల్ చేసిన ఒక సరీవా స్ సెింటర్ కో్లజ్ దగ గ్రగా 
ఉించడిం చాలా ంింరారె ట్ింట్,  ర్ ఖచిచు తింగా కాింగీకరస్్త రా?

పి ్ఛ ంగ్
కాన్న టిక్ కరెక్ ట్  సేల్స్   పిచ్ ప్తతమే ఉపయోగిించాలి 

టప్స్  ఫర్ గుడ్ పి ్ఛ ంగ్
• ప్రోడక్ ట్ ను  ఒక సొల్యా షన్ లాగా పిచ్ చేయిండి
• కసట్మర్ కు ఎించ్కోవరానకి ఒప్షన్స్  ంవవా ిండి
• కాసస్ ముప్షన్స్  బేసెడగ్ పిచ్ చేయవదుదు(కసట్మర్ కాప్పె రెన్స్ , ఏజ్ మరయు  

జెిండర్)
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D-డెమో మరయు  టెస్ట్ రైడ
డెమో మరియు  టెస్్ట  రైడ్ కు ప్రేపరషన్
• వెహికల్ క్ ్లన్ లైన్స్

• ప్రొపెర్ సేపె స్ కారిండ్ వెహికల్

మోట్ర్ సై్రల్ / స్కి టర్ డెమోప్నేస్ రేషన్-ప్రాసెస్
ప్1. ఫింట్  వ్యా 2. రైట్  వ్యా

3. రేర్  వ్యా 4. లెఫ్ట్  మరయు  టాప్ వ్యా

బెనఫిట్  సెల్లంగ్
• ప్రోడక్ ట్ బెనఫిట్స్  రై ఫోకస్ పెటట్ిండి తరయు ఫీచర్స్ /టెక్్న లజీ రై ప్తతమే క్దు

• కసట్మర ్ల కావసరాలకు సింబింధప్ించిన రోడక్ ట్ ట్సె్తింగ్ థ్స్  రెలెవాింట్ రై ఎకు్క వ సమయిం కేటాయిించిండి

ఇంరాస్టప్ల్ల్  పోడక్ ్ట  డెమో కోసం టప్స్
• కసట్మర్ టచ్ మప్రయు రోడక్ ట్ ను ఫీల్ కావవా నవిండి

• ప్రోడక్ ట్ పట్ల హావ్ పసిస్ ఒన్ మరయు  ట్రైడ్ టోవర్ డ్స్  కలిగి ఉిండిండి

• క్ింవేరాస్ షప్నల్  రాసెస్  రెసిటాల్ క్దు

•  కసట్మర్ యొక్క  రెస్పె న్స్   మరయు  కాిండరాస్ ్టిండిింగ్  కోసిం చెక్ చేయిండి

ప్రీ-టెస్్ట రైడ్
• తగినింత ంింధనింతో సరైన పన పరసిథ్తలో్ల  మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ ఉిండేలా చూసకోిండి

• ఎకెస్ పె లెయిన్ మోటార్ స్కిల్/సూ్క టర్ కింప్టోల్స్

• ఎకెస్ పె లెయిన్ టెస్ట్ రైడ్ రూట్

• ఎక్స్ పె రయన్స్   కోసిం క్ ఫీచర్స్   రై కసట్మర్ కు  రమైిండ్ చేయడిం

• కసట్మర్ మరయు  యువర్ సెల్ఫ్  కోసిం  ఎనుస్ రె క్ ్లన్ హెలెమై ట్స్ 

డురింగ్ టెస్్ట రైడ్
• మోటార్స్కిల్/సూ్క టప్ర్ ను తతమే తొకే్క  కసట్మర్; DSE నశశ్ బదుింగా వెనుక క్రోచు వలి

• కసట్మర్ ప్ఏనాన్ పశ్న  / డైరెక్షన్ కాడిగితే ప్తతమే సతధానిం ంవవా రానకి DSE

పోస్్ట టెస్్ట రైడ్
• రైడిింగ్  ఎక్స్ పె రయన్స్   రై ఫీరాబ్ యా క్

• రెయిప్న్ ఫోర్స్  రోడక్ ట్ ట్సె్తింగ్ థ్స్  మరయు కసట్మర్ కావసరాలకు కనెక్ ట్ చేయిండి
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డెమో 
ప్రాసెస్

ప్ఫింట్  వ్యా

రయర్  
వ్యా

రైట్  వ్యా

1 2

3 4

లెఫ్ట్  మరయు  టాప్ 
వ్యా
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O – ఒబీజెక్షన్ హాయా ిండి్లింగ్ 
ఒబీజెక్షన్ హా్యా ండ్లంగ్ ప్రాసెస్- 2As
• కాక్్న లెడిజి-కాక్్న లెడిజి కసట్మర్స్  ఒబీజెక్షన్
• ఆనస్ ర్- ఒబీజెక్షన్ కు ఆనస్ ర్ ంవవా ిండి మరప్యు రొవైడ్ ఎవిడెన్స్

టప్స్   ఫర్ ఎఫె్ర ్టవ్ ఒబీజెక్షన్  హా్యా ండ్లంగ్
• కాతన ఆిందోళనను గుర ్తించిండి
• కాభయా ింతరిం వయా క ్తిం చేసినిందుకు కసట్మర్ కు ధనయా వాద్లు
• సెపె సిఫిక్  ఆనస్ ర్  ప్ను రొవైడ్ చేయిండి
• ఎవిడెన్స్  తో సరోర్ ట్ చేయిండి 
• కాభయా ింతరాలను విసమై రించవదుదు
• కసట్మర్ తో ఎపుపె డ్ కాింతరాయిం కలిగిించవదుదు లేద్ వాదిించకిండి
• రీసన్ ను ఐడెింటిఫై చేయరానప్కి రోబ్ చేయిండి
• ఒబీజెక్షన్ రై   కాిండరాస్ ్టిండిింగ్ ను  తరగి రకింఫర్మై  చేయిండి 
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C – కో్లసిింగ్ ఏ సేల్స్  క్ల్
ఐడెంటఫయంగ్ బుయంగ్ స్గనా ల్స్
ప్పశ్న లు
• స ప సరీవా స్ సేట్షన్ ఎక్క డ ఉింది?
•  ర్ వచేచు  వారాింతింలో మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ ను పింపిణీ 

చేయగలరా? 
స్గనా ల్స్
• కసట్మర్ పదేపదే మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ రై క్ర్చు ింటాడు
• కసట్మర్ మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ దిశలో మళ్్ల మళ్్ల ప్పకటనలు చూస్్త డు
ప్పకటనలు
• రెడ్ కలర్  ఉన్న  మోటార్ స్కిల్ / సూ్క టర్ న్కు చాలా ంషట్ిం 
• నేను ంపుపె డు ధృవీకరసే్త,  ర్ ఈ వారిం చివరలో మోటార్ స్కిల్ / 

సూ్క టర్ ను పింపిణీ చేస్్త రా?

గుడ్ డీల్ కో్లజ్్యా ర్ కోసం టప్స్
• ఎల్లపుపె డ్ ఒపపె ింద నబింధనలను సపె షట్ింగా రాకుయా మింట్ చేయిండి
• కసట్మర్ యొక్క  మనసస్ లో పెిండిింగ్ లో ఉన్న  కాభయా ింతరాల కోసిం 

ఎల్లపుపె డ్ తనఖీ చేయిండి
• ఆర డ్ర్ కోసిం కసట్మర్ ను నమమై కింగా కాడగిండి
• కసట్మర్ వాయిద్ వేయాలనుకుింటే ఒబీజెక్షన్  హాయా ిండి్లింప్గ్  రాసెస్ తరగి 

వెళ ్లిండి
• కసట్మర్ ఒపపె ింద్నకి రాలపె డిన తరావా త, రెిండు రారీ ట్లు సింతకిం చేసిన 

ఆర డ్ర్ ఫారమ్ ను ంవవా ిండి
• మోడల్, కలర్, డెలివరీ తేదీ / సమయిం, డౌన్ పేమింట్ వింటి వేరయబుల్స్ 

రై పూర ్త సపె షట్త ఉిందన నరాధా రించ్కోిండి.
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 97.2 cc
తక్స్ . పవర్ 5.9 k  @ 8000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.05 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్
గేర్ బ్క్స్ 4 స్పె డ్  క్న్స్ ్టింట్  మష్
ప్రేమ్  రైపు టూయా బులర్  డబల్  ప్కేడిల్  ప్రేమ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్
రయర్ 2 సెట్ప్ యాడుయా సెట్బ్ ప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్  కాబస్ రెబ్ ర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ 1W0 mm
రయర్ 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 
రయర్ 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
మజ్బ్ త  హాయ్ జింఝాటిం నహి
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS తో ప్ప్రోగామ్ చేయబడిన ఫ్యా యల్ 

