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பரராசஸ் :இந்த செகெனில், நாம் வாட்ச் & லேர்ன் செய்யபலபாவது:
• OPDOC லெல்ஸ் ப்ாெஸ் 
• சவஹிகிள் செேிவரி ப்ாெஸ் 
• செேிவரி லபகட்்ாப 
• மிஸ்்ஸலேனி்யஸ் லேர்னிங் வடீில்யாஸ் 

ப்ாெகட் : இந்த சசகசனில்,நராம் வராட்ச் & ேலர்ன் சசய்யபேபராவது:
• ப்ாெகட் ட்ச்யனிங் வடீில்யா
• செல்ஃப -லேர்னிங் ப்ாெகட் மாட்யூல் வடீில்யா 
• லெல்ஸ் பிச் ஆடில்யா பபட்ஸ் 
• ஹலீ்ா லேர்னிங் லெ ல்டில்யா ஜிங்கிள்ஸ் செகனாோஜிஸ் –இந்த 

செகெனில்,நாம் வாட்ச் & லேர்ன் செய்யபலபாவது :
• ஹலீ்ா செகனோஜிஸ் 
• ப்ாெகட் ஃபசீ்ெர்ஸ் 
• ஸ்சபெிஃபிக செகனாேஜி்யின் லொஸ் & லொன்ட்ஸ் 
• டிஜிட்ெல் டூல்ஸ் யூலெஜ் 

DSE இணடகசன் - இந்த செகெனில்,நாம் ஹலீ்ா ப்ாண்ட், BAT & 
ப்ாெகட்ஸ் லபஸ் செய்யபபட்ெ சவப லபஸ்ட் ட்ச்்யினிங் மூேம் 
வாட்ச் அண்ட் லேர்ன் செய்யோம்.

ேசட்பராட் - ஹலீ்ா லெல்ஸ் அலகெமி்யால் அறிமுகம் செய்யபபட்ெ இந்த 
இண்ெஸ்ட்ரி,லெட்பாட் உபல்யாகிபப்தன் மூேம் ஹலீ்ா ப்ாெகட்(ஸ்சபெி
ஃபிலகஷன்,சூபபர் 5,கேர்ஸ்...) லபான்றவறறில் ஏறபடும் லவரி்யஸ் 
கலவரிபெ லகட்கும்.



2

Table of Contents

 S.NO PAGE

1 ஹீரோ சேல்ஸ் ப்ரராசஸ் – 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 ஹீரோ டசக்நராலஜி 44

20 எஸ்டராபிளிஸ் ப்ளூடூ்த் கனசக்சன் 53

21 சர்வீஸ் சசட்்யூல் 54

22 ்யூனிட் கன்வசர்சன் டேபிள் 54

23 XSENS டசக்நராலஜி 55

24 க்ளராஸரி 56

25 வசஹிகிள் டசலிவரி ப்ரராசஸ் 57



3

ஹலீ்ா  லெல்ஸ்  ப்ாெஸ் 

ஹேீரரா சசல்லிங் ஸ்கில்ஸ் (HSS) பின்வரும் 
ேநராககதே்தராடு உருவராககபபட்டுளளது:

• ஸ்ொண்ெர்பெலெென் ஆஃப லெல்ஸ் ப்ாெஸ்,அபனத்து 
ஹலீ்ா அவுட்சேட்்ஸிலும் பின்பறறபபடுகிறது.

• லெல்ஸ் ஃலபார்ஸ் மூேம் அபனத்து,கஸ்ெமர் 
எகஸ்பரீி்யன்ஸ் என்லஹன்ஸ்சமன்ட் செேிவர் 
செய்யபபடுகிறது.

• ஹலீ்ா ப்ாண்ட் பறறி்ய கஸ்ெமர் சபர்செபஷபன 
ரீ-இன்ஃலபார்ஸ் செய்ய லவண்டும் .

O – ஓபபனிங் எ லெல்்ஸ கால்l

P – ப்ாபிங் & பிட்ெிங் 

D – செலமா & செஸ்ட் ப்ட்

O – ஆபசஜகென ஹாண்ட்ேிங்

C – கலளா்ஸிங் எ லெல்ஸ் கால் 
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O – ஓபபனிங் எ லெல்்ஸ கால்l
கரீட்டிங் & இன்டரடகசன் 
• ஸ்பமல் உென் வ்லவறகவும் 
• ஆஃபர் ஃபிர்ம் லஹண்ட்லஷக /நமஸ்கார் 
• உங்கபள இன்ட்ச்ாட்டியூஸ் செயது சகாள்ளுங்கள் இ்ண்டு 

பககளில்,ஆஃபர் பிஸ்னஸ் கார்ட் 
• ஆஃபர் ெீட்டிங் அண்ட் ச்ஃப்ஸ்சமன்ட் 
• ல்பலபார்ட் பில்ட் செய்யவும்

கஸ்டமர்களுடன் ேரபேபரார்ட் பில்ட் சசய்யவும் 
• ஸ்மால் ொக இ.ஜி சவ்தர் & ஈஸ் ஆஃப கம்யூட்டிங் /

சோகலகட்டிங் டீேர்ஷிப 
• சபாது ஆர்வம் எ.கா லபான்கள் & ப்டிங் லமாட்ொர்பெககிள் 

/ஸ்கூட்ெர் 

குட் ேசல்ஸ் ஓபபனிங்குககரான டிபஸ் 
• சகஸ்ட்பெ வ்லவறபது லபாே கஸ்ெமப் வ்லவறகவும் 
• என்துெி்யாெம் லஷா செயது & கஸ்ெமப் கம்ஃலபார்ட்ெபிள் 

ஆககவும் 
• உங்கபள இண்ட்்ட்யூஸ் செயதுவிட்டு,அஸ்ெிஸ்ட் 

செயவ்தறகான ஈகர்சனஸ் லஷா செய்யவும் 
• நீங்கள் பி்ஸி்யாக இருந்தாலும்,சக்ஸர்ஸ் அல்ேது ஐ 

கான்ெகட் மூேம் அகநாலேட்ஜ் செய்யவும்
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P – ப்ாபிங் & பிட்ெிங் 

நல்ல பரராபிங்குககரான டிபஸ் 
• கலவஸ்ட்டின்ஸ் லகககும் முன், ெீக சபர்மிஷன் 
• ச்ேவன்ட் ப்ாபிங் & ப்ாண்ட் என்ஹான்ெிங் கலவஸ்டின்ஸ்பெக 

லகட்கவும் 
• லகார்டி்யொக இருககவும் 
• இன்செர்ல்ாலகட்டிவாக ெவுண்ட் செய்யககூொது 

பரராபிங் கேவஸ்டின்ஸ் 

பரராபிங்கு,3W கரான்சசபட் பின்பற்றபபட ேவணடும் 
• எந்த லமாட்ொர்பெககிபள, நீங்கள் ப்ட் செயகிறரீ்கள்?
• உங்கள் பு்தி்ய லமாட்ொர்பெககிளில், என்ன ஃபசீ்ெர்கபள 

எ்திர்பார்ககிறரீ்கள் ?
• உங்கள் செெிஷபன எபசபாழுது ஃ பபனபேஸ் செயவரீ்கள் ?
பரராணட் ேவல்யூவவ என்ேஹன்ஸ் சசயயும் 

கேவஸ்ட்டீன்ஸ் 
• ொர்/லமெம், உங்களின், அடுத்்த லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெப் 

டிபெட் செயயும்சபாழுது, ெர்வஸீ் காஸ்ெஸ் &பார்ட்ஸ் 
அபவேபிளிட்டி இம்பார்ட்ெண்ட்ொக இருககும் என்று நிபனககிறன் 
?

