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પ્રોસેસ – આ વિભાગમા,ં આપણે આ વિશ ેજરોઈ શકીશુ ં અને જાણી શકીશુ:ં
• OPDOC સેલસ પ્રોસેસ
• િહેિકલ ડીલીિરી પ્રોસેસ
• ડીલીિરી બેકડ્રોપ
• મીશલીનીયસ લવનિંગ વિડીયરો

પ્ોડકર – આ વિભાગમા,ં આપણે આ વિશે જરોઈ શકીશુ ં અને જાણી શકીશુ:ં
• પ્રોડક્ટ ટ્રેનીંગ વિડીયરો
• સેલ્ફ લવનિંગ પ્રોડક્ટ મરોડ્લુ વિડીયરો
• સેલસ વપચ ઓડીયરો બાઇટસ
• હિરરો લવનિંગ ડરે રરેડીયરો જીંગલ
રેક્નોલોજી – આ વિભાગમા,ં આપણે આ વિશે જરોઈ શકીશુ ં અને જાણી શકીશુ:ં
• હિરરો ્ટરેકનરોલરોજી
• પ્રોડક્ટ ્ફીચસ્સ
• સપેસીહ્ફક ્ટરેકનરોલરોજી મા્ટરે Do’s & Don’ts
• ડીજી્ટલ ટુલનરો ઉપયરોગ

ડીએસઇ ઇનડક્શ્ન - આ વિભાગમા,ં આપણે િીરરો બ્ાનડ, બીએ્ટી અને ઉતપાદનરો પર આધાહરત 
િબે આધાહરત તાલીમ દ્ારા જરોઈ શકીએ છીએ અને જાણી શકીએ છીએ.
ચે્ટબરો્ટ - િીરરો સેલસ એકરેડરેમી દ્ારા રજૂ કરાયેલ આ ઇનડસટ્ીઝનુ ંપ્થમ ્ફીચર છે. આ ચે્ટબરો્ટનરો 
ઉપયરોગ કરીને આપણે બધા િીરરો પ્રોડકટસ (સપેસી્ફીકરેશનસ, સપુર 5, કલસ્સ, િગેરરે) થી 
સબંવંધત વિવિધ પ્શ્રો પછૂી શકીએ છીએ.



2

Table of Contents

 S.NO PAGE

1 હીરો સેલસ પ્ોસેસ  – 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 હહરો રેક્નોલોજી 44

20 બ્લુટલુથ ક્ેનક્શ્ન એસરટાબલલીસર કરવલું 53

21 સર્વિસ સલીડ્લુઅલ 54

22 યલુર્નર ક્ન્ર્ટ્ન રેબલ 54

23 XSENS રેક્નોલોજી 55

24 ગલોસરી 56

25 ્ેહહકલ ડીલલી્રી પ્ોસેસ 57



3

હહરો સેલસ પ્ોસેસ
 

નીચેના ઉદે્શરો સાથ ેિીરરો સેલલંગ સસકલસ (એચએસએસ) ની રચના 
કરિામા ંઆિી છે:

• હિરરો આઉ્ટલેટસમા ંસ્ટાનડરાઇઝડ સેલસ પ્રોસેસ
• સેલસ ્ફરોસ્સ દ્ારા કસ્ટમરને સૌથી બેસ્ટ અનભુિ આપિરો
• હિરરો બ્ાનડ વિશ ેકસ્ટમરની દ્રસ્્ટએ મજબતુ બનાિિી

O – ઓપ્નીંગ અ સેલસ કોલ
P – પ્ોબબંગ એનડ પલીચીંગ   
D – ડેમો એનડ રેસર રટાઇડ  
O – ઓબજેક્શ્ન હનેડબલંગ 
C – કલોરીંગ અ સેલસ કોલ



4

O – ઓપ્નીંગ અ સેલસ કોલ
ગ્લીરીંગ & ઇનરરોડક્શ્ન
• સમાઇલ સાથ ેગ્ી્ટ કરવું
• ્ફમ્સલી િરેનડશેક અથિા નમસકાર
• પરોતાનરો પહરચય આપિરો
• બનં્ે િાથ ેપરોતાનુ ંવિઝી્ટીંગ કાડ્સ આપવું
• સી્ટ અને રીફ્રેશમેન્ટ ઓ્ફર કરવું
• રરેપરો લબલડ અપ કરિરો

કસરમર સટાથે રેપો ડે્લોપ કરો
• ્નટા્નલી ્ટાત દટા.ત. હ્ટામટા્ન અ્ેન મલુસટાફરી / લોકે્શ્ન ડીલર્શલીપ્નલી સરળતટા
• કોમ્ન ઇનરરેસર દટા.ત. ફો્ન અ્ેન સ્ટારી મોરરસટાયકલ / સ્કૂરર

સેલસ કોલ ઓપ્ન કર્ટા્નલી હરપસ
• મહમેટા્ન્નલી જેમ ગ્ટાહકનલુ ંસ્ટાગત કરો
• ઉતસટાહ બતટા્ો અ્ેન ગ્ટાહક્ેન આરટામદટાયક બ્નટા્ો
• તમટારો પહરચય આપો અ્ેન સહટાય કર્ટા્નલી આતલુરતટા દ્શટા્ટ્ો
• જો તમે વયસત હો્ તો આંખ્નટા ંઇ્શટારટાથલી એક્નોલેજ કરો
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P – પ્ોબબંગ એનડ પલીચીંગ
સટારટા પ્ોબબંગ મટારે્નલી રીપસ
• પ્શ્ન્ પછુતા ંપિરેલા પરવમશન લરો
• યરોગય અને બ્ાનડ એનિાનસ કરતા ંપ્શ્ પછુરો
• સૌજનય(ક્ટટીયસ) બનરો
• પછુતાછ કરતા ંિરોય તેવુ ંન કરરો

પ્ોબબંગ પ્શ્ો
પ્રોલબંગ મા્ટરે 3 ડબલ્ ુકરોનસેપ્ટને અનસુરિાની જરૂર છે
• તમે કઈ મરો્ટરસાયકલ ચલાિી રહ્ા છરો?
• તમે તમારી નિી મરો્ટરસાયકલમા ંકયા ્ફીચસ્સ શરોધી રહ્ા ંછરો?
• તમે કયારરે ડીલ ્ફાઇનલ કરશરો?

બ્ટાનડ મ કૂલય ્ધટારતટા પ્શ્ો
• સર / મેડમ, મને ખાતરી છે કરે તમારી મરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટર નક્ી કરતી િખતે સવિવિસ 

ખચ્સ અને સપેર પા્ટ્સસન્ ની ઉપલબધતા તમારા મા્ટરે મિતિપણૂ્સ રિરેશ?ે
• સર / મેડમ, િધતા જતા ઇંધણના ભાિ સાથ ેતમે ઇચછરો છરો કરે તમારંુ મરો્ટરસાયકલ / 

સ્્ૂટર ખબૂ સારી માઇલેજ આપે?
• સાિરેબ / મેડમ, તમે જયા ંપણ મસુા્ફરી કરરો તયા ંસવિવિસ સેન્ટર નજીક િરોય તે મિતિપણૂ્સ 

છે, મને ખાતરી છે કરે તમે સમંત છરો?

પલીચીંગ
બધીજ પ્રોડક્ટ મા્ટરે સાચી સેલસ પીચ ઉપયરોગ કરરો

સટારી પલીચીંગ મટારે્નલી રીપસ
• પ્રોડક્ટ એક સરોલ્શુન તરીકરે પીચ કરરો
• કસ્ટમરને પસદં કરિા મા્ટરે વિકલપરો આપરો
• ધારણાઓ પર આધાહરત વપચ ન કરરો (ગ્ાિકનરો દરેખાિ, િય અને લલંગ)
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D – ડેમો એનડ રેસર રટાઇડ
ડેમો અ્ેન રેસર રટાઇડ પહલેટા્નલી તૈયટારી
• િેિીકલની સ્ફાઇ
• િેિીકલની આજુબાજુ યરોગય જગયા

મોરરસટાઇકલ /સ લ્ુરર ડેમોસટે્્શ્ન્નલી  પ્ોસેસ
1. ફ્ન્ટ વ્ ુ 2. રાઇ્ટ વ્ુ
3. રીઅર વ્ ુ 4. લેફ્ટ એનડ ્ટરોપ વ્ુ