ంింజెక్షన్ టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

3. ప్ట్బైటర్  హెడ్ లాింప్ మోర్ సేఫీట్
4. న్యా   ప్గాఫిక్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్

5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ మోర్ సేఫీట్ మరయు క్నెవా ింయిన్స్

వేరయింట్స్
కిక్ స్ట్ ప్ట్ర్ ట్ డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi కిక్ స్ట్ ప్ట్ర్ ట్ డిం బేక్ సొపె కె వీల్ - Fi సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిం ప్బేక్ 
కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi - iWs
సెల్ఫ్  స్ట్ ప్ట్ర్ ట్ డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi - కాల్ బ్్ల క్

ఫీచర్స్
డ్-టెనస్ ల్ డబల్ ప్కేడిల్ ప్రేమ్ ఆపిట్మైజ్డ్  పులి్లింగ్ పవర్
లాింగ్ స్ట్ ంింటిప్గేటెప్డ్ బేకిింగ్ సిసట్ిం
ఎడెజిసట్బెల్ రయర్ ససెపె న్షన్ బెస్ట్-ంన్-క్్లస్ 1W0mm రయర్ ప్బేక్

కలర్స్

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 97.2 cc
తక్స్ . పవర్ 5.9 k   @ 8000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.05 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ ఎలట్కి ట్క్ స్ట్ ర్ ట్/కిక్ స్ట్ ర్ ట్
గేర్ బ్క్స్ 4 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్ డబల్ ప్కేడిల్ ప్రేమ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్
రయర్ 5- సెట్ప్ ఎడెజిసట్బుప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ 1W0 mm
రయర్ 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100-18 M/C 47P (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 80/100-18 M/C 54P (టూయా బ్ లెస్)

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
భరోస్ హాయ్ జింఝాటిం నహి
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ఫీచర్స్
డ్-టెనస్ ల్ డబల్ ప్కేడిల్ ప్రేమ్ లాింగ్ స్ట్ మరయు 5-సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెల్ 

రయర్ ససెపె న్షన్
టూయా బ్ లెస్ రైర్స్ ంింటిప్గేటెప్డ్ బేకిింగ్ సిసట్ిం
165 mప్m ్రిండ్ కి ్లయరెన్స్ బెస్ట్-ంన్-క్్లస్ 1W0mm రయర్ ప్బేక్

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS తో ప్ప్రోగామ్ చేయబడిన ఫ్యా యల్ 

ంింజెక్షన్ టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

3. ప్ట్బైటర్  హెడ్ లాింప్ మోర్ సేఫీట్
4. న్యా  ప్గాఫిక్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్

5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ మోర్ సేఫీట్ మరయు క్నెవా ింయిన్స్

కలర్స్

వేరయింట్స్
కిక్ స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్   స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi - iWs

*Available in Self Variant

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 97.2 cc
తక్స్ . పవర్ 5.9 k   @ 8000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.05 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ ఎలట్కి ట్క్ స్ట్ ర్ ట్/కిక్ స్ట్ ర్ ట్
గేర్ బ్క్స్ 4 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్ డబల్ ప్కేడిల్ ప్రేమ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్
రయర్ 5- సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ 1W0 mm
రయర్ 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 2.75 x 18 - 4PR/42P
రయర్ 2.75 x 18 - 6PR/48P

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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కలర్స్

ఫీచర్స్
డ్-టెనస్ ల్ డబల్ ప్కేడిల్ ప్రేమ్ లాింగ్ స్ట్ మరయు 5-సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెల్ 

రయర్ ససెపె న్షన్
టూయా బ్ లెస్ రైర్స్ ంింటిప్గేటెప్డ్ బేకిింగ్ సిసట్ిం
165 mప్m ్రిండ్ కి ్లయరెన్స్ బెస్ట్-ంన్-క్్లస్ 1W0mm రయర్ ప్బేక్

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS తో ప్ప్రోగామ్ చేయబడిన ఫ్యా యల్ 

ంింజెక్షన్ టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

3. ప్ట్బైటర్  హెడ్ లాింప్ మోర్ సేఫీట్
4. కొత్త కానుక్లీకరించదగిన ప్గాఫిక్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్

5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ మోర్ సేఫీట్ మరయు క్నెవా ింయిన్స్

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్   స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డిం బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi - iWs
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SPLENDOR iSMART BS6

సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 11W.2 cc
తక్స్ . పవర్ 6.7Wk  (9 bhp)  @ 7500  rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 9.89 Nm @ 5500   rpm
ప్టానస్ మై షన్ రైపు 4 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్  డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్
రయర్ 5- సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  240 mm* | ప్డమ్ 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ - 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100-18 టూయా బ్ లెస్
రయర్ 80/100-18 టూయా బ్ లెస్

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 9.5 Ltrs. 

న్యె జామనే కి స్మై ర్ ట్ సవావా ర- ంిండియాస్ ఫస్ట్ BS6 మోటార్ స్కిల్
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కలర్స్

ఫీచర్స్
ECU మోనటర్ డ్ ఫ్యా యల్ ంనేట్క్ 1281 mm వీల్ బేస్
ంింజన్ టెింపరేచర్ కింప్టోల్ 180 mప్m ్రిండ్ కి ్లయరెన్స్
డ్యా యల్ టోన్ ప్గాఫిక్స్ లార్ జి 18 inch వీల్స్

Red GreyBlue

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ప్తో ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్ 

టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్
3. న్యా  ంింజన్ విత్ మోర్ టోరూ్క యా 

డితిండ్ రై (9.89 Nm) బెస్ట్ పికప్

4. డైమిండ్ ప్రేమ్ బెటర్ హాయా ిండి్లింగ్
5. IBS టెక్్న లజీ ప్తో ఫింట్ డిస్్క  ప్బేక్ ఏింహానస్ స్ సేఫీట్

వేరయింట్స్
1. సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi

2. సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 11W.2 cc
తక్స్ . పవర్ 6.7W k  @ 7500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 9.89 Nm @ 5000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ ఎలట్కి ట్క్ స్ట్ ర్ ట్ (with i3s) / మరయు కిక్ స్ట్ ర్ ట్
ప్రేమ్ రైపు డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ కనెవా న్షనల్ ఫోర్్క  - డయ W0mm
రయర్ టివా న్ షొక్స్

ప్బేక్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 240 mm/ ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100 - 18| టూయా బ్ లెస్ రైర్
రయర్ 80/100 - 18| టూయా బ్ లెస్ రైర్

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
నెక్స్ ్ట జెన్ రాయా షన్ ప్రో
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ఫీచర్స్
న్యా  11Wcc ంింజన్  తో హయయా ర్ టోరూ్క యా 
ఆన్-డితిండ్ డిజ-కానలగ్ కన్స్ ల్

ముసూ్క యా లర్ టాయా ింక్ ప్తో టిపుల్ టోన్ ప్గాఫిక్స్ ముపెఫ్ లెర్ కవర్
న్యా  డైమింప్డ్ రేమ్ చాసిస్ లింగెప్ర్ ఫింట్ ససెపె న్షన్ ప్టావెల్

వేరయింట్స్
వారయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi

SUPER 5 BENEFITS
1. ప్ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్ తో iWs 

మరయు XSENS టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. టాయా ింక్ ప్రౌడ్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్

3. ప్ట్బైటర్  హెడ్ లాింప్ మోర్ సేఫీట్
4. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

5. సె్ట్లిష్ రైల్ లాింప్ బెస్ట్ సేఫీట్ మరయు లుక్స్

కలర్స్

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red



20

సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.7 cc
తక్స్ . పవర్ 8 k  @ 7500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.6 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  (విత్ iWs) మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్  డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్
రయర్ 5- సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 240 mm / ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100 - 18| టూయా బ్ లెస్ రైర్
రయర్ 90/90 - 18| టూయా బ్ లెస్ రైర్

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
న్యీ బులిండియోన్ కో చూనే క యుగ్
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ఫీచర్స్
ప్రొట్రైటరీ iWS టెక్్న లజీ 180 mప్m ్రిండ్  కి ్లయరెన్స్
న్యా  వర ట్కల్ ంింజన్ 45 mm లింగెర్  స్ట్

డ్-టెనస్ ల్ డైమిండ్ ప్రేమ్ 240 mప్m ఫింట్ ప్డిస్్క  బేక్ తో ంింటిప్గేటెడ్ 
ప్బేకిింగ్ సిసట్ిం

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ప్తో ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్ 

టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. ప్ఫింట్ డిస్్క  ప్బేక్ మోర్ సేఫీట్

3. 5-Speed గేర్ బ్క్స్ రెడ్యా సిింగ్ ట్వైబేషన్స్  ద్వా రా 
మోర్ కింఫర్ ట్

4. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

5. బ్గె గ్ర్ స్ట్ మోర్ కింఫర్ ట్

కలర్స్

Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.7 cc
తక్స్ . పవర్ 8 k  (10.7W hp) @ 7500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.6 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  (విత్ iWs) మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ ఫింట్ ఫోర్్క స్  (ప్టావెల్ 120mm)
రయర్ 5 సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్  (ప్టావెల్ 81mm)

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 240 mm / ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100 - 18
రయర్ 100/80 - 18

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 10 Ltrs.