• ொர்/லமெம், ஃபியூ்யல் பப்ெஸ் அ்திகரிபப்தால், உங்களின் லமாட்ொர் 
பெககிள் /ஸ்கூட்ெர் குட் பமலேபஜ ்த்லவண்டும் என்று 
நிபனபபரீ்கள் ?

• ொர்/லமெம், நீங்கள் ட்ல்வல் செயயும் இெத்்தில், ெர்வஸீ் சென்ெர் 
கலளா்ஸாக இருபபது இம்பார்ட்ெண்ட், நீங்கள் இப்த 
ஒபபுகசகாள்வரீ்கள் என்று நிபனககிலறன் ?

பிட்சிங் 
• அபனத்து ப்ாெகட்களுககும் கச்கட் லெல்ஸ் பிச்பெ 

உபல்யாகபபடுத்்தவும் 

குட் பிச்சிங்குககரான டிபஸ் 
• சொல்யூஷபனப லபாே ப்ாெகபெ பிச் செய்யவும் 
• கஸ்ெமர் சூஸ் செயதுசகாள்ள ஆபஷன்கபளத் ்த்வும்.
• (கஸ்ெமர் அப்ய்ன்ஸ், ஏஜ் மறறும் சஜண்ெர் ) லபான்ற அெம்ென்கபள 

லபஸ் செயது பிச் செய்யககூொது 
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D – செலமா & செஸ்ட் ப்ட்

டி-சடேமரா& சடஸ்ட் ட்வரவ்வுககு முன் பரிபேரஷன் 
• சவஹிககிள் கிளனீ்ேின்னஸ் 
• சவஹிகிபள சுறறி ப்ாபபர் ஸ்லபஸ் 

ேமராட்டரார்வசககிள / ஸ்கூட்டர் சடமரான்ஸ்ட்ேரஷன் 
-பரராசஸ்
1. ஃப்ண்ட் வ்யூ 2. ப்ட் வ்யூ 
3. ரி்யர் வ்யூ  4. சேஃபட் & ொப வ்யூ 

சபனிஃபிட் சசல்லிங் 
• பசீ்ெர்/செகநாேஜி மட்டுமில்ோமல் ப்ாெகட் சபனிஃபிட்பெ ஃலபாகஸ் 

செய்யவும் 
• கஸ்ெமர் ல்தபவகலகறப, ப்ாெகட் ஸ்ட்ச்ங்்தில் அ்திக லந்ம் 

செேவிெவும் 

இம்ேபகட்ஃபுல் பரராடகட் சடேமராவிறகரான டிபஸ் 
• கஸ்ெமர் ெச் செயது & ப்ாெகபெ ஃபலீ் செய்யவும் 
• ப்ாெகட்டின் மீது பப்ட் & லபஷன் சகாள்ளவும் 
• கான்சவர்லெஷனல் ப்ாெகட் ரிெிட்ெல் இல்பே 
• கஸ்ெமரின் ச்ஸ்பான்ஸ் & அண்ெர்ஸ்ொண்டிங்பக செக செய்யவும் 

பரீ-சடஸ்ட் வரட் 
• லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெர், அடிகலவட் ஃபியூ்யல், மறறும் முபற்யான சவார்கிங் 

கண்டிெனில் இருககிற்தா என்று என்சூர் செய்யவும் 
• லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெர் கண்ட்ல்ாபே எகஸ்பசளயன் செய்யவும் 
• செஸ்ட் ப்ட் ரூட்பெ எகஸ்பசளயன் செய்யவும் 
•  கீ ஃபசீ்ெரிேிருநது எகஸ்பரீி்யன்ஸ் வப் கஸ்ெமருககு ரிபமண்ெ செய்யவும் 

• கஸ்ெமருககும், உங்களுககும் கிளனீ் சஹல்லமட்ஸ் இருபபப்த என்சூர் செய்யவும் 

ட்யூரிங் சடஸ்ட் வரட் 
• கஸ்ெமர் மட்டுலம லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெப் ப்ட் செய்யலவண்டும் ;DSE 

அபம்தி்யாக பின் அமர்நது சகாள்ள லவண்டும் 
• DSE,கஸ்ெமர் ஏல்தனும் கலவஸ்ட்டின் /பெ்க்ஸன் லகட்ொல் மட்டுலம ஆன்ெர் 

செய்ய லவண்டும்.

ேபராஸ்ட் சடஸ்ட் வரட் 
• ப்டிங் எகஸ்பரீி்யன்்ஸின் ஃபடீ்லபக
• ப்ாெகட் ஸ்ட்ச்ங்த்ஸ்பெ ரீஇன்ஃலபார்ஸ் செயது &கஸ்ெமர் நீட்ப்ஸ கசனகட் 

செய்யவும் 
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செலமா 
ப்ாெஸ் 

ஃப்ண்ட் 
வ்யூ 

்ி்ய்் வ்்யூ ேசஃப்ெ்& ொப் வ்்யூ

ப்ட் வ்யூ 

1 2

3 4
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O – ஆபசஜகென ஹாண்ட்ேிங்

ஆபசஜகென் ஹாண்ட்ேிங் ப்ாெஸ் -2As
• அகநாலேட்ஜ் -கஸ்ெமரின் ஆபசஜகெபன அகநாலேட்ஜ் 

செயவது 
• ஆன்ெர் -ஆபசஜகெபன ஆன்ெர் செயது, எவ்விென்ஸ் 

பச்ாபவட் செய்ய லவண்டும் 

டிபஸ் ஃபரார் எஃசபகடிவ் ஆபசஜகசன் ேஹணட்லிங் 
• அகநாசேட்ஜ் ஹிஸ் கன்லெர்ன் 
• ஆபசஜகஸ்பன புட் செய்த்தறகு கஸ்ெமப் ல்தங் 

செயயுங்கள் 
• ஸ்சபெிஃபிக ஆன்ெப் பல்ாபவட் செயயுங்கள் 
• எவிென்ஸ் பவத்து ெபலபார்ட் செயயுங்கள் 
• ஆபசஜகெபன இகலனார் செய்யலவண்ொம் 
• கஸ்ெமப் இன்ட்்பட் செயவல்தா, ஆர்கயூ செய்யலவா 

லவண்ொம் 
• ரீெபன ஐசென்டிஃபப செய்ய ப்ாப செய்யவும் 
• ஆபசஜகெபனப பறறி்ய அண்ெர்ஸ்லெண்டிங்பக 

ரீகன்ஃபாம் செய்ய வும் 
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C – கலளா்ஸிங் எ லெல்ஸ் கால்
ஐசடன்டிஃவப்யிங் வப்யிங் சிகனல்ஸ் 

ேகளவிகள 
Questions
• நி்ய்ஸ்ட் ெர்வஸீ் ஸ்லெஷன் எங்லக உள்ளது?
• லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெப் சநகஸ்ட் வசீகன்ட்டில் 

செேிவர் செய்யமுடியுமா ? 
சிகனல்ஸ் 
• கஸ்ெமர் லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெர் லமல் 

ரிபபடீ்ெட்ொக அமர்நதுசகாள்கிறார் 
• கஸ்ெமர், லமாட்ொர்பெககிள் /ஸ்கூட்ெர் பெ்கெனில் 

எபகன் &எபகன் பார்ககிறார் 
ஸ்ேடட்சமன்ட்ஸ் 
• எனது லமாட்ொர்பெககிள் ச்ட் கேரில் இருகக லவண்டும் 

என்று விரும்புகிலறன் 
• நான் இபசபாழுது கன்ஃபார்ம் செய்தால்,நீங்கள் 

லமாட்ொர்பெககிள்/ஸ்கூட்ெப் வகீசகண்டில் செேிவரி 
செயவரீ்களா?