સેલીંગ ્નટા ંફટાયદટા
• પ્રોડક્ટના ં્ફાયદા ઉપર ધયાન આપરો ન કરે પ્રોડક્ટના ં્ફીચર અને ્ટરેકનરોલરોજી
• કસ્ટમરની જરૂહરયાતરોને સબંવંધત પ્રોડક્ટ સટ્રેનથ પર િધ ુસમય વિતાિરો
અસરકટારક ડેમો મટારે્નલી રીપસ
• કસ્ટમરને પ્રોડક્ટનરો સપશ્સ કરિા અને અનભુિિા દરો
• ઉતસાિ અને પ્રોડક્ટ પ્તયે ગૌરિ રાખરો
• િાતચીત પ્હરિયા સાચા અથ્સમા ંનથી
• કસ્ટમરનરો રીસપરોનસ અને તેની સમજણને તપાસરો
રેસર રટાઇડ પર જતટા પહલેટાં
• પરૂતા પેટ્રોલ સાથ ેયરોગય રીતે કાય્સશીલ પહરસસથવતમા ંમરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટરની ખાતરી કરરો
• મરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટર કંટ્રોલ વિશ ેસમજાિરો
• ્ટરેસ્ટ રાઇડ રુ્ટ સમજાિરો
• કસ્ટમરને કી ્ફીચસ્સ પર હરમાઇનડ કરાિરો
• કસ્ટમર અને તમારા મા્ટરે સિચછ િરેલમે્ટ સવુનવચિત કરરો
રેસર રટાઇડ દરરમયટા્ન
• કસ્ટમર જ ્ફકત મરો્ટરસાયકલ/સ્્ૂટર ચલાિશ;ે ડી.એસ.ઇ.ને શાવંતથી પાછળ બેસિા મા્ટરે કિરો
• કસ્ટમર કરોઈ પ્શ્/હદશા પછેૂ તરો જ ડી.એસ.ઇ.જિાબ આપે
રેસર રટાઇડ પછી
• સિારી અનભુિ પર ્ફીડબેક
• પ્રોડક્ટ સટ્રેનથને રરેઇન્ફરોસ્સ કરરો અને કસ્ટમરની જરૂહરયાતરો સાથ ેકનેક્ટ કરરો
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DEMO 
PROCESS

ફ્ન્ટ વ્ુ

રીઅર વ્ુ લેફ્ટ એનડ ્ટરોપ વ્ુ

રાઇ્ટ વ્ુ

1 2

3 4
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O – ઓબજેક્શ્ન હનેડબલંગ
ઓબજેક્શ્ન હનેડલીંગ્નલી પ્ોસેસ- 2As
• Acknowledge-કસરમર્નટા ંઓબજેક્શ્ન્નો સ્લીકટાર કરો
• Answer- ઓબજેક્શ્ન્નો જ્ટાબ આપો ્ેન પલુરટા્ટા રજલુ કરો

અસરકટારક રીતે ઓબજેક્શ્ન હનેડલ કર્ટા્નલી રીપસ
• તેની લચંતા ્ેન સિીકારરો
• ઓબજેકશન રજૂ કરિા બદલ ગ્ાિકનરો આભાર
• ચરોક્સ જિાબ પ્દાન કરરો
• સપરો્ટ્સ સાથ ેપરુાિા
• િાધંાઓને અિગણશરો નિીં 
• ગ્ાિક સાથ ેક્ારરેય વિક્ેપ અથિા દલીલ ન કરરો 
• કારણ ઓળખિા મા્ટરે તપાસ 
• િાધંા અંગેની તમારી સમજની પસુ્્ટ કરરો
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C – કલોરીંગ અ સેલસ કોલ
બટાયીંગ સલીગનલ ઓળખ્ટા
પ્શ્
• નજીકમા ંસવિવિસ સ્ટરેશન ક્ા ંછે?
• શુ ંતમે આગામી સપતાિમા ંમરો્ટરસાયકલ/સ્્ૂટર પિોંચાડી શકરો છરો? 

બાઈંગ વસગનલ
• ગ્ાિક મરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટર પર િારંિાર બેસે છે
• ગ્ાિક મરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટરની હદશામા ં્ફરી અને ્ફરીથી વનિદેનરો જુએ છે

સ્ટરે્ટમેન્ટ
• મને ખરરેખર મરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટર લાલ રંગમા ંગમે છે
• જરો હુ ંિમણા ંકન્ફમ્સ કરંુ છ,ં તરો તમે આ અઠિાહડયાના ંઅંતમા ંમરો્ટરસાયકલ / સ્્ૂટર 

પિોંચાડશરો

સારી ડીલ કલરોઝ કરિા મા્ટરેની હ્ટપસ
• િમંેશા ંડીલની શરતરોને સપ્્ટ રીતે દસતાિેજ કરરો
• િમંેશા ંગ્ાિકના મનમા ંકરોઈ પણ પેસનડિંગ િાધંા મા્ટરે તપાસરો
• કસ્ટમરને ઓડ્સર મા્ટરે વિશ્ાસપિૂ્સક પછૂરો
• જરો કસ્ટમર ઓડ્સર સથલગત કરરે તરો ઓબજેકશનની પ્રોસેસ પર પાછા જાઓ
• એકિાર કસ્ટમર સરોદા મા્ટરે કહ્ટબદ્ધ થાય પછી, બનંે પક્રો દ્ારા િસતાક્ર કરાયેલ 

ઓડ્સર ્ફરોમ્સ મેળિરો
• ખાતરી કરરો કરે મરોડરેલ, રંગ, ડીલીિરી તારીખ/સમય, ડાઉન પેમેન્ટ િગેરરે સપંણૂ્સ 

સપ્્ટ િરોય.
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HF DELUXE BS6
મજબલુતલી હૈ સમજોતટા ્નહહ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 97.2 cc

મેક્ીમમ પાિર 5.9 kW  @ 8000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.05 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સીસ્ટમ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ/કીક સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ 4 Speed કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડબલ રિરેડર ફ્રેમ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 2-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ 130 mm

રીઅર 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 

રીઅર 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 9.6 Ltrs 
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્ેરીયનરસ્
કીક સ્ટા્ટ્સ ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ – Fi
 કીક સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક સપરોક વિીલ - Fi 
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક સપરોક વિીલ - Fi- i3s

કલસ્ટ

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red

ફીચસ્ટ
િાઇ ્ટરેનસાઇલ ડબલ રિરેડર ફ્રેમ ઓપ્ટીમાઇઝ પલુીંગ પાિર

્ટ્બુલેશ ્ટાયર ઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ વસસ્ટમ

165 mm ગ્ાઉનડ કકલયરનસ બેસ્ટ ઇન સેગમન્ટ 130mm રીઅર બ્ેક

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશન 

્ટરેકનરોલરોજી સમથુ રાઇડ સાથ ેચરોકની જરુર નથી

2. i3s ્ટરેકનરોલરોજી િધારરે સેવિંગસ

3. બ્ાઇ્ટર િરેડલેમપ િધારરે સેફ્ટી

4. નિા ંગ્ા્ફીકસ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

5. સાઇડ સ્ટરેનડ ઇનડીકરે્ટર િધ ુસેફ્ટી અને સવુિધા
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ભરોસટા હૈ સમજોતટા ્નહહ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 97.2 cc

મેક્ીમમ પાિર 5.9 kW  @ 8000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.05 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સીસ્ટમ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ/કીક સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ 4 Speed કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડબલ રિરેડર ફ્રેમ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ 130 mm

રીઅર 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100-18 M/C 47P (Tubeless)

રીઅર 80/100-18 M/C 54P (Tubeless)

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
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્ેરીયનરસ્
કીક સ્ટા્ટ્સ ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ – Fi
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi - i3s

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
િાઇ ્ટરેનસાઇલ ડબલ રિરેડર ફ્રેમ ઓપ્ટીમાઇઝ પલુીંગ પાિર

્ટ્બુલેશ ્ટાયર ઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ વસસ્ટમ

165 mm ગ્ાઉનડ કકલયરનસ બેસ્ટ ઇન સેગમન્ટ 130mm રીઅર બ્ેક

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશન 

્ટરેકનરોલરોજી સમથુ રાઇડ સાથ ેચરોકની જરુર નથી

2. i3s ્ટરેકનરોલરોજી િધારરે સેવિંગસ

3. બ્ાઇ્ટર િરેડલેમપ િધારરે સેફ્ટી

4. નિા ંગ્ા્ફીકસ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

5. સાઇડ સ્ટરેનડ ઇનડીકરે્ટર િધ ુસેફ્ટી અને સવુિધા

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 97.2 cc

મેક્ીમમ પાિર 5.9 kW  @ 8000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.05 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સીસ્ટમ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ/કીક સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ 4 Speed કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડબલ રિરેડર ફ્રેમ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ 130 mm

રીઅર 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 2.75 x 18 - 4PR/42P

રીઅર 2.75 x 18 - 6PR/48P

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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ફીચસ્ટ
િાઇ ્ટરેનસાઇલ ડબલ રિરેડર ફ્રેમ લાબંી સી્ટ અને 5-સ્ટરેપ એડજસ્ટરેબલ રીઅર 

સસપેનશન

્ટ્બુલેશ ્ટાયર ઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ વસસ્ટમ

165 mm ગ્ાઉનડ કકલયરનસ બેસ્ટ ઇન સેગમન્ટ 130mm રીઅર બ્ેક

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશન સમથુ રાઇડ સાથ ેચરોકની જરુર નથી

2. i3s ્ટરેકનરોલરોજી િધારરે સેવિંગસ

3. બ્ાઇ્ટર િરેડલેમપ િધારરે સેફ્ટી

4. નિી કસ્ટમ ગ્ાહ્ફકસ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

5. સાઇડ સ્ટરેનડ ઇનડીકરે્ટર િધ ુસેફ્ટી અને સવુિધા

કલસ્ટ

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

્ેરીયનરસ્
સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi - i3s
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SPLENDOR iSMART BS6
્નયે જમટા્ેન કી સમટાર્ટ  સ્ટારી –ઇડીયટાનલુ ંપહે્ લુ ંBS6 મોરર સટાઇકલ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 97.2 cc