GLAMOUR BS6
నెక్స్ ్ట లెవెల్ పవర్, టెక్్న లజీ మరయు సె్ట్ల్
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ప్తో ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్  

టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. సిపె లెట్ కాలో్లయ్ వీల్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్
3. మైలేజ్ ంిండికేటర్ తో డిజ-కానలాగ్ 

 టర్ కన్స్ ల్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్  మరయు సె్ట్ల్

4. 5-Speed గేర్ బ్క్స్ రెడ్యా సిింగ్ ట్వైబేషన్స్  ద్వా రా 
మోర్ కింఫర్ ట్

5. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

ఫీచర్స్
పవర్ఫ్ ల్ 125 cc ంింజన్ డ్యా యల్ టోన్ బ్డీ ప్గాఫిక్స్
ముసూ్క యా లర్ ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ లింగెప్ర్ ఫింట్ ససెపె న్షన్ ప్టావెల్
100/80 వైడ్ రయర్ రైర్ ప్ట్బైటర్ హెడ్ లాింప్

కలర్స్

Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
న్యా  ఎడిషన్ మోటార్ స్కిల్

సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.7 cc
తక్స్ . పవర్ 8 k  (10.7W hp) @ 7500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.6 Nm @ 6000 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  (విత్ iWs) మరయు కిక్ 
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ ఫింట్ ఫోర్్క స్  (ప్టావెల్ 120mm)
రయర్ 5 సెట్ప్ ఎడెజిసట్బెప్ల్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్స్  (ప్టావెల్ 81mm)

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 240 mm / ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 80/100 - 18 (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 100/80 - 18 (టూయా బ్ లెస్)

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 10 Ltrs.

ఫీచరర్సర్
1. నర్యూ కారణింగా ఏింహానర్ససర్డి సర్టైలర్ 

Matte Vernier Grey color with Fire Yellow 
Graphics.

2. USB చారర్జరర్  కారణింగా ఏింహానర్ససర్డి 
కానర్వెింయినర్సర్
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కలర్

*Available in Both Drum & Disc Variant

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS ప్తో ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్  

టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. సిపె లెట్ కాలో్లయ్ వీల్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్
3. మైలేజ్ ంిండికేటర్ తో డిజ-కానలాగ్ 

 టర్ కన్స్ ల్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్  మరయు సె్ట్ల్

4. 5-Speed గేర్ బ్క్స్ రెడ్యా సిింగ్ ట్వైబేషన్స్  ద్వా రా 
మోర్ కింఫర్ ట్

5. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

వేరయింట్స్
Blaze సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
Blaze సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 16W cc
తక్స్ . పవర్ 11.2 k  (15 bhp) @ 8500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 14 Nm @ 6500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్ డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిక్ (W7 mm దియా) విత్ కాింప్టి ఫిక్షన్ బుష్
రయర్ 7 సెట్ప్ రైడర్-ఎడెజిసట్బెల్ మోన్షాక్

ప్బేక్స్  ప్ఫింట్ 276 mm పేటల్ డిస్్క , సిింగల్ ఛానల్ ABS
రయర్ 220 mm పేటల్ డిస్్క  | 1W0 mm ప్డమ్

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 100/80-17 (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 1W0/70 -R17 రాడియాల్ (టూయా బ్ లెస్)

రైర్ స్జ్ 12 Ltrs.

XTREME 160R BS6
హెడ్స్  విల్ టర్్న  హార్ ట్స్  విల్ రేస్
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ఫీచర్స్
W7mప్m బ్డ్ షోప్వ ఫింట్ సెపె న్షన్ హ్-సిగే్న చర్ LED రైల్ లాింప్
లైట్ కెరబ్  వెయిట్ యొక్క  1W8.5 kg ప్డోయిడ్ LED హెడ్ లాింప్
క్ింరాక్ ట్ స్పె ర ట్ ఎకస్ హౌస్ట్ ంింప్టిగేటెడ్ పిలి్లన్ ప్గాబ్
ప్ంింటిగేటెడ్ సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ మరయు ంింజన్ 
కిల్ సివా ట్చు విపత్త దీరాలు

SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS టెక్్న లజీ ంింజన్ తో 14 

సెన్స్ ర్్ల ఔస్స్ ్టిండిింగ్ పెరాఫ్ రమై న్స్

2. ఫుల్ LED పచ్క గె మరయు ంనవా రె ట్డ్ LCD 
కన్స్ ల్ సె్ట్లిష్ లుక్స్  మరయు మోర్ సేఫీట్

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds ఔస్స్ ్టిండిింగ్ పెరాఫ్ రమై న్స్

4. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంింజన్ Cut-Off మోర్ సేఫీట్
5. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ డబల్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi

కలర్స్

Sports Red Pearl Silver White Vibrant Blue 100 Million Limited Edition
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 199.6 cc
తక్స్ . పవర్ 1W.W k  (17.8 bhp) @ 8500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 16.45 Nm @ 6500 rpm
ంింజన్ ఆయిల్ క్ల్డ్, 4 ట్స్ట్ క్ సిింగల్ సిలిిండర్ OHC
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీప్స్్క పిక్ ఫింట్ ఫోర్్క స్  తో కాింప్టి ఫిక్షన్ బుష్
రయర్ రెక్ ట్కాింగుళర్ సివా నగ్రమ్ తో మోన్ షాక్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ Disc Dia. 276 mm
రయర్ Disc Dia. 220 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 100/80X17 52P (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 1W0/70XR17 62P (టూయా బ్ లెస్)

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 12.8 Ltrs.

Xtreme 200S BS6
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ఫీచర్స్
న్యా  ఆయిల్ క్లర్ కెరబ్  వెయిట్ యొక్క  154.5 kg
క్ల్ కాలర్ ట్స్  తో బ్్ల టూత్ టివా న్ LED హెడ్ లాింప్
టర్్న   బై టర్్న  న్విగేషన్ బ్గె గ్ర్ రైర్స్

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS టెక్్న లజీ తో ప్రోప్గామ్మై డ్ Fi 200cc 

ంింజన్ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. క్ల్ హెచచు రకలతో టర్్న  న్విగేషన్ & 
బ్్ల టూత్ ద్వా రా తరగిండి ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్  మరయు సేఫీట్

3. సె్ట్లిష్ స్పె ర ట్ లుక్ సె్ట్లిష్ లుక్స్

4. ఆటో-సెయిల్ టెక్్న లజీ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

5. సిింగిల్ ఛానల్ ABS మోర్ సేఫీట్

కలర్స్

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ABS ప్డిస్్క  బేక్ కాలా్ల య్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 199.6 cc
తక్స్ . పవర్ 1W.W k  (17.8 bhp) @ 8500 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 16.45 Nm @ 6500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ 5 స్పె డ్ క్న్స్ ్టింట్ మష్
ప్రేమ్ రైపు టూయా బులర్ డైమిండ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిక్ (W7 mm దియా) విత్ డబల్ DU బుష్ (190 mm Stroke)
రయర్ 10 సెట్ప్ రైడర్-ఎడెజిసట్బెల్ మోన్షాక్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ 276 mm పేటల్ డిస్్క , సిింగల్ ఛానల్ ABS
రయర్ 220 mm పేటల్ డిస్్క

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 90/90-21
రయర్ 120/80-18

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 1W Ltrs.