குட் டீல் கேளராஸருககரான்னரா டிபஸ் 
• எபசபாழுதும் டீலுககான செர்ம்ப்ஸ களி்ய்ாக 

ொககுசமன்ட் செய்யலவண்டும்
• கஸ்ெமர் பமண்டில் சபன்டிங் ஆபசஜகென்ஸ் இருககிற்தா 

என்று செக செய்ய லவண்டும் 
• கஸ்ெமப் ஆர்ெர் குறித்து கான்ஃபிசென்ட்ொக லகட்கவும் 
• கஸ்ெமர் டிஃபபர் செய்ய லநர்ந்தால், ஆபசஜகென் 

ஹாண்ட்ேிங் ப்ாெ்ஸுககு ்திரும்பச் செல்ேவும் 
• கஸ்ெமர் டீபேக கம்மிட் செய்தால், இ்ண்டு பார்டிகளிென் 

ஆர்ெப் பென் செயது வாங்கவும்.
•  மாெல், கேர், செேிவரி லெட் /பெம்,ெவுன் லபசமன்ட் 

லபான்ற சவரி்யபபிளில் கம்பளடீ் கசளரிட்டிப்ய உறு்தி 
செய்யவும். 
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ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 97.2 cc
லமகஸ் .பவர் 5.9 kW @ 8000 rpm
லமகஸ்.ொர்க 8.05 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் கிக ஸ்ொர்ட் /செல்ஃப ஸ்ொர்ட் 

கி்யர் பாகஸ் 4 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ்

ஃபல்ம் பெப டுபுோர் ெபுள் கச்டில் ஃபில்ம் 

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செசேஸ்லகாபிக பஹட்்ாேிக ஷாக அபொர்பர்ஸ் 

ரி்யர் 2 ஸ்செப அெஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் 

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் 130 mm
ரி்யர் 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 2.75 x 18 - 4 PR / 42 P 
ரி்யர் 2.75 x 18 - 6 PR / 48 P

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 9.6 Ltrs 

HF DELUXE BS6
மஸ்பு்தி வஹ சம்ஜூ்தரா நஹி 
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SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட் 

2. i3s செகனாேஜி லமார் லெவிங்ஸ் 

3. பப்ட்ெர் சஹட்ோம்ப லமார் லெஃபடி 

4. நியூ க்ாஃபிகஸ் ஸ்பெேிஷ் லுக

5. பெட் ஸ்ொண்ட் இண்டிலகட்ெர் லமார் லெஃபடி மறறும் கன்வனீி்யன்ஸ்

ேவரி்யணட்ஸ் 
கிக ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi 
கிக ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க ஸ்லபாக வலீ் - Fi செல்ஃப ஸ்ொர்ட்
ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi - i3s
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi - ஆல் பளாக 

ஃபீச்சர்கள 
பஹ சென்ப்ஸல் ெபுள் கச்டில் 
ஃபில்ம் ஆபடிபமஸ்ட் புல்ேிங் பவர் 

ோங் ெீட் இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் ெிஸ்ெம் 

அட்ஜஸ்ெபிள் ரி்யர் ெஸ்சபன்ஷன் சபஸ்ட் இன் களாஸ் 130mmரி்யர் பல்க 

கலர்ஸ் 

Techno Blue Heavy Grey with Green Heavy Grey with Black

Black with Purple Black with Red
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ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 97.2 cc
லமகஸ் .பவர் 5.9 kW @ 8000 rpm
லமகஸ்.ொர்க 8.05 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் எேகட்ரிக ஸ்ொர்ட் /கிக ஸ்ொர்ட்

கி்யர் பாகஸ் 4 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ்

ஃபல்ம் பெப டுபுோர் ெபுள் கச்டில் ஃபில்ம் 

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செசேஸ்லகாபிக பஹட்்ாேிக ஷாக அபொர்பர்ஸ் 

ரி்யர் 5 ஸ்செப அெஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் 

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் 130 mm
ரி்யர் 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 80/100-18 M/C 47P (ட்யூபசேஸ்)

ரி்யர் 80/100-18 M/C 54P (ட்யூபசேஸ்)
ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 9.8 Ltrs

SPLENDOR + BS6
பேரராசரா வஹ சம்ஜராயு்தரா நஹி 
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கலர்ஸ் 

*Self Variant-Available ஆக உளளது

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட் 

2. i3s செகனாேஜி லமார் லெவிங்ஸ் 

3. பப்ட்ெர் சஹட் ோம்ப ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

4. நியூ க்ாஃபிகஸ் ஸ்பெேிஷ் லுக

5. பெட் ஸ்ொண்ட் இண்டிலகட்ெர் லமார் லெஃபடி மறறும் கன்வனீி்யன்ஸ் 

ேவரி்யணட்ஸ் 
கிக ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi
செல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi
செல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi - i3s

ஃபீச்சர்கள 
பஹ சென்ப்ஸல் ெபுள் கச்டில் 
ஃபில்ம்

ோங் ெீட் &5-ஸ்செப அட்ஜஸ்ெபிள் ரி்யர் 
ெஸ்சபன்ஷன் 

ட்யூபசேஸ் ெ்யர்ஸ் இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் ெிஸ்ெம் 

165 mm கிச்ௌண்ட் கிளி்ய்ன்ஸ் சபஸ்ட்-இன்-களாஸ் 130mm ரி்யர் பல்க 

Black with Silver

Heavy Grey with Green

Black with Sports Red

Black with Purple
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ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 97.2 cc
லமகஸ் .பவர் 5.9 kW @ 8000 rpm
லமகஸ்.ொர்க 8.05 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் எேகட்ரிக ஸ்ொர்ட் /கிக ஸ்ொர்ட் 

கி்யர் பாகஸ் 4 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ்

ஃபல்ம் பெப டுபுோர் ெபுள் கச்டில் ஃபில்ம் 

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செசேஸ்லகாபிக பஹட்்ாேிக ஷாக அபொர்பர்ஸ் 

ரி்யர் 5 ஸ்செப அெஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் 

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் 130 mm
ரி்யர் 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 2.75 x 18 - 4PR/42P
ரி்யர் 2.75 x 18 - 6PR/48P

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 9.8 Ltrs

SPENDOR+ BLACK AND ACCENT EDITION
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கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட் 

2. i3s செகனாேஜி லமார் லெவிங்ஸ் 

3. பப்ட்ெர் சஹட் ோம்ப ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

4. பு்தி்ய ்தனிபப்யனாககககூடி்ய கி்ாபிகஸ் ஸ்பெேிஷ் லுக

5. பெட் ஸ்ொண்ட் இண்டிலகட்ெர் லமார் லெஃபடி மறறும் கன்வனீி்யன்ஸ் 

ஃபீச்சர்கள 
பஹ சென்ப்ஸல் ெபுள் கச்டில் 
ஃபில்ம்

ோங் ெீட் & 5-step அட்ஜஸ்ெபிள் ரி்யர் 
ெஸ்சபன்ஷன் 

ட்யூபசேஸ் ெ்யர்ஸ் இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் ெிஸ்ெம் 

165 mm கிச்ௌண்ட் கிளி்ய்ன்ஸ் சபஸ்ட்-இன்-களாஸ் 130mm ரி்யர் பல்க 

Beetle-Red

Firefly-Golden Bumble-Bee-Yellow

ேவரி்யணட்ஸ் 
செல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi - i3s



16

SPLENDOR iSMART BS6
ந்யி சமரானி கி ஸ்மரார்ட் சவராரி -இந்தி்யராவின் ஃபர்ஸ்ட் BS6 ேமராட்டரார்வசககிள

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 113.2 cc
லமகஸ் .பவர் 6.73kW (9 bhp)  @ 7500  rpm
லமகஸ்.ொர்க 9.89 Nm @ 5500   rpm
டி்ான்ஸ்மிஷன் பெப 4 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ் 

ஃபில்ம் பெப ட்யூபுோர் பெமண்ட் 

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செேஸ்லகாபிக பஹட்்ாேிக ஷாக அபொர்பர்ஸ்