મેક્ીમમ પાિર 5.9 kW  @ 8000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.05 Nm @ 6000 rpm

ટ્ાનસવમશન  ્ટાઇપ 4 Speed કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડબલ રિરેડર ફ્રેમ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક 240 mm* | ડ્મ 130 mm

રીઅર ડ્મ 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100-18 ્ટ્બુલેસ

રીઅર 80/100-18 ્ટ્બુલેસ

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 9.5 Ltrs. 
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Red GreyBlue

્ેરીયનરસ્
1. સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડીસક બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
2. સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi

ફીચસ્ટ
ECU દ્ારા મરોની્ટર થતી ્ફ્અુલ ્ટરેનક 1281 mm સવિલબેસ

એનજીન ્ટરેમપરરેચર કંટ્રોલ 180 mm ગ્ાઉનડ કલીઅરનસ

ડ્અુલ ્ટરોન ગ્ા્ફીકસ મરો્ટા ં18 inch વિીલ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશન 

્ટરેકનરોલરોજી સમથુ રાઇડ સાથ ેચરોકની જરુર નથી

2. i3s ્ટરેકનરોલરોજી િધારરે સેવિંગસ

3. િધારરે ્ટરોક્સ ઓનન્ ડીમાનડ સાથ ેનવુ ંએનજીન 
(9.89 Nm) િધ ુસારી વપક અપ

4. ડાયમડં ફ્રેમ િધ ુસારુ િરેનડલીંગ

5. િધારરે સેફ્ટી મા્ટરે આગળ ડીસક બ્ેક IBS સાથ ેિધ ુસારી સેફ્ટી

કલસ્ટ
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સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 113.2 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.73 kW @ 7500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 9.89 Nm @ 5000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ  (With i3s) / કીક સ્ટા્ટ્સ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ કનિનેશલ ્ફરોક્સ - Dia 30mm

રીઅર ટિીન શરોકસ

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 240 mm/ ડ્મ – 130 mm 

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100 - 18| ્ટ્બુલેસ ્ટાયર

રીઅર 80/100 - 18| ્ટ્બુલેસ ્ટાયર

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 10 Ltrs.

PASSION PRO BS6
્ેનકસર જે્ન પે્શ્ન પ્ો
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશઅન સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી

2. ્ટરેનક શ્ાઉડ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

3. બ્ાઇ્ટર િરેડલેમપ િઘ ુસેફ્ટી

4. ઓ્ટરો સેઇલ ્ટરેકનરોલરોજી સવુિધામા ંિધારરો

5. સ્ટાઇલીસ્ટ ્ટરેઇલ લેમપ બેસ્ટ સેફ્ટી અને લકુ

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue

Heavy Grey (Metallic) Sports Red

્ેરીયનરસ્
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
સેલફ સરટાર્ટ  ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi

ફીચસ્ટ
િાઇ ્ટરોક્સ ઓન ડીમાનડ સાથ ેનવુ ં113cc એનજીન ડીજી એનાલરોગ કનસરોલ

ટ્ીપલ ્ટરોન ગ્ા્ફીકસ સાથ ેમસક્લુર ્ટરેનક મ્ફલર કિર

નિી ડાયમડં ફ્રેમ ચેસીસ લરોનગર ફ્ન્ટ સસપેનશન 

કલસ્ટ
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સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.7 cc

મેક્ીમમ પાિર 8 kW @ 7500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.6 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ (i3s સાથ)ે & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 240 mm/ ડ્મ – 130 mm (IBS)

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100 - 18| ્ટ્બુલેસ ્ટાયર

રીઅર 90/90 - 18| ્ટ્બુલેસ ્ટાયર

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 12 Ltrs.

SUPER SPLENDOR BS6
્નઇ બલુલદંીયો કો છુ્ેન કટા યલુગ
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Glaze 
Black

Nexus Blue

Candy Blazing 
Red

Heavy Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશ અને સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી

2. ફ્ન્ટ ડીસક બ્ેક િઘ ુસેફ્ટી

3. 5-Speed ગીઅર બરોક્ િાઇબ્ેશનમા ંઘ્ટાડાથી િધ ુકમ્ફ્ટ્સ

4. ઓ્ટરો સેઇલ ્ટરેકનરોલરોજી સગિડમા ંિધારરો

5. મરો્ટી સી્ટ િધ ુકમ્ફ્ટ્સ

્ેરીયનરસ્
સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi
સેલફ સરટાર્ટ  ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi

ફીચસ્ટ
પ્રોપરાઇ્ટરી આઇ 3 એસ ્ટરેકનરોલરોજી 180 mm ગ્ાઉનડ કલીઅરનસ

નવુ ંિહ્ટટિકલ એકનજન 45 mm લાબંી સી્ટ

િાઇ ્ટરેસનસલ ડાયમડં ફ્રેમ 240 mm ફ્ન્ટ ડીસક બ્ેક સાથ ેઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ 
સીસ્ટમ

કલસ્ટ
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GLAMOUR BS6
્ેનકસર લે્લ પટા્ર, રેક્નોલોજી અ્ેન સરટાઇલ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.7 cc

મેક્ીમમ પાિર 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.6 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ (i3s સાથ)ે & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 240 mm/ ડ્મ – 130 mm (IBS)

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100 - 18

રીઅર 100/80 - 18

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 10 Ltrs.
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Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશ અને સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી 

2. સપલી્ટ એલરોય વિીલ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

3. ડીજી-એનાલરોગ વમ્ટર કનસરોલ માઇલેજ 
ઇનડીકરે્ટર સાથે િધારરે સ્ટાઇલ અને સવુિધા

4. 5-સપીડ ગીઅર બરોક્ િાઇબ્ેશન ઘ્ટાડીને િધ ુઆરામ

5. ઓ્ટરો સેઇલ ્ટરેકનરોલરોજી સવુિધામા ંિધારરો

્ેરીયનરસ્
સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi
સેલફ સરટાર્ટ  ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi

ફીચસ્ટ
પાિરફુલ 125 cc એનજીન ડ્અુલ ્ટરોન બરોડી ગ્ા્ફીકસ

મસક્લુર ્ફ્લુઅલ ્ટરેનક લરોનગર ફ્ન્ટ સસપેનશન ટ્ાિલે

100/80 િાઇડ રીઅર ્ટાયર બ્ાઇ્ટર િરેડલેમપ

કલસ્ટ
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
નયલુ એડી્શ્ન મોરરસટાઇકલ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.7 cc

મેક્ીમમ પાિર 8 kW (10.73 hp) @ 7500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.6 Nm @ 6000 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ (i3s સાથ)ે & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક ફ્ન્ટ ્ફરોક્સ (120mm ટ્ાિેલ)

રીઅર 5-step એડજસ્ટરેબલ િાઇડ્રોલલક શરોક એબઝરોબ્સર (81mm ટ્ાિેલ)

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 240 mm/ ડ્મ – 130 mm (IBS)

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 80/100 - 18

રીઅર 100/80 - 18

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 10 Ltrs.

ફીચસ્ટ
1. ્ફાયર યલરો ગ્ાહ્ફકસિાળા તેના નિા મે્ટ 

િનનીઅર ગે્ કલરને કારણે િધ ુસ્ટાઇલ
2. તેના ્એુસબી ચાર્જરને કારણે િધ ુસવુિધા
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*ડ્મ અને હડસક બનંેમા ંઉપલબધ છે

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સાથ ેપ્રોગ્ામડ ્ફ્અુલ ઇનજેકશન 

અને i3s સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી

2.  સસપલર એલોય વહીલસ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

3. મટાઇલેજ ઇનડીકેરર સટાથે હડજી-એ્નટાલોગ 
મલીરર કનસોલ િધારરે સવુિધા અને સ્ટાઇલ

4. 5- સપલીડ બગયરબોકસ િાઇબ્ેશન ઘ્ટાડીને િધ ુઆરામ

5. ઓરો સેઇલ રેક્નોલોજી િધારરે સવુિધા

કલસ્ટ

્ેરીયનરસ્
બલેર સેલફ સરટાર્ટ  ડ્રમ બે્ક એલોય વહીલ - Fi
બલેર સેલફ સરટાર્ટ  ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi
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XTREME 160R BS6
હડે ્લીલ ર્ન્ટ હર્ટસ ્લીલ રેસ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 163 cc

મેક્ીમમ પાિર 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 14 Nm @ 6500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્ુન્બ્લુર ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક (37 mm ડાયા) એન્ટી ફ્ીકશન બશુ સાથે

રીઅર 7 સ્ટરેપ રાઇડર એડજસ્ટરેબલ મરોનરોશરોક

બ્ેક
ફ્ન્ટ 276 mm પે્ટલ ડીસક, સીંગલ ચેનલ ABS

રીઅર 220 mm પે્ટલ ડીસક | 130 mm ડ્મ

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 100/80-17 (્ટન્યુબલેશ)

રીઅર 130/70 -R17 રેડીયલ (્ટન્યુબલેશ)

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 12 Ltrs.
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્ેરીયનરસ્
સેલફ સરટાર્ટ  ડબલ ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi
સેલફ સરટાર્ટ  ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi

ફીચસ્ટ
37mm પિરોળા શરોિા આગળના ંસસપેનશન H-સીગનેચર LED ્ટરેઇલ લેમપ

લાઇ્ટ કબ્સ િઇે્ટ  138.5 kg ડ્રોઇડ LED િરેડલેમપ

કરોમપેક્ટ સપરો્ટટી એકઝરોસ્ટ ઇન્ટીગે્્ટરેડ પીલીયન ગે્બ

ઇન્ટીગે્્ટરેડ સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  એનડએનજીન કીલ સિીચ િરેઝાડ્સ લાઇ્ટ

કલસ્ટ

SUPER 5 BENEFITS
1. 14 Sensors સાથે 160cc XSENS 

્ટરેકનરોલરોજી િાળુ એનજીન આઉ્ટ સ્ટરેનડીંગ પર્ફરોમ્સનસ

2. ઇ્ન્રટેડ LCD કનસોલ સટાથે ફુલ LED પોકેજ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુસ અને િધ ુસેફ્ટી

3. 0-60 kmph in 4.7 સેકનડ આઉ્ટ સ્ટરેનડીંગ પર્ફરોમ્સનસ

4. સટાઇડ સરેનડ એનજી્ન કર ઓફ િધ ુસેફ્ટી

5. ઓરો સેઇલ રેક્નોલોજી સવુિધામા ંિધારરો

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

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 199.6 cc

મેક્ીમમ પાિર 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 16.45 Nm @ 6500 rpm

એજીન ઓઇલ ્ુલડ 4 સટ્રોક સીંગલ સીલીનડર OHC

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોપીક ફ્ન્ટ ્ફરોક્સ સાથ ેએન્ટી ફ્ીકશન બશુ

રીઅર મરોનરો શરોક સાથે રરેક્ટરેનગ્લુર સિીગઆમ્સ

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક ડાયા 276 mm

રીઅર ડીસક ડાયા 220 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 100/80X17 52P (્ટ્બુલેશ)

રીઅર 130/70XR17 62P (્ટ્બુલેશ)

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 12.8 Ltrs.
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Sports Red Panther Black Pearl Silver White

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
નવુ ંઓઇલ ્ુલર કબ્સ િઇે્ટ 154.5 kg

કરોલ એલ્ટ્સ સાથ ેબલટુુથ ટિીન LED િરેડલેમપ

્ટન્સ બાય ્ટન્સ નેિીગેશન મરો્ટા ં્ટાયર

SUPER 5 BENEFITS
1. પ્ોગ્ટામડ Fi 200cc એનજી્ન સટાથે. XSENS 

રેક્નોલોજી સમલુથ રટાઇડ સટાથે હ્ે ચોક્નલી જરલુર ્નથલી 

2. ર્ન્ટ બટાય ર્ન્ટ ્ેન્લીગે્શ્ન & કોલ એલર્ટ સટાથે 
બ્લુટલુથ િધારરે સવુિધા અને

3. સરટાઇલલીસર સપોરટી ્લુક સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

4. ઓરો સેઇલ રેક્નોલોજી સવુિધામા ંિધારરો

5. સીંગલ ચે્નલ ABS િધારરે સેફ્ટી

્ેરીયનરસ્
સેલફ સરટાર્ટ  ABS ડબલ ડીસક બે્ક એલોય વહીલ - Fi
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XPULSE 200 BS6

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 199.6 cc

મેક્ીમમ પાિર 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 16.45 Nm @ 6500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ & કીક

ગીઅર બરોક્ 5 સપીડ કરોનસ્ટન્ટ મેશ

ફ્રેમ ્ટાઇપ ્ટ્બુ્લુર ડાયમડં

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોવપક (37 mm ડાયા) સાથ ેડબલ DU બશુ (190 mm સટ્રોક)

રીઅર 10 સ્ટરેપ રાઇડર એડજસ્ટરેબલ મરોનરો-શરોક 

બ્ેક
ફ્ન્ટ 276 mm પે્ટલ ડીસક, બશુ સીંગલ ચેનલ ABS

રીઅર 220 mm પે્ટલ ડીસક

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/90-21

રીઅર 120/80-18

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 12.8 Ltrs.
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્ેરીયનરસ
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ABS ડીસક બ્ેક 

White Matte Green Matte Grey

Sports Red Panther Black

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
ડ્અુલ પપ્સઝ ્ટાયસ્સ XSENS પાિડ્સ 200cc ઓઇલ ્ુલડ એનજીન

િાઇ ગ્ાઉનડ કલીઅરનસ ્ટન્સ બાય ્ટન્સ નેિીગેશન

અપ સિેપ્ટ એકઝરોસ્ટ એલ્વુમવનયમ બેશ પલે્ટ

10- સ્ટરેપ એડજસ્ટરેબલ મરોનરો શરોક ફુલ LED િરેડલેમપ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS રેક્નોલોજીસટાથે ઓઇલ લ્ુલડ એનજી્ન આઉર સરેનડીંગ પરફોમ્ટનસ

2. ર્ન્ટ બટાય ર્ન્ટ ્ેન્લીગે્શ્ન સટાથે બ્લુટલુથ 
ક્ેનકરી્લીરી સવુિધામા ંિધારરો

3. બેસર ઇ્ન સેગમેનર ગ્ટાઉનડ કલલીઅરનસઅ્ેન 
ડ્લુઅલ પપ્ટર રટાયર સવુિધામા ંિધારરો

4. બેસર ઇ્ન સેગમેનર ફ્રનર એનડ રીઅર 
સસપેન્શ્ન કમ્ફ્ટ્સમા ંિધારરો

5. DRLસટાથે LED હડેલેમપ િધારરે સેફ્ટી અને સ્ટાઇલ લકુ
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Why should boys have all the fun
PLEASURE+ BS6

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 110.9 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.70 Nm @ 5500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ  કીક સ્ટા્ટ્સ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ સપ્ીંગ લરોડરેડ િાઇડ્રોલલક ડરેમપર સાથ ેબરો્ટમ લીનક

રીઅર સપ્ીંગ લરોડરેડ િાઇડ્રોલલક ડરેમપર સાથ ેસિીંગ આમ્સ

બ્ેક
ફ્ન્ટ ઇન્ટરનલ એક્પાનડીંગ શ-ુ્ટાઇપ (130 mm)

રીઅર ઇન્ટરનલ એક્પાનડીંગ શ-ુ્ટાઇપ (130 mm)

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/100 - 10 - 53 J (્ટન્યુબલેશ)

રીઅર 90/100 - 10 - 53 J (્ટન્યુબલેશ)

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 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

્ેરીયનરસ
1. સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
2. સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક શી્ટ મે્ટલ વિીલ - Fi

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
પાિરફુલ 110cc એનજીન રરેટ્રો િરેડલેમપ

એલરોય વિીલ એનાલરોગ સપીડરોમી્ટર

ઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ અને ્ટ્બુલેશ ્ટાયર LED બ્ુટ લેમપ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સટાથે પ્ોગ્ટામડ ફ્લુઅલ ઇનજેક્શ્ન 

રેક્નોલોજી સમલુથ રટાઇડ સટાથે હ્ે ચોક્નલી જરલુર ્નથલી

2. ક્ોમ હડેલેમપ કલોરર સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

3. ક્ોમ ફ્રનર ફેસલીયટા સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

4. મોબટાઇલ ચટાજજીંગ પોર્ટ  અ્ેન યલુરીલલીરી બોક્ષ સવુિધામા ંિધારરો

5. સટાઇડ સરેનડ ઇનડીકેરર સેફ્ટીમા ંિધારરો
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Pleasure+ Platinum

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 110.9 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.70 Nm @ 5500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ ઇલેકટ્ીક સ્ટા્ટ્સ  કીક સ્ટા્ટ્સ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ સપ્ીંગ લરોડરેડ િાઇડ્રોલલક ડરેમપર સાથ ેબરો્ટમ લીનક

રીઅર સપ્ીંગ લરોડરેડ િાઇડ્રોલલક ડરેમપર સાથ ેસિીંગ આમ્સ

બ્ેક
ફ્ન્ટ ઇન્ટરનલ એક્પાનડીંગ શ-ુ્ટાઇપ (130 mm)

રીઅર ઇન્ટરનલ એક્પાનડીંગ શ-ુ્ટાઇપ (130 mm)

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/100 - 10 - 53 J (્ટન્યુબલેશ)

રીઅર 90/100 - 10 - 53 J (્ટન્યુબલેશ)

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 4.8 Ltrs 

્નવલુ ં્ેરીયનર - પલેરી્નમ
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MATT BLACK

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
રિરોમ રીઅર વ્ ુમીરર રિરોમ મ્ફલર પલે્ટ

રિરોમ િરેનડલબાર એનડ 3D લરોગરો પલે્ટીનમ બેજીંગ

મે્ટ બલેક કલર સી્ટ બેક રરેસ્ટ

રીમ ્ટરેપ પર રિરોમ સટ્ાઇપ બ્ાઉન કલર પેનલ

રીમ ્ટરેપ ડ્અુલ ્ટરોન સી્ટ સાથ ેપેલ્ટીનમ િરો્ટ સ્ટરેમપ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સટાથે પ્ોગ્ટામડ ફ્લુઅલ ઇનજેક્શ્ન 