XPULSE 200 BS6
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ఫీచర్స్
డ్యా యల్ పరపె స్ రైర్స్ XSENS పవర్ డ్  200cc ఆయిల్-క్ల్డ్ ంింజన్
ట్డ్ ్రిండ్ కి ్లయరెన్స్ టర్్న -బై-టర్్న  న్విగేషన్
కాప్-స్వా ప్ ట్ ఎకస్ హౌస్ట్ కాల్యా మినయూమ్ బ్ష్ పే్లట్
10-step ఎడెజిసట్బెల్ మోన్-షాక్ ఫుల్ LED హెడ్ లింప్స్

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS టెక్్న లజీ తో ఆయిల్ క్ల్డ్ 

ంింజన్ ఔస్స్ ్టిండిింగ్ పెరాఫ్ రమై న్స్

2. బ్్ల టూత్  కనెకి ట్విటీ తో  టర్్న  బై టర్్న 
న్విగేషన్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

3. బెస్ట్-ంన్-సెగెమై ింప్ట్  ్రిండ్ కి ్లయరెన్స్ 
మరయు డ్యా యల్ పరపె స్ రైర్స్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

4. బెస్ట్-ంన్-సెగెమై ింప్ట్ ఫింట్ మరయు 
రయర్ ససెపె న్షన్ ఏింహానస్ స్ కింఫర్ ట్

5. LED హెడ్ లాింప్ తో DRL మోర్ సేఫీట్ మరయు సె్ట్లిష్ లుక్స్

కలర్స్

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ కాబ్స్  డిస్్క  ప్బేక్

White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 110.9 cc
తక్స్ . పవర్ 6.0 k  (8 BHP) @ 7000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.70 Nm @ 5500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ ఎలట్కి ట్క్ స్ట్ ర్ ట్/కిక్ స్ట్ ర్ ట్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ బ్టమ్ లిింప్క్ తో సిపె ింగ్-లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్
రయర్ సివా ింగ్ ఆప్ర్మై  తో సిపె ింగ్-లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ దింపెర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ ంింటర్న ల్ ఎకస్ పిండిింగ్ షోయె రైపు (1W0 mm)
రయర్ ంింటర్న ల్ ఎకస్ పిండిింగ్ షోయె రైపు (1W0 mm)

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 90/100 - 10 - 5W J (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 90/100 - 10 - 5W J (టూయా బ్ లెస్)

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 4.8 Ltrs 

PLEASURE+ BS6
వై షౌల్దు బ్య్స్  హేవ్ కాల్ ది ఫన్
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS తో ప్ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ 

ంింజక్షన్  టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. ప్కోమ్ హెడ్ లాింప్ ఎన్్క లెప్సె సె్ట్లిష్ లుక్స్
3. ప్కోప్మ్ ఫింట్ రేస్స్ య సె్ట్లిష్ లుక్స్
4. మొబైల్ ఛార జిింగ్ రోర్ ట్ మరయు 

యుటిలిటీ బ్క్స్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ ఏింహానస్ స్ సేఫీట్

కలర్స్

ఫీచర్స్
పవర్ ఫుల్ 110cc ంింజన్ ప్రటో హెడ్ లాింప్
కాలో్లయ్ వీల్స్ కానలాగ్  స్పె ఎడో  టర్
ంింటిప్గేటెప్డ్  బేకిింగ్ మరయు టూయా బ్ 
లెస్  రైర్స్ LED బ్ట్ లాింప్

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White

వేరయింట్స్
1. సెల్ఫ్   స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi
2. సెల్ఫ్  స్ట్ ట్ర్ ట్ ప్డమ్ బేక్ షీట్ మటల్ వీల్ – Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 110.9 cc
తక్స్ . పవర్ 6.0 k  (8 BHP) @ 7000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.70 Nm @ 5500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ ఎలట్కి ట్క్ స్ట్ ర్ ట్/కిక్ స్ట్ ర్ ట్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ బ్టమ్ లిింప్క్ తో సిపె ింగ్-లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్
రయర్ సివా ింగ్ ఆప్ర్మై  తో సిపె ింగ్-లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్స్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ ంింటర్న ల్ ఎకస్ పిండిింగ్ షోయె  రైపు (1W0 mm)
రయర్ ంింటర్న ల్ ఎకస్ పిండిింగ్ షోయె  రైపు (1W0 mm)

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 90/100 - 10 - 5W J (టూయా బ్ లెస్)
రయర్ 90/100 - 10 - 5W J (టూయా బ్ లెస్)

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 4.8 Ltrs 

Pleasure+ Platinum
న్యా  వేరయింట్ – రా్ల టినిం
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS తో ప్ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ 

ంింజక్షన్  టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. ప్కోమ్ హెడ్ లాింప్ ఎన్్క లెజర్ సె్ట్లిష్ లుక్స్
3. ప్కోప్మ్ ఫింట్ రేస్స్ య సె్ట్లిష్ లుక్స్
4. మొబైల్ ఛార జిింగ్ రోర్ ట్ & యుటిలిటీ బ్క్స్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్
5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ ఏింహానస్ స్ సేఫీట్

కలర్స్

ఫీచర్స్
ప్కోమ్ రయర్ వ్యా  మిప్రొర్స్ ప్కోమ్ ముపెఫ్ లెర్ పే్లట్
ప్కోమ్ హేిండిల్ బ్ర్ ఎిండ్స్ WD లోగో రా్ల టినుమ్ బ్యా డజియా ింగ్
తట్ బ్్ల క్ కలర్ స్ట్ బసిరెస్ట్
రెిండర్ రై ప్కోమ్ ట్సిట్ప్ ప్రౌన్ కలర్ పనెల్
రమ్ టేప్ డ్యా యల్ టోన్ స్ట్ తో రా్ల టినుమ్ హాట్ స్ట్ ింపిింగ్

MATT BLACK

వేరయింట్స్
PLATINUM (ZX) - సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్  ప్డిస్్క  బేక్ కాలా్ల య్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.6 cc
తక్స్ . పవర్ 6.7 k  @ 7000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.4 Nm @ 5500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ వారయతటిక్ ట్డైవ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్
రయర్ యూనట్ సివా ింప్గ్ తో  సిపె ింగ్ లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 190 mm / ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 90/90 - 12 54J
రయర్ 90/100 - 10 5WJ

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 125 BS6
క్ల్ కి టెక్్న లజీ కె స్త్ చల్
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ఫీచర్స్

టేలీస్్క పిప్క్ ఫింట్ ససెపె న్షన్ డిజటల్ కానలాగ్ కింబో  టర్ 
కన్స్ ల్

ఎకస్ ్టర్న ల్ ఫ్యా యల్ ఫైలిింగ్ స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్
మొబైల్ ఛార జిింగ్ రోర్ ట్ & బ్ట్ లైట్ సరీవా స్ రమైిండర్

SUPER 5 BENEFITS
1. ంిండియాస్ మొదటి సూ్క టర్ తో 

ప్ప్రోగామ్మై డ్ Fi ంింజన్ మరయు  XSENS 
టెక్్న లజీ తో

సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. LED ంింసిగి్న ల్ ఏింహానస్ డ్ లుక్స్  & ప్ప్మియిం ఫీల్

3. డైమిండ్ కట్ కాలో్లయ్ వీల్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్

4. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

5. ప్ఫింట్ డిస్్క  ప్బేక్ మోర్ సేఫీట్

కలర్స్

Panther Black Pearl Fadeless White

Matte Techno Blue Matte Red Matte Brown Matte Vernier Grey

వేరయింట్స్
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్- Fi
సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్ ప్డిస్్క  బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi

Prismatic™ Purple
Iridescent Color for 1st time in Scooters
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.6 cc
తక్స్ . పవర్ 6.7 kW @ 7000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.4 Nm @ 5500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ వారయతటిక్ ట్డైవ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్
రయర్ యూనట్ సివా ింప్గ్ తో సిపె ింగ్ లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ డిస్్క  – 190 mm / ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్ స్జ్
ప్ఫింట్ 90/90 - 12 54J
రయర్ 90/100 - 10 53J

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 5 Ltrs.

Maestro Edge 125 Stealth
న్యా  వేరయింట్ – స్ట్ల్్త



39

ఫీచర్స్
ప్కెస్ట్ బ్యా డజియా ింగ్ (Stealth) తప్ట్ గెయ్ థీమ్
టోన్ ఆన్ టోన్ ట్సిట్ప్ క్రబ్ న్ ఫైబర్ ట్స్్తపిింగ్
వైట్ ఆకిస్ న్స్

SUPER 5 BENEFITS
1. ంిండియాస్ మొదటి సూ్క టర్ తో 

ప్ప్రోగామ్మై డ్ Fi ంింజన్ మరయు  XSENS 
టెక్్న లజీ తో

సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

2. LED ంింసిగి్న ల్ ఏింహానస్ డ్ లుక్స్  & ప్ప్మియిం ఫీల్

3. డైమిండ్ కట్ కాలో్లయ్ వీల్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్

4. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

5. ప్ఫింట్ డిస్్క  ప్బేక్ మోర్ సేఫీట్

కలర్స్

Matt Grey

వేరయింట్స్
Stealth - సెల్ఫ్  స్ట్ ర్ ట్  ప్డిస్్క  బేక్ కాలా్ల య్ వీల్ - Fi
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 110.9 cc
తక్స్ . పవర్ 6 k  @ 7250 RPM
తక్స్ . టోరూ్క యా 8.7 Nm @ 5750 RPM 
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్  మరయు కిక్
గేర్ బ్క్స్ వారయతటిక్ ట్డైవ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్
రయర్ యూనట్ సివా ింప్గ్ తో  సిపె ింగ్ లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ ప్డమ్ – 1W0mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0mm

రైర్స్
ప్ఫింట్ 90 / 90 - 12 54 J
రయర్ 90 / 100 - 10 5W J

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 5 Ltrs.