ரி்யர் 5-ஸ்செப அட்ஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் 

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் டிஸ்க 240 mm* | ட்்ம் 130 mm
ரி்யர் ட்்ம் 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 80/100-18 ட்யூபசேஸ்

ரி்யர் 80/100-18 ட்யூபசேஸ்

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 9.5 Ltrs.
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Red GreyBlue

கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட்

2. i3s செகனாேஜி லமார் லெவிங்ஸ்

3. நியூ என்ஜின் வித் லமார் ொர்க ஆன் 
டிமாண்ட் 9.89 Nm)

சபஸ்ட் பிகஅப

4. பெமண்ட் ஃபில்ம் சபட்ெர் ஹாண்ட்ேிங்

5. ஃப்ண்ட் டிஸ்க பல்க வித் IBS 
செகநாோஜி

என்ஹான்ெஸ் லெஃபடி

ேவரி்யணட்ஸ் 
1. ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்கஅோயவலீ் - Fi
2. ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi

ஃபீச்சர்கள 
ECU மானிட்ெர்ட் ஃபியூ்யல் இன்லெக 1281 mm வலீ் லபஸ்

என்ஜின் செம்பல்ச்ெர் கன்ட்ல்ா 180 mm கி்வுண்ட் களி்ய்ன்ஸ்

ட்யூ்யல் லொன் க்ாபிகஸ் ோர்ஜ் 18 inch வலீ்ஸ்
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PASSION PRO BS6
சநகஸ்ட் சஜனேரஷன் ேபஷன் பேரரா 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 113.2 cc
லமகஸ் .பவர் 6.73 kW @ 7500 rpm
லமகஸ்.ொர்க 9.89 Nm @ 5000 rpm
ஸ்ொர்டிங் (i3s கள்) & கிகஸ்ொர்ட்டுென் மின்ொ் ச்தாெகக

ஃபில்ம் பெப பெமண்ட்

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் கன்சவன்ஷனல் ஃலபார்க-பெ்யா 30mm

ரி்யர் ட்வின் ொகஸ்

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் டிஸ்க – 240 mm/ ட்்ம் – 130 mm

ரி்யர் ட்்ம் – 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 80/100 - 18| ட்யூபசேஸ் ெ்யர் 
ரி்யர் 80/100 - 18| ட்யூபசேஸ் ெ்யர்

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 10 Ltrs.
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Heavy Grey (Metallic) Sports Red

கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட்

2. லெங்க ஷ்்வுட்ஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

3. பப்ட்ெர் சஹட்ோம்ப லமார் லெஃபடி

4. ஆட்லொ செயல் செகநாேஜி என்ஹான்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

5. ஸ்பெேிஷ் செயல்ோம்ப சபஸ்ட் லெஃபடி & லுகஸ்

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi
ச்ஸல்ப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்க அோய வலீ் - Fi

ஃபீச்சர்கள 
பஹ ொர்க ஆன் டிமாண்ட் சகாண்ெ 
நியூ 113cc என்ஜின் டிஜி -அனோக கன்லொல்

ட்ரிபிள் லொன் க்ாபிகஸ் சகாண்ெ 
மஸ்குேர் லெங்க மஃபளர் கவர் 

நியூ பெமண்ட் ஃபல்ம் லெெிஸ் ோங்கர் ஃப்ண்ட் ெஸ்சபன்ஷன் ட்்ாவல்

Moon Yellow Glaze Black

Techno Blue
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SUPER SPLENDOR BS6
ந்யி புலந்திச்யரான் ேகரா சூேன கரா ்யக 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 124.7 cc
லமகஸ் .பவர் 8 kW @ 7500 rpm
லமகஸ்.ொர்க 10.6 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் ச்ஸல்ப (வித் i3s) & கிக 

கி்யர்பாகஸ் 5 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ் 

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் ட்யூபுோர் பெமண்ட் 

ரி்யர் செேஸ்லகாபிக பஹட்்ாேிக ஷாக அபொர்பர்ஸ்

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் டிஸ்க – 240 mm / ட்்ம் -130 mm

ரி்யர் ட்்ம் -130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 80/100 - 18| ட்யூபசேஸ் ெ்யர்

ரி்யர் 90/90 - 18| ட்யூபசேஸ் ெ்யர்

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 12 Ltrs.
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Glaze Black Nexus Blue

Candy Blazing Red Heavy Grey

கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட்

2. ஃப்ண்ட் டிஸ்க பல்க லமார் லெஃபடி

3. 5-Speed கி்யர்பாகஸ் லமார் கம்ஃலபார்ட் பப ச்ட்டியூெிங் 
பவபல்ஷன்ஸ்

4. ஆட்லொ செயல் செகநாேஜி என்ஹான்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

5. பிககர் ெீட் லமார் கம்ஃலபார்ட்

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்கஅோயவலீ்- Fi

ஃபீச்சர்கள 
பச்ாபிரி்யாரிட்டி i3S செகனாேஜி 180 mm கி்வுண்ட் களி்ய்ன்ஸ்

நியூ சவர்ட்டிககல் என்ஜின் 45 mm ோங்கர் ெீட்

பஹ-சென்பெல் பெமன்ட் பல்ம் இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் ெிஸ்ெம் உென் 
240 mm ஃப்ண்ட் டிஸ்க பல்க
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GLAMOUR BS6
சநகஸ்ட் சலவல் பவர்,சடகநராலஜி &ஸ்வடல் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 124.7 cc
லமகஸ் .பவர் 8 kW @ 7500 rpm
லமகஸ்.ொர்க 10.6 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் ச்ஸல்ப (வித் i3s) & கிக 

கி்யர்பாகஸ் 5 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ்

ஃபில்ம் பெப ஃபில்ம் பெப

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செேஸ்லகாபிக ஃப்ண்ட் ஃலபார்க ( ட்ல்வல் 

120mm)

ரி்யர் 5-ஸ்செப அட்ஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் (Travel 81mm)

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் டிஸ்க – 240 mm / ட்்ம் – 130 mm

ரி்யர் ட்்ம் – 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 80/100 - 18

ரி்யர் 80/100 - 18

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 10 Ltrs.
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Techno Blue Radiant Red

Sports Red Tornado Grey

கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் ஃபியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகனாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கவ்யர்ட் ஸ்பளிட் அோய வலீ்ஸ்

2. ஸ்பளிட் அோய வலீ்ஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

3. டிஜி அனோக மீட்ெர் கன்லொல் வித் 
பமலேஜ் இண்டிலகட்ெர்

என்ஹான்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ் & 
ஸ்பெல்

4. 5-Speed கி்யர்பாகஸ் லமார் கம்ஃலபார்ட் பப ச்ட்டியூெிங் 
பவபல்ஷன்ஸ்

5. ஆட்லொ செயல் செகநாேஜி என்ஹான்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்கஅோயவலீ் - Fi

1. ஃபீச்சர்கள 

பவர்ஃபுல் 125 cc என்ஜின் ட்யூ்யல் லொன் பாடி க்ாபிகஸ்

மஸ்குேர் பியூ்யல் லெங்க ோங்கர் ஃப்ண்ட் ெஸ்சபன்ஷன் ட்்ாவல்

100/80 பவட் ரி்யர் ெ்யர் பப்ட்ெர் சஹட்ோம்ப
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GLAMOUR BLAZE EDITION BS6
நியூ எடிசன் ேமராட்டரார்வசககிள 

FEATURES
1. அ்தன் புது Matte Vernier Grey color with Fire 

Yellow Graphics மூேம் என்லஹன்ஸ்ட் 
ஸ்பெல் 

2. அ்தன் USB ொர்ஜர் மூேம் 
என்லஹன்ஸ்ட் கன்வனீி்யன்ஸ் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 124.7 cc
லமகஸ் .பவர் 8 kW @ 7500 rpm
லமகஸ்.ொர்க 10.6 Nm @ 6000 rpm
ஸ்ொர்டிங் ச்ஸல்ப (வித் i3s) & கிக 