રેક્નોલોજી સમલુથ રટાઇડ સટાથે હ્ે ચોક્નલી જરલુર ્નથલી 

2. ક્ોમ હડેલેમપ કલોરર સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

3. ક્ોમ ફ્રનર ફેસલીયો સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

4. મોબટાઇલ ચટાજજીંગ પોર્ટ  અ્ેન ર્લુબલે્શ રટાયર સવુિધામા ંિધારરો

5. સટાઇડ સરેનડ ઇનડીકેરર સેફ્ટીમા ંિધારરો

્ેરીયનરસ
PLATINUM (ZX) સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
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MAESTRO EDGE 125 BS6
કલ કલી રેક્નોલોજલી કે સટાથ ચલ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.6 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.7 kW @ 7000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.4 Nm @ 5500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ-સ્ટા્ટ્સ  / કીક-સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ િરેીયરોમે્ટીક ડ્ાઇિ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોપી િાડ્રોલીક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર ્નુી્ટ સિીનગ સાથ ેસપ્ીંગ લરોડરેડ િાડ્રોલીક ડરેમપર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 190 mm / ડ્મ – 130 mm

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/90 - 12 54J

રીઅર 90/100 - 10 53J

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 5 Ltrs 
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Panther Black Pearl Fadeless 
White

Matte Techno 
Blue

Matte 
Red

Matte 
Brown

Matte Vernier 
Grey

્ેરીયનરસ્
સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi

સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડીસક બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi

કલસ્ટ

Prismatic™ PurpleIridescent Color for 1st time in Scooters

ફીચસ્ટ
્ટરેલીસકરોપીક ફ્ન્ટ સસપેનશન ડીજી્ટલ એનાલરોગ કરોમબરો મી્ટર કનસરોલ

એક્્ટન્સલ ્ફ્અુલ ્ફીલીંગ સાઇડ સ્ટરેનડ ઇનડીકરે્ટર

મરોબાઇલ ચાજનીગ પરો્ટ્સ અને બ્ુટ લાઇ્ટ સિનીસ રીમાઇનડર

SUPER 5 BENEFITS
1. પ્ોગ્ટામ કરેલ FI એંજજ્ન સટાથે અ્ેન XSENS 

રેક્નલીક સટાથે ભટારતનલુ ંપ્થમ સ્કૂરર સમલુથ રટાઇડ સટાથે હ્ે ચોક્નલી જરલુર ્નથલી 

2. LED ઇનસલીગ્નલીયટા લકુસ મા ંિધારરો અને પ્ીમીયમ ્ફીલ

3. ડટામડં કર એલોય વહીલ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

4. i3s રેક્નોલોજી િધ ુબચત

5. ફ્રનર ડીસક બે્ક િધ ુસેફ્ટી
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Maestro Edge 125 Stealth
્નવલુ ્ેરીયનર - સરીલથ

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.6 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.7 kW @ 7000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.4 Nm @ 5500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ-સ્ટા્ટ્સ  / કીક-સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ િરેીયરોમે્ટીક ડ્ાઇિ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોપી િાડ્રોલીક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર ્નુી્ટ સિીનગ સાથ ેસપ્ીંગ લરોડરેડ િાડ્રોલીક ડરેમપર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડીસક – 190 mm / ડ્મ – 130 mm

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/90 - 12 54J

રીઅર 90/100 - 10 53J

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 5 Ltrs 
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Matt Grey

ફીચસ્ટ
રિરેસ્ટ બેજજંગ (સ્ટીલથ) મે્ટ ગે્ થીમ

્ટરોન ઓન ્ટરોન સટ્ાઇપ કાબ્સન ્ફાઇબર સસટ્વપંગ

વિાઇ્ટ એકસન્ટ

SUPER 5 BENEFITS
1. પ્ોગ્ટામ કરેલ FI એંજજ્ન સટાથે અ્ેન XSENS 

રેક્નલીક સટાથે ભટારતનલુ ંપ્થમ સ્કૂરર સમલુથ રટાઇડ સટાથે હ્ે ચોક્નલી જરલુર ્નથલી 

2. LED ઇનસલીગ્નલીયટા લકુસ મા ંિધારરો અને પ્ીમીયમ ્ફીલ

3. ડટામડં કર એલોય વહીલ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

4. i3s રેક્નોલોજી િધ ુબચત

5. ફ્રનર ડીસક બે્ક િધ ુસેફ્ટી

કલસ્ટ

્ેરીયનરસ
Stealth - સેલ્ફ સ્ટા્ટ્સ  ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi
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MAESTRO EDGE 110 BS6
સરટાઇલ ધેર ર્ન્ટસ હડે, રેક ધેર કીપ યલુ અહડે

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 110.9 cc

મેક્ીમમ પાિર 6 kW @ 7250 RPM

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 8.7 Nm @ 5750 RPM 

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ-સ્ટા્ટ્સ  / કીક-સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ િરેીયરોમે્ટીક ડ્ાઇિ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોપી િાડ્રોલીક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર ્નુી્ટ સિીનગ સાથ ેસપ્ીંગ લરોડરેડ િાડ્રોલીક ડરેમપર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડ્મ – 130 mm

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/90 - 12 54J

રીઅર 90/100 - 10 53J

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 5 Ltrs 
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કલસ્ટ

Panther Black Pearl Fadeless 
White

Techno Blue Midnight Blue ZX  Seal Silver ZX

Candy Blazing Red

ફીચસ્ટ
ડ્અુલ ્ટરોન રીઅર વ્ ુમીરર LED ્ટરેઇલ લેમપ

ડાયમડં ક્ટ એલરોય વિીલ ડ્અુલ ્ટરોન કલર સાથ ેનિી સટ્ાઇપ પે્ટન્સ

ન્ ુમ્ફલર કિર મરોબાઇલ ચાજજીંગ પરોઇન્ટ અને બ્ુટ લાઇ્ટ

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS સટાથે પ્ોગ્ટામડ ફ્લુઅલ ઇનજેક્શ્ન 

રેક્નોલોજી સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી 

2. ડીજી એ્નટાલોગ કનસોલ સટાથે સર્વિસ રીમટાનડર 
અ્ેન સટાઇડ સરેનડ ઇનડીકેરર સવુિધામા ંિધારરો

3. એક્ષર્ન્ટલ ફ્લુઅલ ફીલીંગ સટાથે મોબટાઇલ 
ચટાજજીંગ પોર્ટ સવુિધામા ંિધારરો

4. રેલલીસકોપલીક સસપેન્શ્ન અ્ેન 12” ફ્રનર વહીલ િધ ુકમ્ફ્ટ્સ

5. ્ન્ટા ગ્ટાહફકસ સ્ટાઇલીસ્ટ લકુ

્ેરીયનરસ્
ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ - Fi - VX

એલરોય વિીલ - Fi - ZX
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DESTINI 125 BS6
લેરેસર રેક્નોલોજી કે સટાથ રહો દો કદમ આગે

સપે્શલીફીકે્શનસ
ડીસપલેશમેન્ટ 124.6 cc

મેક્ીમમ પાિર 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm

મેક્ીમમ ્ટરોક્સ 10.4 Nm @ 5500 rpm

સ્ટા્ટટીંગ સેલ્ફ-સ્ટા્ટ્સ  / કીક-સ્ટા્ટ્સ

ગીઅર બરોક્ િરેીયરોમે્ટીક ડ્ાઇિ

સસપેનશન
ફ્ન્ટ ્ટરેલીસકરોપી િાડ્રોલીક શરોક એબઝરોબ્સર

રીઅર ્નુી્ટ સિીનગ સાથ ેસપ્ીંગ લરોડરેડ િાડ્રોલીક ડરેમપર

બ્ેક
ફ્ન્ટ ડ્મ – 130 mm

રીઅર ડ્મ – 130 mm

્ટાયર સાઇઝ
ફ્ન્ટ 90/100-10

રીઅર 90/100-10

્ફ્અુલ ્ટરેનક કરેપેસી્ટી 5 Ltrs 
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Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

કલસ્ટ

ફીચસ્ટ
્ટરેલીસકરોપીક ફ્ન્ટ સસપેનશન સીગનેચર ્ટરેઈલ લેમપ

મરોબાઇલ ચાજજીંગ પરો્ટ્સ અને બ્ુટ લાઇ્ટ ઇન્ટીગે્્ટરેડ બ્ેકીંગ સીસ્ટમ

એલીગન્ટ મે્ટલ બરોડી રિરોમ બ્રો

SUPER 5 BENEFITS
1. સલીગ્ેનચર LED ગટાઇડ લેમપ ્ધટારે ્લુક અ્ેન સેફરી

2. પ્ોગ્ટામડ Fi એનજી્ન સટાથે XSENS રેક્નોલોજી સમથુ રાઇડ સાથ ેિિ ેચરોકની જરુર નથી 

3. i3s રેક્નોલોજી િધ ુસેિીંગસ

4. બરર સટાથે એક્ષર્ન્ટલ ફ્લુઅલ ફીલીંગ િધારરે સવુિધા અને સેફ્ટી

5. સટાઇડ સરેનડ ઇનડીકેરર િધ ુસેફ્ટી

્ેરીયનરસ્
ડ્મ બ્ેક શી્ટ મે્ટલ વિીલ - Fi

ડ્મ બ્ેક એલરોય વિીલ – Fi-VX
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• આઇડલ સ્ટરોપ સ્ટા્ટ્સ  સીસ્ટમ 