MAESTRO EDGE 110 BS6
సె్ట్ల్ థాట్ టుర్్న స్  హెడ్స్ , టెక్ థాట్ క్ప్స్  యు ఎహెడ్
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ఫీచర్స్
డ్యా యల్  టోన్ రయర్ వ్యా  మిప్రొర్స్ LED రైల్ లాింప్
డైమిండ్ కట్ కాలో్లయ్స్ డ్యా యల్ టోన్ కలర్ తో న్యా  ట్సి్తపెస్ రాటర్్న
న్యా  ముపెఫ్ లెర్ కవర్ మొబైల్ ఛార జిింగ్ రాయిింట్ & బ్ట్ లైట్

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS టెక్్న లజీ తో  ప్రోప్గామ్మై డ్ Fi సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్
2. డిజ-కానలాగ్ కన్స్ ల్ తో సరీవా స్ రమైిండర్ 

& స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

3. ఎకస్ ్టర్న ల్ ఫ్యా యల్ ఫిలి్లింగ్ తో మొబైల్ 
ఛార జిింగ్ రాయిింట్ ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్

4. టేలీస్్క పిక్ ససెపె న్షన్ & 12ప్  ఫింట్ వీల్ మోర్  కింఫర్ ట్

5. న్యా  ప్గాఫిక్స్ సె్ ట్లిష్ లుక్స్

కలర్స్

Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight Blue ZX Seal Silver ZX

వేరయింట్స్
ప్ప్డమ్ బేక్ కాలో్లయ్ వీల్ - Fi - VX
కాలో్లయ్ వీల్ - Fi -ZX

Candy Blazing Red
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సెపె సిఫికేషన్స్
డిసేపె లెసెమింట్ 124.6 cc
తక్స్ . పవర్ 6.7 k  (9bhp) @ 7000 rpm
తక్స్ . టోరూ్క యా 10.4 Nm @ 5500 rpm
స్ట్ ర ట్ింగ్ సెల్ఫ్ -స్ట్ ర్ ట్ / కిక్-స్ట్ ర్ ట్
గేర్ బ్క్స్ వారయతటిక్ ట్డైవ్

ససెపె న్షన్
ప్ఫింట్ టేలీస్్క పిప్క్ డ్రాలిక్ షాక్ కాబస్ రెబ్ ర్
రయర్ యూనట్  సివా ింప్గ్ తో  సిపె ింగ్ లోడెడ్ ట్డ్రాలిక్ డింపర్

ప్బేక్స్
ప్ఫింట్ ప్డమ్ – 1W0 mm
రయర్ ప్డమ్ – 1W0 mm

రైర్  స్జ్
ప్ఫింట్ 90/100-10
రయర్ 90/100-10

ఫ్యా యల్ టాయా ింక్ 
కెరాసిటీ 5 Ltrs.

DESTINI 125 BS6
లేటెస్ట్ టెక్్న లజీ కె స్త్ రహో డో కడిం ఆగేయ్
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ఫీచర్స్
టేలీస్్క పిప్క్ ఫింట్ ససెపె న్షన్ సిగే్న చర్ రైల్ లాింప్
మొబైల్ ఛార జిింగ్ రోర్ ట్ & బ్ట్ లైట్ ంింటిప్గేటెప్డ్ బేకిింగ్ సిసట్ిం
ంలేగాింట్ మటల్ బ్డీ ప్కోమ్ ప్రౌ

SUPER 5 BENEFITS
1. సిగే్న చర్ LED గైడ్-లింప్స్ ఏింహానస్ డ్ లుక్స్  & సేఫీట్
2. XSENS ప్తో ప్రోగామ్మై డ్ ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్  

టెక్్న లజీ సూమై త్ రైడ్ తో న్ చౌక్ రకివా రెడ్

3. iWs టెక్్న లజీ మోర్ సేవిింగ్స్

4. ఎకస్ ్టర్న ల్ ఫ్యా యల్ ఫిలి్లింగ్ తో  ఏింహానస్ స్ క్నెవా ింయిన్స్  మరయు సేఫీట్
5. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంిండికేటర్ మోర్ సేఫీట్

కలర్స్

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

వేరయింట్స్
Drum Brake Sheet Metal Wheel - Fi 
Drum Brake Alloy Wheel - Fi - VX
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• ఐడిల్ స్ట్ ప్ స్ట్ ర్ ట్ సిసట్మ్
• హీరో పేటెింట్ టెక్్న లజీ
• ప్రీరీ టాఫిక్ & రెడ్ లైట్ల సమయింలో 

మించి ంింధన స్మరథ్యా ిం

మోట్ర్ సై్రళ్ల కోసం రేటెంట్ ఐ 3 ఎస్ టెక్నా లజీ

మొదటి ప్రారింభిం (iWs 
ఆన్) (మోటార్ స్కిల్ 
జవా లన ఆన్ లో ఉింది
ప్నక్్క య rpm లో ంింజన్)
మరియు ఉంటే: 

• క ్లప్చ్ పెస్ చేయలేదు
• గేర్  ఎింగేజ్డ్  లేదు
• ప్తోటేట్లె  ఒపెరాటేడ్ 

లేదు

30 sec తర్వాత ఇంజిన్ 
ఆగిపోతంది  

• ంింజను్న  తరగి 
ప్రారింభించరానకి

• క ్లచ్ లివర్ లేద్ ఎలట్కి ట్క్ 
స్ట్ ర ట్ర్ సివా చ్ లేద్ కిక్ 
స్ట్ ర్ ట్ నొక్క ిండి.

మోటార్ స్కిల్ రన్న ింగ్ (iWs 
ఆన్)
(రెడ్ లైట్ వదదు వేచి ఉింది)
మరియు ఉంటే:

• మరయు ఉింటే: క ్లచ్ 
నొక్క లేదు

• గేర్  ఎింగేజ్డ్  లేదు
• ప్తోటేట్లె  ఒపెరాటేడ్ 

లేదు

ంింజన్ 5 సెక్్న లు 
తర్వాత ఆగిరోతింది

• ంింజను్న  తరగి 
ప్రారింభించరానకి

• క ్లచ్ లివర్ నొక్క ిండి

iWs లు రైడ్ సమయింలో 
నమగ్న మయాయా యి (iWs లు 
బ్న్న ింగ్ లో నమగ్న మై 
ఉిండవు) (రెడ్ లైట్ వదదు 
వేచి ఉింది)  
మరియు ఉంటే:

• క ్లప్చ్ పెస్ చేయలేదు
• గేర్  ఎింగేజ్డ్  లేదు
• ప్తోటేట్లె  ఒపెరాటేడ్ 

లేదు

ంింజన్ 5 సెక్్న లు 
తర్వాత ఆగిరోతింది 

• ంింజను్న  తరగి 
ప్రారింభించరానకి 

• క ్లచ్ లివర్ నొక్క ిండి

i3s టెక్నా లజీ (ఎలా works)

కావైలబులర్ ంనర్  - HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, 
Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

హీరో టెక్్న లజీ

iWs ల కారణింగా వెహికలర్ iWs ంగర్నిషనర్  
ఆపివేయబడితే ంిండికేటరర్ బర్లిింకర్  కావుతుింది
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• మర్గైన మైలేజ్
• తకు్క వ వేర్ మరయు టీఆర్ కాఫ్ ంింజన్ తకు్క వ 

ఫ్యా యల్ ఎమిషన్
• మర్గైన ంింజన్ లైఫ్
• తకు్క వ  క్స్ట్ కాఫ్ ఓనర ్షప్

స్కి టర్్ల కోసం  రేటెంటెడ్  i3s టెక్నా లజీ

ఫస్ట్ Start (iWs On) (సూ్క టర్ 
ంగి్న షన్ వచిచు  ఆన్ లో 
ఉింరాలి  క్నీ ంింజన్ ంన్ 
ండి్లింగ్ rpm)
మరియు ఉంటే:

• వెహికల్ సేట్షనరీ 
ఆకిస్ లేటర్ ను

• ఒపెరాటేడ్ చేయదు

ఇంజిన్ 30 సెకను్ల 
తర్వాత ఆగిరోతింది 

• ంింజను్న  తరగి 
ప్రారింభించరానకి

• ప్బేక్ నొకి్క నపుపె డు 
(ప్రాధానయా త కోసిం 
ఎడమ 

సూ్క టర్ రన్న ింగ్ (iWs On) 
(వెయిటిింగ్ యట్  రెడ్ లైట్) 
మరియు ఉంటే:

• వెహికల్ సేట్షనరీ 
ఆకిస్ లేటర్ ను

• ఒపెరాటేడ్ చేయదు

ంింజన్ 5 సెకను్ల తర్వాత 
ఆగిరోతింది 

• ంింజను్న  తరగి 
ప్రారింభించరానకి

• ప్బేక్ నొకి్క నపుపె డు 
(ప్రాధానయా త కోసిం ఎడమ 
ప్బేక్ కు ప్రాధానయా త 
ంవవా ిండి) 
యాకిస్ లరేటర్ ను 
ఆపరేట్ చేయిండి

iWs ఎింగేజ్డ్  డురింగ్ రైడ్ (iWs 
బ్గినింగ్ నుిండి ఎింగేజడ్్గ 
లేదు) (వెయిటిింగ్ యట్ 
రెడ్ లైట్)
మరయు ఉింటే:
సేమ్ as iWs ON

i3s టెక్నా లజీ (ఎలా పన చేస్తంది)

కావైలబులర్ ంనర్ - Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

iWs ల కారణింగా వెహికలర్ iWs ంగర్నిషనర్  
ఆపివేయబడితే ంిండికేటరర్ బర్లిింకర్  కావుతుింది



46

వరికి ంగ్:
• వెనుప్క బేక్ ను 

వర ్తింపజేసినపుపె డు, రానక్ 
ప్బేకిింగ్ సమయింలో 
వాహనిం యొక్క  సిథ్రత్వా న్న 
క్రాడటానప్కి బేక్ ఫోర్స్ 
ముిందు మరయు వెనుక 
చప్క్ల మధయా  పింపిణీ 
చేయబడుతింది. 
ంది వాహనిం యొక్క  ఆపే 
దూరాన్న  తగి గ్స్తింది

అడ్వ ంటేజెస్
• ముిందు మరయు వెనుక 

చప్క్ల మప్ధయా  బేక్ ఫోర్స్ 
పింపిణీ చేయబడుతింది

• రానక్ ప్బేకిింగ్ 
చేసేటపుపె డు వాహనిం 
మర్గైన వాహన 
సిథ్రత్వా నకి ద్రతీస్తింది

• దూరాన్న  ఆపడింలో 
తగి గ్ింపు కాిందువల్ల రైడర్ 
విశ్వా సిం 
మర్గుపడుతింది

బెనఫిట్స్ :
• మించి సిథ్రతవా ిం
• మర్గైన రైడర్ భప్దత
• కఠినమైన / రానక్ ప్బేకిింగ్ 

సమయింలో మించి 
విశ్వా సిం

• డబుబ్  కోసిం విలువ 
కానగా: కాదనపు భప్దత్ 
లక్షణిం

కావైలబుల్ ంన్: 150 cc మరయు కాింతకన్్న  ఎకు్క వ  మోటార్ స్కిల్స్  లో

అవైలబుల్ ఇన్ : 125 cc & below Motorcycles and Scooters

ఆంటీలొప్క్ రే్రంగ్ స్స్టం (ABS)

ఇంటెర్గ్గ్టెప్డ్ రే్రంగ్ స్స్టం (IBS)

వరికి ంగ్:
• ఆకసిమై ప్క బేకిింగ్, వాహనిం 

సి్క డిడ్ింగ్ లేద్ సి్లప్-పిింగ్ 
సమయింలో చప్క్లు లాక్ 
కావవా కుింరా ABS 
నరోధస్తింది. సిింగిల్ ఛానల్ 
ABS కి కాింకితిం 
చేయబడిింది 
ఏనాన్ చప్క్లు మరయు 
స్ధారణింప్గా ఫింట్ వీల్ 
ఎిందుకింటే సమర థ్వింతమైన 
ప్బేకిింగ్ కోసిం ప్ఫింప్ట్ బేక్ లు 
మరింత ముఖయా మైనవిగా 
పరగణించబడత్యి 
మరయు వాహనిం 
సమయింలో నడిచేవి

అడ్వ ంటేజెస్
• కాన్న  రక్ల 

ఉపరతలాలరై 
భయాిందోళనలకు 
గురైనపుపె డు రైర్ లాక్ 
కావవా కుింరా (సి్క డిడ్ింగ్) 
నరోధస్తింది

• రైర్ లాక్ కాప్ క్రణింగా 
నయింప్తణ కోలోపె కుింరా 
నరోధస్తింది

• ఆకసిమై క / రానక్ ప్బేకిింగ్ 
సమయింలో సరక్షితింగా 
నడిపిించరానకి

•  రైడర్ ను ప్రారింభస్తింది 
ఆపే దూరాన్న  తగి గ్స్తింది

బెనఫిట్స్ :
• బెటర్ సెట్బ్లిటీ
• ఏింహానస్ డ్ రైడర్ సేఫీట్
• గుడ్ క్ింఫిడెన్స్  డురింగ్ 

హర ్ష/రానక్ ప్బేకిింగ్
• వేల్యా  ఫర్  మనీ i.e.: 

కాడిషనల్ సేఫీట్ ఫీచర్
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• ంిండికేటర్ ఆన్ ంప్నుస్ ్టమింట్ 
• క ్లసట్ర్ ఏింహానస్ డ్ రైడర్ సేఫీట్

సైడ్  స్ట ండ్ ఇండకేటర్

• యాడ్ఎడ్  క్నెవా ింయిన్స్  ప్పయాణించేటపుపె డు 
• మొబైల్ ఛార్ జి చేయవచ్చు

మొబైల్ ఛారి్జంగ్ సకెట్

కావైలబుల్ ంన్ - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6

వారంటీ

మోటార్ స్కిల్: 5 years / 70,000 km ఏది కాింతకు 
ముిందు సూ్క టర్ : 5 ంయర్స్  / 50,000 km 
విచేచు వేర్  ంస్ ఏకార ్లఎర్
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• కొత్త యుగిం ASFS ంింజన్ మర్గైన మైలేజ్ మరయు పెరాఫ్ రమై న్స్  ను కాిందిస్తింది. ంది వేగింగా 

మరయు మర్గైన సివా ర ్లింగ్ కోసిం కింబషన్ ఛాింబర్ లోపల ఎయిర్ మరయు ఫ్యా యల్ మికశ్ చు ర్ 

యొక్క  సివా ర ్లింగ్ మోషన్ ను సృక్ట్స్తింది. ంప్ప్ది పత రాప్ కాఫ్ ఫ్యా యల్ లో  ఉత్తమమైనద్న్న 

ప్సింగహిస్తింది, ఫలితింగా బెటర్ ఫ్యా యల్ మరయు లోవెర్ ఎమిషన్స్  ఏరపె డత్యి.  ర్ ప్పత 

చ్క్క  ఫ్యా యల్ క్ింట్ చేయాలనుకుింటే మరయు ఎనవా రానెమై ింట్ పరరక్షిించరానకి   వింత 

కృక్ చేయాలనుకుింటే, ముిందుకు స్గిండి

• బెనఫిట్స్

- లో ఫ్యా యల్ కింసింప్షన్

- క్ ్లనర్ ఎకస్ హౌస్ట్ ంప్ింపూవ్డ్ రైడ్ 

- ఎబ్లిటీ

అడ్వ న్స్ డ్ స్్వ ర్ ్ల ఫ్్ల  ఇండక్షన్ స్స్టం (ASFS)

• ఈ రెవల్యా షనరీ టెక్్న లజీ  పరజాఞానిం కింబషప్న్ ంింపూవ్ కోసిం ఎయిర్ మరయు  మిక్స్ స్ ర్ 

విర ్లింగ్ మోషన్ లో  కదిలిస్తప్ింది. ఈ రో- వాయిడ్స్   పవర్ యొక్క  ఉత్తమ బ్లన్స్  ను మరయు 

ఫ్యా యల్ స్మరథ్యా ిం ప్కోసిం రోతస్ హిస్తింది. కాిందువల్ల, ఎకు్క వ మైలేజ్ మరయు తకు్క వ 

క్లుషయా ిం.