கி்யர்பாகஸ் 5 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ்

ஃபில்ம் பெப ஃபில்ம் பெப

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செேஸ்லகாபிக ஃப்ண்ட் ஃலபார்க ( ட்ல்வல் 

120mm)

ரி்யர் 5-ஸ்செப அட்ஜஸ்ெபிள் பஹட்்ாேிக ஷாக 
அபொர்பர்ஸ் (Travel 81mm)

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் டிஸ்க – 240 mm / ட்்ம் – 130 mm

ரி்யர் ட்்ம் – 130 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 100/80 - 18 (ட்யூபசேஸ்)

ரி்யர் 100/80 - 18 (ட்யூபசேஸ்)

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 10 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

அவவலபில் இன் ேபராத ட்ரம் அணட் டிஸ்க ேவரி்யணட் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS உென் பச்ாக்ாம்ட் பியூ்யல் 

இன்சஜகென் செகநாேஜி
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2. ஸ்பளிட் அோய வலீ்ஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

3. பமலேஜ் இண்டிலகட்ெர் உென் டிஜி 
அனோக மீட்ெர் கன்லொல்

என்சஹன்ஸ்ட் கன்வனீி்யன்ஸ் & 
ஸ்பெல்

4. 5-Speed கி்யர் பாகஸ் பவபல்ஷன்பெ குபறபப்தன் மூேம் 
அ்திக கம்ஃலபார்ட்

5. ஆட்லொ செ்யில் செகநாேஜி கி்யர் 
பாகஸ்

என்சஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

ேவரி்யணட்ஸ் 
Blaze ச்ஸல்ப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க அோய வலீ் - Fi
Blaze ச்ஸல்ப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்க அோய வலீ் - Fi
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XTREME 160R BS6
சஹட்ஸ் வில் ேடர்ன் ஹரார்ட்ஸ் வில் ேரஸ் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 163 cc
லமகஸ் .பவர் 11.2 kW (15 bhp) @ 8500 rpm
லமகஸ்.ொர்க 14 Nm @ 6500 rpm
ஸ்ொர்டிங் ச்ஸல்ப & கிக 

கி்யர்பாகஸ் 5 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ் 

ஃபில்ம் பெப ட்யூபுோர் பெமண்ட்

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செசேஸ்லகாபிக(37 mm Dia) உென் ஆன்டி 

-பிரிக்ஸன் புஷ் 

ரி்யர் 7-ஸ்செப ப்ெர் -அட்ஜஸ்ெபிள் லமாலனாஷாக 

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் 276 mm சபெல் டிஸ்க ெிங்கிள் லெனல் ABS

ரி்யர் 220 mm சபட்ெல் டிஸ்க | 130 mmட்்ம் 

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 100/80-17 (ட்யூபசேஸ்)

ரி்யர் 130/70 -R17 ல்டி்யல் (ட்யூபசேஸ்) 

ஃபியூ்யல் லெங்க சகபபாெிட்டி 12 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. 160cc XSENS செகனாேஜி என்ஜின் 
உென் 14 Sensors

அவுட்ஸ்ொண்டிங் 
சபர்ஃபாமன்ஸ்

2. புல் LED லபகலகஜ் & இன்சவர்ட்ெட் 
LCD கன்லொல் 

ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் & லமார் 
லெஃபட்டி

3. 0-60 kmph in 4.7 seconds அவுட்ஸ்ொண்டிங் 
சபர்ஃபாமன்ஸ்

4. பெட் ஸ்ொன்ட் என்ஜின் Cut-Off லமார் லெஃபட்டி 

5. ஆட்லொ செ்யில் செகநாேஜி என்சஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்கஅோயவலீ் - Fi

ஃபீச்சர்கள 
37mm பி்ாட் லஷாவா ப்ண்ட் 
ெஸ்சபன்ஷன் H-ெிகலனச்ெர் LED செயல் ோம்ப

பேட் சகர்ப சவ்யிட் ஆன 138.5 
kg ட்்ா்யிட் LED சஹட்ோம்ப

காம்லபகட் ஸ்லபார்ட்டி 
எகஸ்ொஸ்ட் இன்ெகல்ட்ெட் பில்ேி்யன் க்ாப

இன்செகல்ட்ெட் ச்ஸல்ப 
ஸ்ொர்ட் & என்ஜின் கில் ஸ்விச் ஹொர்ட் பேட்ஸ்

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

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிலளஸ்சமன்ட் 199.6 cc

லமகஸ் .பவர் 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm

லமகஸ்.ொர்க 16.45 Nm @ 6500 rpm

என்ஜின் ஆ்யில் கூல்ட்,4 ஸ்ட்ல்ாக ெிங்கிள் 
ெிேிண்ெர் OHC

ஸ்ொர்டிங் ச்ஸல்ப & கிக 

கி்யர்பாகஸ் 5 ஸ்படீ் கான்ஸ்ென்ட் சமஷ் 

ஃபில்ம் பெப பெமன்ட்

ெஸ்சபன்ஷன் 
ஃப்ண்ட் செேஸ்லகாபிக ஃப்ண்ட் ஃலபார்க உென் 

ஆன்டி -பிரிக்ஸன் புஷ்

ரி்யர் ச்கசெங்குோர் ஸ்விங்கி்ாம் உென் 
லமாலனாஷாக

பல்கஸ் 
ஃப்ண்ட் Disc Dia 276 mm

ரி்யர் Disc Dia 220 mm

ெ்யர் பெஸ் 
ஃப்ண்ட் 100/80X17 52P (ட்யூபசேஸ்)

ரி்யர் 130/70XR17 62P (ட்யூபசேஸ்)

ஃபியூ்யல் லெங்க 
சகபபாெிட்டி 12.8 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS செகனாேஜி என்ஜின் உென் 

பச்ாக்ாம்ட் Fi 200cc என்ஜின்
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2. லெர்ன் பப லெர்ன் லநவிலகஷன் & 
பிளூடூத் உென் கால் அசேர்ட்ஸ் 

என்லஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ் & 
லெஃபடி

3. ஸ்பெேிஷ் ஸ்லபார்ட்டி லுக ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

4. ஆட்லொ செ்யில் செகநாேஜி என்லஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ் 

5. ெிங்கிள் லெனல் ABS லமார் லெஃபட்டி

ஃபீச்சர்கள 
நியூ ஆ்யில் கூேர் 154.5 kg சகாண்ெ சகர்ப சவயட்

பளூடூத் உென் கால் அசேர்ட்ஸ் ட்வின் LED சஹட்ோம்ப

லெர்ன் பப லெர்ன் லநவிலகஷன் பிககர் ெ்யர்ஸ்

Sports Red Panther Black Pearl Silver White

ேவரி்யணட்ஸ் 
சு்ய ச்தாெகக ABS டி்ம் பில்க அோய வலீ் - Fi
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XPULSE 200 BS6

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 199.6 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 13.3 kW (17.8 bhp) @ 8500 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 16.45 Nm @ 6500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் மஸல்ப் & கிக் 
கியரப்ாக்ஸ் 5 ஸ்பீட ்கான்ஸ்டன்ட ்மெஷ் 
ஃபிளரெ் டடப் டய்ூபுலார ்டடெண்ட்

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் மடலஸ்ளகாபிக்(37 mm Dia) உடன் டபுே் 

DU புஷ் (190 mm Stroke)

ரியர ் 10 ஸ்மடப் டரடர ்-அடஜஸ்டபிே் 
ளொளனாஷாக் 

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 276 mm மபடட்ல் டிஸ்க் டர்ெ், சிங்கிே் 

ளசனல் ABS
ரியர ் 220 mm மபடட்ல் டிஸ்க் 

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/90-21
ரியர ் 120/80-18

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 13 Ltrs.
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Sports Red Panther Black

கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. XSENS செகனாேஜி என்ஜின் உென் ஆ்யில் 

கூல்ட் செகனாேஜி அவுட்ஸ்ொண்டிங் சபர்ஃபாமன்ஸ்

2. பளூடூத் கசனகடிவிட்டி உென் லெர்ன் பப 
லெர்ன் லநவிலகஷன் என்சஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

3. சபஸ்ட்-இன் -செகசமன்ட் கி்வுண்ட் 
கிளி்ய்ன்ஸ் &ட்யு்யல் பர்பஸ் ெ்யர்ஸ்

என்சஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

4. சபஸ்ட்-இன் -செகசமன்ட் ப்ண்ட் & ரி்யர் 
ெஸ்சபன்ஷன்

என்சஹன்ெஸ் கம்லபார்ட்

5. DRL உென் LED சஹட்ோம்ப லமார் லெஃபட்டி &ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ABS டிஸ்க பல்க

ஃபீச்சர்கள 
ட்யூ்யல் பர்பஸ் ெ்யர்ஸ் XSENS செகனாேஜி சகாண்ெ 200cc ஆ்யில் 

கூல்ட் என்ஜின்

பஹ கி்வுண்ட் கிளி்ய்ன்ஸ் லெர்ன் பப லெர்ன் லநவிலகஷன்

10-step அெஜஸ்ெபிள் லமாலனாஷாக அலுமினி்யம் லபஷ் பிலளட்

அப-ஸ்சவபட் எகஸ்ொஸ்ட் புல் LED சஹட்ோம்பஸ் 

White Matte Green Matte Grey
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PLEASURE+ BS6
வ�ொய் சூட் பொய்ஸ் ஹே�் ஆல் தி ஃபன் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 110.9 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 8.70 Nm @ 5500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் எலக்டர்ிக் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் பாடட்ெ் லிங்க் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்

டைடர்ாலிக் ளடெ்பர ்

ரியர ் ஸ்விங் ஆரெ்் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர ்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் இன்மடரன்ல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூ 

டடப்(130 mm)

ரியர ் இன்மடரன்ல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூ 
டடப்(130 mm)

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/100 - 10 - 53 J (டய்ூப்மலஸ்)
ரியர ் 90/100 - 10 - 53 J (டய்ூப்மலஸ்)

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 4.8 Ltrs
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கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. பச்ாக்ாம்ட் பியூ்யல் இன்சஜகென் 
செகநாேஜி உென் XSENS

ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2. கல்ாம் சஹட்ோம்ப என்கலளா்ஸர் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

3. கல்ாம் ஃப்ண்ட் ஃலபஷி்யா ஸ்பெேிஷ் லுகஸ் 

4. சமாபபல் ொர்ஜிங் லபார்ட் 
&யுடிேிட்டி பாகஸ்

என்லஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ் 

5. பெட் ஸ்ொன்ட் இண்டிலகட்ெர் என்லஹன்ெஸ் லெஃபடி

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்க ெீட் சமட்ெல் வலீ் – Fi

ஃபீச்சர்கள 
பவர்புல் 110cc என்ஜின் ச்ட்ல்ா சஹட்ோம்ப 

அோய வலீ்ஸ் அனோக ஸ்பலீொமீட்ெர்

இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் & 
ட்யூபசேஸ் ெ்யர்ஸ் LED பூட் லேம்ப

Midnight Black

Matte Vernier Grey

Sporty Red

Matte Metallic Red

Pole Star Blue

Matte Green

Pearl Silver White
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Pleasure+ Platinum
நியூ ஹ�றியன்ட் பிளொட்டினம் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 110.9 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6.0 kW (8 BHP) @ 7000 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 8.70 Nm @ 5500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் எலக்டர்ிக் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் பாடட்ெ் லிங்க் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்

டைடர்ாலிக் ளடெ்பர ்

ரியர ் ஸ்விங் ஆரெ்் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர ்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் இன்மடரன்ல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூ 

டடப்(130 mm)

ரியர ் இன்மடரன்ல் எக்ஸ்பாண்டிங் ஷூ 
டடப்(130 mm)

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/100 - 10 - 53 J (டய்ூப்மலஸ்)
ரியர ் 90/100 - 10 - 53 J (டய்ூப்மலஸ்)

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 4.8 Ltrs
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கலர்ஸ் 

MATT BLACK

SUPER 5 BENEFITS
1. பச்ாக்ாம்ட் பியூ்யல் இன்சஜகென் 
செகநாேஜி உென் XSENS

ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2. கல்ாம் சஹட்ோம்ப என்கலளா்ஸர் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

3. கல்ாம் ஃப்ண்ட் ஃலபஷி்யா ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

4. சமாபபல் ொர்ஜிங் லபார்ட் 
&யுடிேிட்டி பாகஸ்

என்சஹன்ெஸ் கன்வனீி்யன்ஸ்

5. பெட் ஸ்ொன்ட் இண்டிலகட்ெர் என்லஹன்ெஸ் லெஃபடி

ஃபீச்சர்கள 
கல்ாம் ரி்யர் வ்யூ மிர்்ர்ஸ் கல்ாம் மஃபளர் பிலளட் 

கல்ாம் லஹண்டில் பார் 
எண்ட்ஸ் 3D லோலகா பிளாட்டினம் லபட்ஜிங்

லமட் பிளாக கேர் =ெீட் லபகச்ஸ்ட்

ஃசபண்ெர் லமல் கல்ாம் 
ஸ்ட்ப்ப ப்வுன் கேர் லபனல்

ரிம் லெப ட்யூ்யல் லொன் ெீட் உென் 
பிளாட்டினம் ஹாட் ஸ்ொம்பிங்a

ேவரி்யணட்ஸ் 
PLATINUM (ZX) - சு்ய ச்தாெகக டி்ம் பில்க அோய வலீ் - Fi
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MAESTRO EDGE 125 BS6
கல்கி வடக்நொலொஜி ஹக சொத் சல் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 124.6 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6.7 kW @ 7000 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 10.4 Nm @ 5500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் மஸல்ப் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்
கியரப்ாக்ஸ் மவறிளயாளெடட்ிக் டட்ரவ்

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் மடலஸ்ளகாபிக் டைடர்ாலிக் ஷாக் 

அப்சாரப்ர்

ரியர ் யூனிட ்ஸ்விங் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் டிஸ்க் – 190 mm / டர்ெ் – 130 mm
ரியர ் டர்ெ் – 130 mm

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/90 - 12 54J
ரியர ் 90/100 - 10 53J

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 5 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

SUPER 5 BENEFITS
1. பச்ாக்ாம்ட் Fi என்ஜின் மறறும் XSENS 

Technology சகாண்ெ இந்தி்யாவின் மு்தல் 
ஸ்கூட்ெர்

ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2.  LED இன்ெிகனி்யா என்லஹன்ஸ்ட் லுகஸ் & 
பரிமி்யம் பலீ்

3.  பெமண்ட் கட் அோய வலீ்ஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

4.  i3s செகனாேஜி லமார் லெவிங்ஸ்

5. ஃப்ண்ட் டிஸ்க பில்க  லமார் லெஃபடி

ேவரி்யணட்ஸ் 
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi
ச்ஸல்ஃப ஸ்ொர்ட் டிஸ்க பல்கஅோயவலீ் - Fi

ஃபீச்சர்கள 
செேஸ்லகாபிக ஃப்ண்ட் ெஸ்சபன்ஷன் டிஜி அனோக காம்லபா மீட்ெர் கன்லொல் 

எகஸ்ெர்னல் பியூ்யல் பில்ேிங் பெட் ஸ்ொன்ட் இண்டிலகட்ெர் 

சமாபபல் ொர்ஜிங் லபார்ட் &பூட் பேட் ெர்வஸீ் ரிபமண்ெர்

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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Maestro Edge 125 Stealth
NEW VARIANT – STEALTH 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 124.6 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6.7 kW @ 7000 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 10.4 Nm @ 5500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் மஸல்ப் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்
கியரப்ாக்ஸ் மவறிளயாளெடட்ிக் டட்ரவ்