• પે્ટરેન્ટરેડ ્ટરેકનરોલરોજી

• િરેિી ટ્ાહ્ફક અને રરેડ લાઇ્ટ દરવમયાન િધ ુ સારી 

્ફ્અુલ એ્ફીસીયનસી

મોરરસટાયકલો મટારે પેરનર i3s એસ રેક્નલીક

ફસર્ટ  સરટાર્ટ  (i3s ઓ્ન છે) 
(મોરરસટાયકલ ઇગ્નલી્શ્ન ચટા્લુ 
છે પણ
આઇડલ આરપલીએમ મટા ં
એસનજ્ન)અ્ેન જો:
• કલચ દબટાયે્લુ ં્નથલી
• બગયર એનગેજ ્નથલી
• થ્ોરલ ઓપરેર ્નથલી કયલુું

એસનજ્ન 30 સેકંડ પછી બધં 
થટાય છે
• એકનજન ્ફરીથી શરૂ કરિા 

મા્ટરે
• કલચ લલિર દબાિરો 

અથિા ઇલેસકટ્ક સ્ટા્ટ્સર 
સિીચ અથિા હકકથી સ્ટા્ટ્સ  
કરરો

મોરરસટાયકલ ર્નીંગમટા ંછે 
(i3s ચટા્લુ છે)
(રેડ લટાઇર પર રટાહ જો્ટાય 
છે)
અ્ેન જો:
• કલચ દબટાયે્લુ ં્નથલી
• બગયર એનગેજ ્નથલી
• થ્ોરલ ઓપરેર ્નથલી કયલુું

એસનજ્ન 5 સેકંડ પછી બધં 
થટાય છે
• એસનજ્ન ફરીથલી ્શરૂ કર્ટા 

મટારે
• કલચ બલ્ર દબટા્ો

રટાઇડ દરમયટા્ન i3s એનગેજ 
(i3s ્શરલુઆતમટા ંએનગેજ ્નથલી) 
(રેડ લટાઇર પર રટાહ જોતટા 
હો્)
અ્ેન જો:
• કલચ દબટાયે્લુ ં્નથલી
• બગયર એનગેજ ્નથલી
• થ્ોરલ ઓપરેર ્નથલી કયલુું

એકનજન 5 સેકંડ પછી બધં 
થાય છે
• એસનજ્ન ફરીથલી ્શરૂ કર્ટા 

મટારે
• કલચ બલ્ર દબટા્ો

i3s રેક્નોલોજી (કે્લી રીતે કટામ કરે)

HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, Passion Pro BS6, Super Splendor 
BS6 & Glamour BS6 મા ંઉપલબધ છે.

હહરો રેક્નોલોજી

જરો i3s ને કારણે િાિનનુ ંઇગનીશન બધં થાય તરો i3s  ઇનડીકરે્ટરબલીનક થશે
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• ્ધલુ સટારી મટાઇલેજ
• એંજજ્ન્નો ઓછો ખચ્ટ અ્ેન ઓછંુ ફ્લુઅલ પોલયલુ્શ્ન
• ્ધલુ સટારી લટાબંલી એસનજ્ન લટાઇફ
• લો કોસર ઓફ ઓ્નર્શલીપ

સ્કૂરસ્ટ મટારે પેરનર i3s રેક્નલીક

ફસર્ટ  સરટાર્ટ  (i3s ઓ્ન) (સ્કૂરર 
ઇગ્નલી્શ્ન ચટા્લુ છે પણ 
આઇડલીંગ આરપલીએમમટા ં
એસનજ્ન)
અ્ેન જો:
• ્ટાહ્ન સરે્શ્નરી (સથલીર 

ઉભલુ)ં
• એકકસલરેરર ઓપરેર 

્નથલી
• એસનજ્ન 30 સેકંડ પછી 

બધં થટાય છે

એસનજ્ન ફરીથલી ્શરૂ કર્ટા મટારે
• બે્ક દબટા્્ટામટા ં

(અનલ્ુ કૂળતટા મટારે ડટાબલી 
બે્ક દબટા્્લી) પછી 
એકસેલેરર એપરેર કરો

સ્કૂરર ચટાલલી રહલુ ંછે (i3s ઓ્ન 
ચટા્લુ છે) (રેડ લટાઇર પર રટાહ 
જો્ો છો) અ્ેન જો:
્ટાહ્ન કસથર છે (સરે્શરી)
એકસલરેરર ઓપરેર ્નથલી

એસનજ્ન 5 સેકંડ પછી બધં 
થટાય છે
• એસનજ્ન ફરીથલી ્શરૂ કર્ટા 

મટારે
• બે્ક દબટા્્લી(અનલ્ુ લુળતટા 

મટારે ડટાબલી બે્ક) પછી 
એકસેલેરર આપો

રટાઇડ દરમયટા્ન i3s એનગેજ છે 
(i3s ્શરૂઆતથલી એનગેજ ્નથલી) 
(રેડ લટાઇર પર રટાહ જો્ો છો)
અ્ેન જો:
• i3s  ઓ્ન જેવલુ ંજ

i3s રેક્નોલોજી (કે્લી રીતે કટામ કરે છે)

Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6 મા ંઉપલબધ છે.

જરો i3s ને કારણે િાિન ઇગનીશન બધં થશ ેતરો i3s  ઇનડીકરે્ટર બલીનક કરશે
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150 cc & above Motorcycles - ઉપલબધ છે:

125 cc & below Motorcycles and Scooters - ઉપલબધ છે:

એનનરલોક બે્હકંગ રસસરમ (ABS)

ઇનરીગે્રેડ બે્હકંગ રસસરમ (IBS)

્કકીંગ
• એબીએસ અચાનક બ્ેહકંગ 

દરવમયાન િાિનરોને લરોક 
અપ કરિાથી, િાિનને 
સકીહડંગ અથિા સસલવપંગથી 
અ્ટકાિ ેછે. સીંગલ ચેનલ 
એબીએસ સમવપવિત છે

• કરોઈપણ વિીલ પૈકી એક 
અને સામાનય રીતે આગળનુ ં
વિીલ. કારણ કરે અસરકારક 
બ્ેહકંગ મા્ટરે આગળના 
બ્ેકસને િધ ુમિતિપણૂ્સ 
માનિામા ંઆિે છે અને 
ચાલ ુિાિન દરવમયાન 
િાિન કંટ્રોલમા ંપણ રિરે છે

એડ્ટાનરેજ
• પેનીક બ્ેકીંગની સસથવતમા ં

તમામ પ્કારના ંસર્ફરેસ 
પર બ્ેક લગાિિાના 
હકસસામા ં્ટાયરને લરોકીંગ 
અપ (સકીહડંગ) થતા 
અ્ટકાિ ેછે.

• ્ટાયર લરોકઅપને કારણે 
લરોસ ઓ્ફ કંટ્રોલની ખરો્ટ 
અ્ટકાિ ેછે

• અચાનક / પેનીક બ્ેહકંગ 
દરવમયાન રાઇડરને 
સલામત રીતે ચલાિિા 
મા્ટરે સિારને સક્મ કરરે 
છે અને સ્ટરોપીંગ ડીસ્ટનસ 
ઓછ ંકરરે છે

લટાભો:
• િધ ુસારી સ્ટરેલબલી્ટી
• રાઇડરની િધ ુસલામતી
• િાડ્સ / અચાનક બ્ેહકંગ 

દરવમયાન સારરો વિશ્ાસ
• િલે્ ુ્ફરોર મની એ્ટલે કરે: 

િધારાની સલામતી 
સવુિધા

્કકીંગ
• રીઅર બ્ેક લગાિિા પર, 

પેનીક ભયા્સ બ્ેહકંગ 
દરવમયાન િાિનની 
સસથરતા(સ્ટરેબીલી્ટી) 
જાળિિા મા્ટરે આગળ અને 
પાછળના વિીલ િચચે બ્ેક 
્ફરોસ્સ ડીિાઇડ કરિામા ં
આિશ.ે

• તે િાિનનુ ંસ્ટરોપીંગ ડીસ્ટનસ 
ઘ્ટાડરે છે

એડ્ટાનરેજ
• બ્ેક ્ફરોસ્સનુ ંિાિનના ં

આગળ અને પાછળના 
વિીલસ િચચે વિતરણ 
કરિામા ંઆિશ ેજયારરે 
પેનીક બ્ેહકંગ દરમીયાન 
સ્ટરોપ-વપંગ ડીસ્ટનસમા ં
ઘ્ટાડરો તેથી રાઇડીંગમા ં
સધુારરો થાય. પહરણામે 
સારી િાિન સસથરતા અને 
િાિન અ્ટકશ ેનિીં 