• బెనఫిట్స్

- లో ఫ్యా యల్ కింసింప్షన్

- క్ ్లనర్ ఎకస్ హౌస్ట్ ంప్ింపూవ్డ్ రైడ్ 

- ఎబ్లిటీ

అడ్వ న్స్ డ్ టంబుల్ ఫ్్ల  ఇండక్షన్ టెక్నా లజీ (ATFT)
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అప్డ్వ న్స్ డ్ పో-స్రీస్ డజిటల్
వారియబెల్ ఇగినా షన్ స్స్టం (APDV)

పోప్రామ్ FI
• ప్ప్రోగామ్ చేసిన ఫై సిలిిండర్ లోకి తగిన మొత్తింలో ఫ్యా యల్ ను  ంింజెకి ట్ింగ్ చేయడిం ద్వా రా 

పనచేస్తింది, ంింజన్ డేటా మరయు ఎనవా రానెమై ింటల్ కిండిషన్స్  ECU - ఎలట్క్ట్నక్ కింప్టోల్ 

యూనట్ కాప్న పిలిచే ఒక కేింద కింపూయా టర్ సిసట్మ్ కు ఫీడ్ చేసే ఎన్-గైన్ లోన డ్టెక్ సెన్స్ ర ్ల 

ద్వా రా రొిందిన డేటా నుిండి ఖచిచు తింగా లెకి్క ించబడుతింది. సెన్స్ ర ్ల నుిండి రొిందిన డేటా 

ఆధారింగా, ంింధన ంింజెక ట్ర్ ద్వా రా ంింజెక్ ట్ చేయవలసిన ఫ్యా యల్ యొక్క  క్వా లిటీ మరయు 

సమయాన్న  ECU నర ్ణయిస్తింది. కాింప్దుప్వల్ల రోగామ్డ్ ఫై సిసట్మ్ ఆఫర్స్  ఎకెస్ లెలెింట్ రైడ్-ఎబ్లిటీ, 

op- రైముిం ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్ , లోవెర్ ఎమిషన్ మరయు  ంనస్ ్టింట్ స్ట్ ర్ ట్ ఈవెన్ ంన్ 

ప్ఎక్స్ ్టమ్ కాింబీఎింటీ టెింపరేచర్ కిండిషన్స్  మరయు హయయా ర్ ఆలిట్టుయా డ్స్ .

• బెనఫిట్స్

- ఎనవా రానెమై ింట్ ప్రెిండీ్ల
- బెటర్ రైడ్-ఎబ్లిటీ

- ఎక్న 

• APDV ద్రతీసే ఫ్యా యల్ యొక్క  ఆపిట్మిమ్ బర్న ింగ్ ను  నరాధా రస్తింది

- బెటర్ ంింజన్ పెరాఫ్ రమై న్స్ 

- బెటర్ ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్

- ఎకో ప్రెిండీ్ల

కావైలబుల్ ంన్ - Passion Pro BS6
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DC - కెరాస్టర్ డస్ఛ ర్ ్జ  ఇగినా షన్ (CDI)
• కెరాసిటివ్ డిశ్చు ర్ జి డిజటల్ ంగి్న షన్స్  తడ్యా ల్ లోన కెరాసిటర్ లో స్పె ర్్క  కోసిం చార్ జిడ్ ఎనరీ జిన 

నలవా  చేస్్త యి, ంవి ట్మైప్కోరాసెసర్ ప్నుిండి కింటోల్ సిగ్న ల్ ద్వా రా ంింజన్ స్కిల్ కాింతటా 

వార్చు వాలీ ఎపుపె డైన్ స్పె ర్్క  ప ్లగ్ కు విడుదల చేయబడత్యి. ఈ కాల్్ల స్ ఎకు్క వ సమయ 

సౌలరీయా న్న  మరయు ంింజన్ పెరాఫ్ రమై న్స్  కానుమతస్తింది; ఎసెపె షలీ్ల వెన్ 
ంింజన్ కెరూబురేటర్ తో హాయా ిండ్-ంన్-హాయా ిండ్ డిజైన్డ్ చేస్ర్.

• బెనఫిట్స్

- బెటర్ ంింజన్ పెరాఫ్ రమై న్స్ 

- లోయర్ ఎమిషన్స్

- బెటర్ ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్

• డిజటల్ మలీట్-తయా పిింగ్ CDI ద్వా రా కారావా న్స్  ప్ట్మైకో రాసెసర్ ంగి్న షన్ సిసట్ిం ద్వా రా కింబషన్ 

జర్గుతింది. క్ర్బ్ యా రేటప్ర్ ప్తోటేట్లె కింటోల్ సివా చ్ మరయు ంింజన్ rpm నుిండి కాిందుకున్న 

ప్సిగ్న ల్ పక్రిం ంగి్న షన్ కాదవా ించెస్ మరయు రటార్ డ్స్ . ంది మించి ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్ 

మరయు తకు్క వ రొల్యా షన్ కి ద్రతీసే ఫ్యా యల్ ఆపిట్ముమ్ ను బర్్న   చేయరాన్న 

నరాదు రస్తింది

• బెనఫిట్స్

- ప్కిప్స్పె  తోటేట్లె రెస్పె న్స్ 

- బెటర్ రైడ్-ఎబ్లిటీ క్ ్లనర్ 

- ఎకస్ హౌస్ట్

అడ్వ న్స్ డ్ మైప్ప్కోరాసెసర్ ఇగినా షన్ (AMI)
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• ఆటోప్మోటివ్ బేకిింగ్ సిసట్మ్ ఖరార్ చేసిన ముస్యిద్ రవాణా 

ంింజనీరింగ్ డివిజన్ క్నస్ ల్ ను ఆమోదిించిన తర్వాత GTR ను బ్యా రో 

ఆఫ్ ంిండియన్ స్ట్ ిండర్ డ్స్  మొదటి పునరవా మరశ్ గా స్వా కరించిింది.

గ్్లబల్ టె్రనా కల్ గ్గులషన్ (GTR) కంపె్లయంప్ట్ రే్రంగ్ స్స్టం

• ంది రెిండు WD ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్ తపిింగ్ తో 16-bit ECU ను కలిగి 

ప్ఉింది ఆటో ఎనచిింగ్ సిసట్ిం. O2 సెన్స్ ర్ చేరకతో, ఎగాజిస్ట్ నుిండి ECU కి 

ఫీడ్ బ్యా క్ పూర ్తయిింది (కానగా మూసివేయబడిింది 

ల్ప్), తద్వా రా మోటార్ స్కిల్ యొక్క  మర్గైన పనతీర్ను 

నరాధా రస్తింది (నబింప్ధనలు పక్రిం బర్న ింగ్ కాఫ్ ఫ్యా యల్ మరయు 

ఎకస్ హౌస్ట్ ఎమిషన్స్ )

• బెనఫిట్స్

- బెటర్ పెరాఫ్ రమై న్స్ : పవర్  & ంనస్ ్టింట్ ప్తోటేట్లె

- బెటర్ ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్

ప్ప్పోరామ్మ్ డ్ Fi ఇంజిన్ తో ల్ల్్ల ప్ట్నస్ స్టరైజ్డ్   
ఇగినా షన్ స్స్టం (FTIS)

ట్్యా బ్ లెస్ టైర్స్
టూయా బ్ లెస్ రైర ్లలో గాలి రమ్ & రైర్ మధయా  మూసివేయబడుతింది. పషార్పె   ఆబెజిక్ ట్  పిర్్న స్ , తక్షణ 
ప్పత డెఫలాటిన్ ఉిండదు.. 

• బెనఫిట్స్

- సేఫీట్: సడన్ డెఫలాటిన్ రైర్ యొక్క  క్యా స్షన్ ఉిండదు

- క్నెవా ింయిన్స్
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• పింకచు ర్ సింభవిించినపుపె డు, స్లెింట్ జెల్ చాింబర్ ద్వా రా గాలి గదికి రప్ింధిం కుటిట్నది. ఒక 

ప్రింధిం సింభవిించినపుపె డుప్, జెల్ రింధింలోకి బలవింతింగా వస్తింది, మరయు జెల్ లో ఉిండే 

ఫైబరస్ పద్ర థ్ిం బయటకు తీయబడుతింది. ఈ సమయింలో చక్క టి సిరామిక్ కణాలు ఫైబర్ 

యొక్క  ఓపెనింగ్స్  నింపుత్యి, మరయు ఖాళ్గా ఉన్న  ఖాళ్లు జెల్ తో నిండి ఉింటాయి. గొటట్ిం 

యొక్క  లోపలి ఉపరతలింలో ఒత్తడి ఉన్న ిందున, కనీస పరతణిం గాలి గదిలోకి ప్పవేశిస్తింది 

క్న నీటి ఆధారత జెల్ క్వడింతో ఎటువింటి హాన జరగదు.