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் மடலஸ்ளகாபிக் டைடர்ாலிக் ஷாக் 

அப்சாரப்ர்

ரியர ் யூனிட ்ஸ்விங் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் டிஸ்க் – 190 mm / டர்ெ் – 130 mm
ரியர ் டர்ெ் – 130 mm

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/90 - 12 54J
ரியர ் 90/100 - 10 53J

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 5 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

Matt Grey

SUPER 5 BENEFITS
1. பச்ாக்ாம்ட் Fi என்ஜின் மறறும் XSENS 

Technology சகாண்ெ இந்தி்யாவின் மு்தல் 
ஸ்கூட்ெர்

ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட்

2. LED இன்ெிகனி்யா என்லஹன்ஸ்ட் லுகஸ் & பரிமி்யம் 
பலீ் 

3. பெமண்ட் கட் அோய வலீ்ஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்

4. i3s செகநாேஜி லமார் லெவிங்ஸ்

5. ஃப்ண்ட் டிஸ்க பில்க லமார் லெஃபட்டி

ஃபீச்சர்கள 
கச்ஸ்ட் லபட்ஜிங் (Stealth) லமட் கில் ்ீதம்

பவட் அகென்ட்ஸ் கார்பன் ஃபபபர் ஸ்ட்ரிபபிங் 

White Accents

ேவரி்யணட்ஸ் 
Stealth - சு்ய ச்தாெகக டி்ம் பில்க அோய வலீ் - Fi
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MAESTRO EDGE 110 BS6
ஸ்டடல் தட் ஹடரன்்ஸ் வேட்ஸ்,வடக் தட் கீப்ஸ் யு அவேட் 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 110.9 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6 kW @ 7250 RPM
ளெக்ஸ்.டாரக்் 8.7 Nm @ 5750 RPM 
ஸ்டாரட்ிங் மஸல்ப் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்
கியரப்ாக்ஸ் ளவறிளயாளெடட்ிக் டட்ரவ் 

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் மடலஸ்ளகாபிக் டைடர்ாலிக் ஷாக் 

அப்சாரப்ரஸ்்

ரியர ் யூனிட ்ஸ்விங் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் டர்ெ் – 130mm
ரியர ் டர்ெ் – 130mm

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90 / 90 - 12 54 J
ரியர ் 90/100 - 10 53J

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 5 Ltrs.
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கலர்ஸ் 

Panther Black Pearl Fadeless White

Techno Blue Midnight 
Blue ZX

Seal Silver 
ZX

Candy Blazing Red

ேவரி்யணட்ஸ் 
ட்்ம் பல்கஅோயவலீ் - Fi - VX
அோயவலீ்- Fi - ZX

ஃபீச்சர்கள 
பெமண்ட் கட் அோய வலீ்ஸ் LED செயல் லேம்ப

ட்யூ்யல் லொன் ரி்யர் வ்யூ மிர்்ர்ஸ் ட்யூ்யல் லொன் கேர் வித் நியூ 
ஸ்ட்ப்பஸ் லபட்ெர்ன்

நியூ மஃபளர் கவர் சமாபபல் ொர்ஜிங் பா்யிண்ட் &பூட் பேட்

SUPER 5 BENEFITS
1. பச்ாக்ாம்ட் பியூ்யல் இன்சஜகென் 

செகநாேஜி உென் XSENS
ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட் 

2.  டிஜி அனோக கன்லொல் உென் ெர்வஸீ் 
ரிபமண்ெர் & பெட் ஸ்ொன்ட் 
இண்டிலகட்ெர் 

என்சஹன்ஸ்ட் கன்வனீி்யன்ஸ்

3. எகஸ்ெர்னல் பியூ்யல் பில்ேிங் பா்யிண்ட் 
உென் சமாபபல் ொர்ஜிங் ஸ்பாட் 

என்சஹன்ஸ்ட் கன்வனீி்யன்ஸ்

4.  செேஸ்லகாபிக ெஸ்சபன்ஷன் &12" 
ஃப்ண்ட் வலீ் 

லமார் கம்லபார்ட்

5. நியூ கி்ாபிகஸ் ஸ்பெேிஷ் லுகஸ்
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DESTINI 125 BS6
ஹலட்டஸ்ட் வடக்நொலஜி ஹக சொத் ரஹேொ ஹடொ கடம் ஆஹக 

ஸ்சபசிஃபிேகஷன்
டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் 124.6 cc
ளெக்ஸ் .பவர ் 6.7 kW (9bhp) @ 7000 rpm
ளெக்ஸ்.டாரக்் 10.4 Nm @ 5500 rpm
ஸ்டாரட்ிங் மஸல்ப் ஸ்டாரட் ்/கிக் ஸ்டாரட் ்
கியரப்ாக்ஸ் ளவறிளயாளெடட்ிக் டட்ரவ் 

சஸ்மபன்ஷன் 
ஃப்ரண்ட ் மடலஸ்ளகாபிக் டைடர்ாலிக் ஷாக் 

அப்சாரப்ரஸ்்

ரியர ் யூனிட ்ஸ்விங் உடன் ஸ்ப்ரிங் -ளலாடட ்
டைடர்ாலிக் ளடெ்பர்

ப்ளரக்ஸ் 
ஃப்ரண்ட ் டர்ெ் – 130mm
ரியர ் டர்ெ் – 130mm

டயர ்டசஸ் 
ஃப்ரண்ட ் 90/100-10
ரியர ் 90/100-10

ஃபியூயல் ளடங்க் மகப்பாசிடட்ி 5 Ltrs.
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கலர்ஸ்  

Chestnut Bronze Noble Red Pearl Silver White

Matt Grey Silver Candy Blazing Red Panther Black 

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

ஃபீச்சர்கள 
செேஸ்லகாபிக ப்ண்ட் ெஸ்சபன்ஷன் ெிகலனச்ெர் செயல் லேம்ப

சமாபபல் ொர்ஜிங் லபார்ட் &பூட் பேட் இன்ெகல்ட்ெட் பல்ககிங் ெிஸ்ெம் 
எேகண்ட் சமட்ெல் பாடி கல்ாம் பல்ா

SUPER 5 BENEFITS
1. ெிகலனச்ெர் LED பகட் -லேம்பஸ் என்லஹன்ஸ்ட் லுகஸ் & லெஃபடி

2. பச்ாக்ாம்ட் பியூ்யல் இன்சஜகென் 
செகநாேஜி உென் XSENS

ஸ்மூத் ப்ட் வித் லநா லொக 
ச்கசகா்யர்ட் 

3. i3s செகநாேஜி லமார் லெவிங்ஸ் 

4. பஸ்்ஸர் உென் எகஸ்செர்னல் பியூ்யல் 
பில்ேிங் 

என்லஹன்ெஸ்ட் கன்வனீி்யன்ஸ் & 
லெஃபடி 

5. பெட் ஸ்ொன்ட் இண்டிலகட்ெர் லமார் லெஃபடி
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• ஐடில் ஸ்ொப ஸ்ொர்ட் ெிஸ்ெம் 

• ஹலீ்ா லபட்ெண்ட்ெட் செகநாேஜி

• சஹவி டி்ாஃபிக & ச்ட் பேட்ஸ்ெின் 

சபாழுது சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எஃபிெி்யன்ெி

ஹமொட்டொரட்சக்கிள்களுக்கு ஹபட்டண்ட்டட் i3s வடக்நொலஜி 

ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ொர்ட் (i3s On) 
(லமாட்ொர்பெககிள் 
இகனிஷன் ஆனாக 
உள்ளது,ஆனால் என்ஜின் 
அயடிேிங் ஆர்பிஎம்மில் 
உள்ளது )மறறும் 
இவ்வாறு இருந்தால்:
• பி்ஸ்் ஆகாமல் 