લટાભો:
• િધ ુસારી 

સસથરતા(સ્ટરેલબલી્ટી)
• રાઇડરની િધ ુસલામતી
• • સારરો વિશ્ાસ
• ગાડ્સ / પેનીક બ્ેકીંગ 

દરવમયાન
• િલે્ ુ્ફરોર મની
• એ્ટલે કરે: િધ ુ

સલામતીની સવુિધા
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• રાઇડર સલામતી મા્ટરે ઇનસ્રુમેન્ટ કલસ્ટર પર ઇનડીકરે્ટર

સટાઇડ સરેનડ ઇનડીકેરર

• મસુા્ફરી કરતી િખતે મરોબાઇલ ચાર્જ કરી શકાય 

તેિી િધ ુસગિડ

મોબટાઇલ ચટાજજ િંગ સોકેર

Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 & 
Maestro Edge 125 BS6 - ઉપલબધ છે:

્ોરંરલી

મોરરસટાયકલ: 5 ્ર્ટ / 70,000 હક.મલી. જે પણ પહલેટા ંઆ્ે
સ્કૂરર: 5 ્ર્ટ / 50,000 હક.મલી. જે પણ પહલેટા ંઆ્ે
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• ન્ ુએજ ASFS એકનજન િધ ુસારી માઇલેજ અને પ્ફફોમ્સનસ આપે છે. તે ઝડપી અને સારા બવનિંગ 

મા્ટરે કમબશન ચેમબરની અંદર િિા અને ્ફ્અુલ વમશ્ણનુ ં સપંણૂ્સ સિલ્સ ફલરો બનાિ ે છે. તે 

્ફ્અુલના દરરેક ડ્રોપમાથંી ઉત્તમ પહરણામ આપે છે અને સારી માઇલેજ આપે છે, અને ઓછ 

પરોલ્શુન થાય છે,  જરો તમે ્ફ્અુલના ંદરરેક ડ્રોપની ગણતરી કરિા માગંતા િરોિ અને પયા્સિરણને 

બચાિિા માગંતા િરોિ, તરો આગળ િધરો અને રાઇડ લરો ASFS ્ટરેકનરોલરોજી. 

• ્ફાયદા

 - લરો ્ફ્અુલ કંઝમપશન

 - કલીનર એકઝરોસ્ટ અને રાઇડરેબીલી્ટી

એડ્ટાનસડ સ્લ્ટ ફલો ઇનડક્શ્ન રસસરમ (ASFS)

• આ રિાવંતકારી ્ટરેકનીક કમબશન સધુારિા મા્ટરે એક ્ંટબલની ગવતમા ંિિા અને પેટ્રોલના વમશ્ણને 

કમબશન ચેમબરની અંદર મરોકલે છે. આ પાિર અને ્ફ્અુલ એ્ફીસયનસીનુ ંશ્ે્ ઠ બેલેનસમા ંમદદ 

કરરે છે. તેથી, િધ ુમાઇલેજ મળે અને પરોલ્શુન ઓછ ંથાય.

• લાભરો

 - લરો ્ફ્અુલ કંઝમપશન

 - કલીનર એકઝરોસ્ટ

 - ઇમપ્વુડ રાઇહડલબલલ્ટી

એડ્ટાનસડ રમબલ ફલો ઇનડક્શ્ન રેક્નોલોજી (ATFT)
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એડ્ટાનસડ પ્ો-રસરીર હડજજરલ ્ેરીએબલ ઇગ્નલી્શ્ન 
રસસરમ (APDV)

પ્ોગ્ટામ Fi
• પ્રોગ્ામ Fi વસલલનડરમા ં્ફ્અુલની યરોગય માત્ાને ઇનજેકશન દ્ારા પિરોચાળે છે, એકનજનમા ંિાઇ ્ટરેક 

સેનસર દ્ારા પ્ાપત ડરે્ટામાથંી ચરોક્સ ગણતરી કરિામા ંઆિ ેછે જે ECU - ઇલેકટ્રોવનક કંટ્રોલ ્ વુન્ટ 
નામની સેનટ્લ કમપ્્ુટર વસસ્ટમ, એકનજન ડરે્ટા અને પયા્સિરણીય પહરસસથવતઓને ્ફીડ કરરે છે. 
સેનસસ્સથી પ્ાપત ડરે્ટાના આધારરે, ECU ્ફ્અુલ ઇનજેક્ટર દ્ારા ્ફ્અુલની ગણુિત્તા અને સમય 
નક્ી કરરે છે. આમ પ્રોગ્ામ Fi વસસ્ટમ આપે છે સારી રાઇડરેબીલી્ટી, સારી ્ફ્અુલ એ્ફીસીયનસી, 
ઓછ પરોલ્શુન અને આસપાસના ંતાપમાનની સસથવતમા ંઇનસ્ટન્ટ સ્ટા્ટ્સ  પ્દાન કરરે છે.

• લાભરો

 - પયા્સિરણને અનુ્ ળૂ

 - િધ ુસારી રાઇડરેબીલી્ટી

 - ઇકરોનરોમી

• એપીડીિી ઇંધણના મિત્તમ બવનિંગને સવુનવચિત કરરે છે

 - બે્ટર એકનજન પર્ફરોમ્સનસ

 - બે્ટર ્ફ્અુલ એ્ફીસીયનસી

 - ઇકરો ફ્રેનડલી

Passion Pro BS6 - ઉપલબધ છે:
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DC - કેપેરસરર હડસચટાર્જ ઇગ્નલી્શ્ન (CDI)
• કરેપેવસ્ટીિ હડસચાર્જ હડજજ્ટલ ઇગનીશન સપાક્સ મા્ટરે મરોડ્લુની અંદર કરેપેવસ્ટરમા ંસપાક્સ એનજનીને 

સગં્હિત કરરે છે. જે માઇરિરોપ્રોસેસરથી કંટ્રોલ વસગનલ દ્ારા િચ્ુ્સઅલી કરોઈપણ સમયે એકનજન 

સાઇકલ દરમયાન સપાક્સ પલગ પર પ્કાવશત થઈ શકરે છે. આ િધ ુ્ટાઇમીંગ ફલેક્ીબીલી્ટી અને 

એકનજન પર્ફરોમ્સનસ મા્ટરે પરિાનગી આપે છે; ખાસ કરીને જયારરે એકનજન કાબ્ુ્સરરે્ટર સાથે િરેનડ ટુ 

િરેનડ હડઝાઇન કરિામા ંઆિી િરોય.

• લાભરો

 - િધ ુસારંુ એકનજન પર્ફરોમ્સનસ

 - લરો પરોલ્શુન

 - બે્ટર ્ફ્અુલ એ્ફીસયનસી

• કમબશન એ હડજજ્ટલ મસલ્ટ-મેવપંગ સીડીઆઈ દ્ારા એડિાનસ માઇરિરો પ્રોસેસર ઇગનીશન વસસ્ટમ 

દ્ારા થાય છે. કાબ્ુ્સરરે્ટરમા ંથ્રો્ટલ કંટ્રોલ સિીચ અને એકનજન આરપીએમથી પ્ાપત વસગનલ મજુબ 

ઇગનીશન એડિાસનસસ અને એકસલરરે્ટ થાય છે. આ ઇંધણના મિત્તમ બવનિંગની ખાતરી કરરે છે જે 

બળતણની કાય્સક્મતા અને ઓછા પ્દૂષણ તર્ફ દરોરી જાય છે

• લાભરો

 - રિીસપ થ્રો્ટલ રીસપરોનસ

 - બે્ટર રાઇડરેબીલી્ટી

 - કલીનર એકઝરોસ્ટ

એડ્ટાનસ મટાઇક્ોપ્ોસેસર ઇગ્નલી્શ્ન (AMI)
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• ઓ્ટરોમરોહ્ટિ બ્ેહકંગ વસસ્ટમ દ્ારા અંવતમ મસુદ્ાને ટ્ાનસપરો્ટ્સ એકનજવનયહરંગ 

હડવિઝન કાઉસનસલ દ્ારા મજૂંરી મળયા પછી જી્ટીઆરને ભારતીય ધરોરણરોના 

બ્રુરો દ્ારા પ્થમ સધુારણા તરીકરે અપનાિિામા ંઆવ્ુ ંિત ુ.ં

ગલોબલ રેક્નલીકલ રેગયલુલે્શ્ન કમપલટાઇનર બે્કીંગ (GTR) 

• તેમા ંબે 3D ્ફ્અુલ ઇનજેકશન મેવપંગ સાથ ે16-બી્ટ ઇસી્ ુછે

 - O2 સેનસરના ઉમેરા સાથ,ે એકઝરોસ્ટમાથંી ECU નરો ્ફીડબેક લે છે 

(જેમ કરે કલરોઝ લપૂ), આમ મરો્ટરસાયકલનુ ં િધ ુ સારંુ પ્દશ્સન 

(બળતણ અને એકઝરોસ્ટ ઉતસર્જનને બાળી નાખિાની દ્રસ્્ટએ)

લટાભો

• િધ ુસારંુ પ્ફફોમ્સનસ: પાિર અને ઇનસ્ટન્ટ થ્રો્ટલ

• સારી ્ફ્અુલ એ્ફીસીયનસી

પ્ોગ્ટામડ ફ્લુઅલ ઇનજેક્શ્ન સટાથે ફુલલલી ટ્ટાસનરસરોરટાઇઝડ 
ઇગ્નલી્શ્ન રસસરમ (FTIS)

ર્લુબલેસ રટાયર
્ટ્બુલેસ ્ટાયરમા ં િિા હરમ અને ્ટાયરની િચચે સીલ કરિામા ંઆિ ે છે. જરો કરોઈ તીવ્ર પદાથ્સ 
િીંધાય(ભોંકાય), તયારરે કરોઈ તિહરત ડીફલેશન થશે નિીં.