• బెనఫిట్

- రైడర్ కోసిం సౌలభయా ిం క్నెవా ింయిన్స్

• ంింజన్ ఆయిల్ - 10  W0SJ JASO MA Grade Oil 

• బెనఫిట్

- ఈ ఆయిల్ ను  తకు్క వ తరచ్గా తరాచు ప్లి. పత 6,000 KM తరావా త దీనన తరాచు లిస్ న 

కావసరిం ఉింది

టైర్స్  తో  పంకచు ర్ ఎందురన్స్  ట్్యా బ్

ఇంజిన్ ఆయల్
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• Google Play Store & Apple app నుిండి హీరో రైడ్ గైడ్  యాప్ ను డౌన్్లడ్ 
చేసకోిండి 

•  కుగా Google or Facebook account  యాప్ ద్వా రా రెజట్సేట్డ్ చేసకోిండి
• మోటార్ స్కిల్   టర్ కన్స్ ల్ రై బ్్ల  టూత్  ఫైరప్ింగ్  స్్క న్  లోకి వెళ్ ిండి
• యాప్ లో  బ్్ల టూత్ పరకరిం కోసిం వెతకిండి 
• పరకరాన్న  ఎించ్కోిండి మరయు ద్నకి పేర్ పెటట్ిండి ( కు క్వాలింటే)
• ంపుపె డు, కనెక్షన్ స్థ్ పిించబడిింది
• కానువర ్తనింలో   గతయా న్న  నమోదు చేయిండి మరయు న్విగేషన్ 

ప్రారింభించిండి
• టర్్న -బై-టర్్న  న్విగేషన్ యొక్క  సౌలరీయా న్న  ఆస్వా దిించిండి

సె్టప్స్  ట్ ఎస్ట బ్లష్ బ్్ల ట్త్  కన్క్షన్

కావైలబుల్ ంన్ - Xpulse 200 BS6

• చిన్న  ఓపెనింగ్ వదదు థొరెటల్ ఓపెనింగ్ రోసిషన్ బటిట్ ంది 

ఆపిట్ముమ్ ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్  మరయు రైడ్-ఎబ్లిటీ కోసిం 

ంగి్న షన్ సమయాన్న  కాభవృదిధా చేస్తింది

• బెనఫిట్స్

- బెటర్ రైడ్-ఎబ్లిటీ

- బెటర్ ఫ్యా యల్ ఎఫిసిఎనీస్

ప్తోటే్టలే ప్కంరోల్డ్ ఇగినా షన్ స్స్టం (TCIS)
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సరీ్వ స్ షెడ్్యా ల్ (ప్రీ)

యూనట్ కన్వ ర ్షన్ టేబుల్

అల్ మోడల్స్

సరీవా స్ షెడ్యా ల్ కిలో టర్స్  రేింజ్ 
(km) ఆర్… (విచేచు వేర్  ంస్  ఎకారీ ్లర్)

1st 500-750 60 dayప్s (్రిం డేట్ కాఫ్ పూరచు సే)

2nd 3000-3500 100 dayప్s (్రిం డేట్ కాఫ్ పూరచు సే)

3rd 6000-6500 100 dayప్s (్రిం డేట్ కాఫ్ పూరచు సే)

4th 9000-9500 100 dayప్s (్రిం డేట్ కాఫ్ పూరచు సే)

5th 12000-12500 100 dayప్s (్రిం డేట్ కాఫ్ పూరచు సే)

రైడ్ సరీవా స్: ఈచ్ రైడ్ సరీవా స్  నీడ్స్   టూ బ్ కావైల్డ్ ఆఫట్ర్ ఎవేర W000 kms 
ఆర్ 90 dayప్s ప్్రిం ది ప్వియస్ సరీవా స్, విచేచు వేర్ ంస్ ఏకార ్లఎర్.

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 
ఎకస్ ప ్లనేషన్:
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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* ఎించుకునర్న మోడలర్ పర్రకారిం మొతర్తిం సెనర్సారర్ల నింబరర్సర్  
మారుతూ ఉింటుింది

టెక్నా లజీ అనేది ఇంటెలజెంట్  సెన్స్ ర్్ల  
క్ంబనేషన్ మా 2-wheelersలో ఉపయోగిస్త ర్.

పవర్
1. ప్తోటేట్లె రోసిషన్  సెన్స్ ర్
2. మేనఫోల్డ్ కాబ్స్ ల్యా ట్ ప్పెషర్ 
సెన్స్ ర్

ఎక్న 
ప్W. తోటేట్లె రోసిషన్  సెన్స్ ర్
ప్4. క్న్్క  రోసిషన్ సెన్స్ ర్
5. iWs సివా చ్

సేఫీట్
6. బ్యా ింకు  కాింగెల్ సెన్స్ ర్
7.స్డ్  స్ట్ ిండ్ సెన్స్ ర్
8. స్డ్ స్ట్ ిండ్ ంింజన్ కిల్ సెన్స్ ర్

కింఫర్ ట్

9. వెహికల్ స్పె డ్ సెన్స్ ర్
10.స్ట్ ర్ ట్ సివా చ్
11. క ్లచ్ సివా చ్
12. న్యా ప్టల్ప్/ బేక్ సివా చ్
13. కిల్ సివా చ్

దురాబ్లిటీ 14. ంింజన్ ఆయిల్ టెింపరేచర్ 
సెన్స్ ర్

రెలిబ్లిటీ 15. ంనేట్క్ ఎయిర్ టెింపరేచర్ సెన్స్ ర్
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భారత్ సే్టజి నోర్మ్ స్   అంటే ఏమిట?
• మోటార్ వెహికల్స్  నుిండి ఎయిర్ రొల్్ల టింట్స్  క్రక్లను విడుదల చేయరానకి 

ప్పభుతవా ిం 2000 లో ంప్ింరొడ్యా స్డ్ చేసిింది
• BS6 న్ర్మై స్  1st April 2020 నుిండి  ంిండియా లో ంింప్్లమింటెడ్ కావుతింది
• ఎమిషన్స్  ను  నయింప్తప్ించడింలో పస్తత రీరత్ సేట్జ్ IV న్ర్మై స్  కింటే రీరత్ సేట్జ్ VI 

న్ర్మై స్  రెిండు దశలు ముిందు ఉన్్న యి
• ప్నతజన ఆక్స్ డు్ల, క్రబ్ న్ మోన్క్స్ ప్డ్, డ్డోక్రబ్ ను్ల, రార ట్కల్ తయా టర్ (PM) మరయు 

సలఫ్ ర్ ఆక్స్ డ్ల వింటి ఎయిర్ రొల్్ల టింట్స్  వింటివి  వెహికల్స్  నుిండి విడుదల 
చేయరాన్న  పరమితిం చేయిండి

• క్ ్లనర్ వెహికలర్ ఎమిషన్స్  కోసిం BS6 కు క్ఫ్ట్ కావవా లిసిిందే

భారత్ సే్టజి VI

• AHO – కాలవా య్స్  హెడ్ లాింప్  ఆన్
• AMI - కారావా న్స్ డ్ మైప్కోప్-రాసెసర్ ంగి్న షన్
• APDప్V - కారావా న్స్ డ్ రో-సిరీస్ డిజటల్ వేరయబెల్ ంగి్న షన్ సిసట్ిం
• ASFS - కారావా న్స్ డ్ సివా ర్ ్ల ఫో్ల  ంిండక్షన్ సిసట్ిం
• ATFT - కారావా న్స్ డ్ టుింబుల్ ఫో్ల  ంిండక్షన్ టెక్్న లజీ
• BS6 – రీరత్ సేట్జ VI
• cc – క్యా బ్క్ సెింటీ టర్స్
• CCVI - కర్బ్ రేటర్ ప్కింటోల్డ్ వేరయబెల్ ంగి్న షన్
• CDI - కెరాసిటర్ డిశ్చు ర్ జి ంగి్న షన్
• Fi – ఫ్యా యల్ ంింజక్షన్
• FTIS - ప్ఫులీ్ల టానస్ సట్రైజ్డ్  ంగి్న షన్ సిసట్ిం 
• GRS – గాయా స్ రెసెరొవా ంర్ ససెపె న్షన్
• GTR – గో్లబల్ టెకి్న కల్ రేగులషన్ 
• iWs – ంిండే్ల స్ట్ ప్ స్ట్ ర్ ట్ సిసట్ిం
• IBS - ంింటిప్గేప్టెడ్ బేకిింగ్ సిసట్ిం k  – కిలోవాట్
• MFR – మలీట్ ఫోకల్ రరె్లక ట్ర్ 
• Nm – న్యా టన్  టర్
• TCIS ప్- తోటేట్లె ప్కింటోల్డ్ ంగి్న షన్ సిసట్ిం 
• TOD – టోరూ్క యా  ఆన్ డితిండ్

Glossary
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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 

వెహికల్ డెలవరీ ప్రాసెస్

* హీరో స్ింగ్స్   కోసిం విసిట్ www.herosalesacademy.com → (టెక్్న లజీ)
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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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