લટાભો

• સલામતી: અચાનક હડ્ફરેલેશન ્ટાયરનરો કરોઈ પ્શ્ નથી

• સગિડ
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• પચંરની ઘ્ટનામા,ં સીલ્ંટ જેલ ચેમબર દ્ારા એર ચેમબર સધુી એક વછદ્ર િધેન કરિામા ંઆિ ેછે. 

જયારરે વછદ્ર થાય છે, તયારરે જેલને વછદ્રમા ંદબાણ કરિામા ંઆિ ેછે, અને જેલમા ંસમાયેલ તતંમુય 

સામગ્ી બિાર કાઢિામા ંઆિ ેછે. આ સમયે, વસરાવમક કણરો ્ફાઇબરની મદદથી ખાલી જગયામા ં

જેલથી ભરરેલી. નળીની અંદરની સપા્ટીમા ંદબાણ શરૂઆત કરરે છે, અને ઓછામા ંઓછી કિરોન્ટી્ટી 

િિાના ચેમબરમા ંપ્િેશ કરરે છે પરંત ુતે પાણી આધાહરત જેલ િરોિાથી કરોઈ નકુસાન કયા્સ વિના.

લટાભો

• રાઇડર મા્ટરે સગિડ

એંજજન ઓઇલ - 10 ડબલ્ ુ30 એસજે જેસરો એમએ ગે્ડ ઓઇલ લાભ

• - આ ઓઇલને ઓછા સમયમા ંબદલિાની જરૂર છે. તે દર 6,000 હક.મી.

પછી બદલ્ટા્નલી જરૂર છે

પચંર એનડ્લુરનસ ર્લુબ્ટાળટા રટાયર

એસનજ્ન ઓઇલ
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બ્ કૂટકૂથ ક્ેનક્શ્ન સથટારપત કર્ટા્નટા ંપગલટાં

Xpulse 200 BS6 - ઉપલબધ છે:

• ઓછા થ્રો્ટલ ઓપનીંગ પર થ્રો્ટલની સસથવતના આધારરે તે ્ફ્અુલને 

મેક્ીમમ ્ફ્અુલ કાય્સક્મતા અને રાઇડરેબીલી્ટી-ક્મતા મા્ટરેના 

સમયને આગળ િધારશે

લટાભો

 - િધુ સારી રાઇડેબીલી્ટી

 - સારી ્ફન્યુઅલ એ્ફીસીયનન્સી

થ્ોરલ કંટ્ોલ ઇગ્નલી્શ્ન રસસરમ (TCIS)

• ગગૂલ પલે સ્ટરોર અને એપલ એકપલકરેશન સ્ટરોર પરથી િીરરો રાઇડ ગાઇડ 
એકપલકરેશન ડાઉનલરોડ કરરો ગગૂલ અથિા ્ફરેસબકુ એકાઉન્ટ દ્ારા એકપલકરેશન 
પર જાતે નોંધણી કરરો

• મરો્ટરસાઇકલના ંમી્ટર કનસરોલ પર બલટૂથૂ પેરીંગ સરિીન પર જાઓ
• એકપલકરેશન પર બલટૂથૂ હડિાઇસ શરોધરો, હડિાઇસને પસદં કરરો અને તેનુ ંનામ 

આપરો (જરો તમે ઇચછરો તરો) િિે, કનેકશન સથાવપત થઈ ગ્ુ ંછે
• એકપલકરેશન પર તમારંુ ડરેસ્ટીનેશન એન્ટર કરરો અને નેવિગેશન સ્ટા્ટ્સ કરરો એક 

પછી એક નેવિગેશનની સવુિધાનરો આનદં લરો
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સ્વીસ ્શલીડ્ કૂલ (ફ્રી)

યલુ્નલીર કન્ર્ટ્ન રેબલ

બધટાંજ મોડેલ
સ્વીસ ્શલીડ્ કૂલ હકલોમલીરર રેનજ (હક.મલી.) અથ્ટા… (જે પહેલટાં આ્ે તે)

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)

પેઇડ સર્વિસ: દરેક પેઇડ સર્વિસ્નો પટાછલટા સર્વિસ્નટા પ્તયેક 3000 હક.મલી. અથ્ટા 90 હદ્સ પછી, 
જે પણ પહલેટા ંહોય તે્નો લટાભ લે્ટા્નલી જરૂર છે.

Eg- Xpulse 200
13.5 kW = 18.1 bhp = 18.4 Ps
 
સમજકૂતલી:
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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*પસદં કરરેલા મરોડરેલ મજુબ ્ુલ સેનસસ્સની સખંયા બદલાય છે

જે રેક્નોલોજી આપણટા ંટલુ-વહીલસ્ટમટા ં્પરટાય છે, એ 
ઇનરેલલીજનર સેનસરનલુ ંકોમબલી્ેન્શ્ન છે

પાિર
1. થ્રો્ટલ પરોઝીશન સેનસર

2. મેની્ફરોલડ એબસ્લુે્ટ પ્ેસર સેનસર

ઇકરોનરોમી

3. ઓકસીજન સેનસર

4. રિરેનક પરોઝીશન સેનસર

5. i3s સિીચ

સે્ફન્્ટી

6. બેનક એનગલ સેનસર

7. સાઇડ સ્ટરેનડ સેનસર

8. સાઇડ સ્ટરેનડ એનજીન કીલ સેનસર

કમ્ફ્ટ્સ

9. િેિીકલ સપીડ સેનસર

10. સ્ટા્ટ્સ  સિીચ

11. કલચ સિીચ

12. ન્ટુ્લ/બ્ેક સિીચ

13. કીલસિીચ

ડ્ીરરેબીલી્ટી 14. એનજીન ઓઇલ ્ટરેમપરરેચર સેનસર

વિશ્સનીય(રીલાયબી્ટી) 15. ઇન્ટરેક એર ્ટરેમપરરેચર સેનસર
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ભટારત સરેજ ્નોમસ્ટ શલુ ંછે?

• મરો્ટર િાિનરોથી થતા ંિા્ ુપ્દુષણરોના ઉતસર્જનને રરેગ્લુે્ટ કરિા સરકારરે 2000 મા ંરજૂઆત કરી 

િતી

• 

• બીએસ 6 નરોમસ્સ ભારતમા ં1 લી એવપ્લ 2020 થી લાગ ુકરિામા ંઆિશે

• ભારત સ્ટરેજ VI નરોમસ્સ પરોલ્શુનને રરેગ્લુે્ટ કરિા િત્સમાન ભારત સ્ટરેજ IV ના સ્ટરેજ કરતા બે સ્ટરેપ 

આગળ છે.

• િા્મુાથંી નાઇટ્રોજન ઓકસાઇડ, કાબ્સન મરોનરોકસાઇડ, િાઇડ્રોકાબ્સન, પાહ્ટટિક્લુે્ટ મે્ટર (પીએમ) 

અને સલ્ફર ઓકસાઇડ જેિા એર પ્દૂષકરોના ઓછા કરરે છે.

• કલીનર િાિનરોના ઉતસર્જન મા્ટરે બીએસ 6 મા ંસીફ્ટ કરિાની જરૂર છે

ભટારત સરેજ VI

ગલોસરી(્શબદટા્લલી)
•      AHO – Always Headlamp On
•      AMI - Advanced Micro-processor Ignition
•      APDV - Advanced Pro-Series Digital Variable Ignition System
•      ASFS - Advanced Swirl Flow Induction System
•      ATFT - Advanced Tumble Flow Induction Technology
•      BS6 – Bharat Stage VI
•      cc – Cubic Centimetres
•      CCVI - Carburetor Controlled Variable Ignition
•      CDI - Capacitor Discharge Ignition
•      Fi – Fuel Injection
•      FTIS - Fully Transistorized Ignition System
•      GRS – Gas Reservoir Suspention 
•      GTR – Global Technical Regulation
•      i3s – Idle Stop Start System
•      IBS - Integrated Braking System
•      kW – Kilowatt
•      MFR – Multi Focal Reflector
•      Nm – Newton Metre
•      TCIS - Throttle Controlled Ignition System
•      TOD – Torque on Demand
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DELIVERY DAY – MAKING IT MEMORABLE FOR THE CUSTOMER 

See off the customer with a Smile Delivery Ceremony to be done  
with Key Handover & Photograph 

Explain Owner Manual, Warranty, 
Documents & Service Schedule 

Greet & Welcome the customer Present the vehicle from dedicated 
Delivery Area with Backdrop, 

Ample Light & speakers to  
play Hero Song 

1 2 3 

4 5 

VEHICLE DELIVERY PROCESS

*For Hero Songs visit www.herosalesacademy.com → (technology)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
armezo.opdoc&hl=en

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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