களட்ச்ட் 
• கி்யர் என்லகஜ் 

ஆகவில்பே
• த்்ாட்டில் ஆபபல்ட் 

ஆகவில்பே 
என்ஜின், 30 secககு பின் 
ஸ்ொப ஆனால் 
• என்ஜிபன ரீ்ஸொர்ட் 

செய்ய
• களட்ச் லீவப் 

அழுத்்தவும் அல்ேது 
எேகட்ரிக ஸ்ொர்ட் 
ஸ்விச் அல்ேது கிக 
ஸ்ொர்ட்பெ 
ப்யன்படுத்்தவும்

லமாட்ொர்பெககிள்  
்ன்னிங் (i3s On)
ச்ட்பேடில் சவயடிங்
and if:
• களட்ச் ப்ஸ்ட் 

ஆகாவிட்ொல் 
• கி்யர் என்லகஜ் 

ஆகாவிட்ொல் 
• த்்ாட்டில் ஆபபல்ட் 

ஆகாவிட்ொல் 

என்ஜின்,5 sec ககு 
பின்நின்றுவிட்ொல் 
• என்ஜிபன ரீஸ்ொர்ட் 

செய்ய
• கிளட்ச் லீவப் 

அழுத்்தவும் 

ப்டின் சபாழுது என்லகஜ் 
செய்யபபடும் i3s 
(பிகினிங்கில் i3s என்லகஜ் 
ஆகாது (ச்ட் பேட்டின் 
சபாழுது சவயட் 
செய்யவூம்) 
• மறறும் இவ்வாறு 

இருந்தால் :
• களட்ச் ப்ஸ்ட் 

ஆகவில்பே

• கி்யர் என்லகஜ்ட் 
ஆகவில்பே 

• த்்ாட்டில் ஆபபல்ட் 
ஆகவில்பே 

என்ஜின்,5 secககு பின் 
ஸ்ொப ஆனால் 
• என்ஜிபன ரீஸ்ொர்ட் 

செய்ய 
• களட்ச் லீவப் 

அழுத்்தவும் 

 i3s வடக்னொலஜி (எ�்�ொறு வசய்லபடுகிறது)

அ�டலபில் இன் - HF Deluxe BS6, Splendor+ BS6, Splendor iSmart BS6, 
Passion Pro BS6, Super Splendor BS6 & Glamour BS6.

ஹீஹரொ வடக்நொலஜி

i3s இன் மூலம் வ�ஹிகிள் இக்னிஷன் ஆஃபொனொல் i3s 
இண்டிஹகட்டர் பிளிங்கொகும்
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• அ்திக பமலேஜ் 
• என்ஜினில் குபறவான வி்யர் 

அண்ட் டி்யர் 
• குபறவான ஃபியூ்யல் எமிஷன் 
• அ்திக என்ஜின் பேஃப 
• குபறந்த காஸ்ட் ஆஃப ஓனர்ஷிப

ஸ்கூட்டரக்ளுக்கொன ஹபட்டண்ட்டட் i3s வடக்நொலஜி 

ஃபர்ஸ்ட் Start (i3s On) 
ஸ்கூட்ெர் இகநிென் 
ஆனாக உள்ளது, அனால் 
என்ஜின் ஐட்ேிங் 
ஆர்பிஎம்மில் உள்ளது 
• மறறும் இவ்வாறு 

இருந்தால் :
• சவஹிகிள் 

ஸ்லெஷனரி 
• அக்ஸேல்ட்ெர் நாட் 

ஆபல்ெட்

என்ஜின்,30 secககு பின் 
ஸ்ொப ஆனால் 
• என்ஜிபன ரீஸ்ொர்ட் 

செய்ய
• பல்க ப்ஸ்ட் ( 

கன்வனீி்யன்்ஸிறகாக 
பரிலப்வ்பபிேி 
சேஃபட் பில்க ) 
அக்ஸேல்ட்ெப் 
ஆபல்ட் செய்யவும் 

ஸ்கூட்ெர் ்ன்னிங் (i3s On) 
(Waiting at Red Light) 
சவ்யிட்டிங் அட் ச்ட் 
பேட் மறறும் இவ்வாறு 
இருந்தால் :
• சவஹிகிள் 

ஸ்லெஷனரி 
• அக்ஸேல்ட்ெர் 

ஆபல்ட் ஆகவில்பே 

என்ஜின், 5 secககு பின் 
ஸ்ொப ஆனால் 
என்ஜிபன ரீஸ்ொர்ட் 
செய்ய
• பல்க ப்ஸ்ட் ( 

கன்வனீி்யன்்ஸிறகாக 
பரிலப்வ்பபிேி 
சேஃபட் பில்க ) 
அக்ஸேல்ட்ெப் 
ஆபல்ட் செய்யவும்

i3s என்லகஜ்ட் ட்யூரிங் 
ப்ட் 
 (i3s பிகினிங்கில் என்லகஜ் 
ஆகவில்பே) (சவயடிங் 
அட் ச்ட் பேட் )
மறறும் இவ்வாறு 
இருந்தால் :
லெம் as i3s ON

i3sவடக்நொலஜி (எ�்�ொறு வ�ொரக்் வசய்கிறது )

அ�டலபில் இன் - Destini 125 BS6 & Maestro Edge 125 BS6

i3s இன் மூலம் வ�ஹிகிள் இக்னிஷன் ஆஃபொனொல் i3s 
இண்டிஹகட்டர் பிளிங்கொகும்
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அ�டலபில் இன் -150 cc & above Motorcycles

அ�டலபில் இன் - 125 cc & below Motorcycles and Scooters

ஆன்டிலொக் ப்ஹரக்கிங் சிஸ்டம் (ABS)

இன்டக்ஹரட்டட் ப்ஹரக்கிங் சிஸ்டம் (IBS)

வர்கிங்:
• ABS,ெென் பில்ககிங் 

சபாழுது வலீ்ஸ் ோக 
அபபாகமல்,ஸ்கிட் மறறும் 
ஸ்ேிப-பிங் ஆகாமல் 
பரிசவன்ட் செயகிறது.
ெிங்கிள் லெனல் 
ABS,ஏ்தாவது ஒரு வலீுககு 
செடிகலகட் செய்யபபடும்.
சபாதுவாக, ஃப்ண்ட் 
வலீ்ேில் நெககும்,ஏலனனில் 
அ்தன் எசபகடிவ் எசபகடிவ் 
பல்கஸ்ெிறகாக, சவஹிகிள் 
ஸ்டீ்யர் செயயும் சபாழுது 
செயயும்சபாழுது,ஃப்ண்ட் 
பல்கஸ் முககி்யமாகக 
கன்ெிெர் செய்யபபடுகிறது 

சவரார்கிங்: 
• ரி்யர் பல்க அழுத்தும் 

சபாழுது,பல்க ஃ 
லபார்ஸ் ஃப்ண்ட் அண்ட் 
ரி்யர் வலீ்ஸ்ககு 
டிஸ்ட்ரிபியூட் 
ஆகி,லபனிக 
பில்ககிங்கின் சபாழுது 
ப்ெர் 
ஸ்செபிளிட்டிப்யத் 
்தருகிறது .இது 
சவஹிகிள் ஸ்ொபபிங் 
டிஸ்ென்ப்ஸக 
குபறககிறது.

அட்வராணேடஜஸ்:
• அபனத்து 

ெர்ஃலபெிகளிளும் 
லபனிக பல்ககின் 
சபாழுது, ெ்யப் 
ோகஅபபிேிருநது 
(்ஸகிட்டிங்)கிேிருநது 
பரிவன்ட் செயகிறது

• ெ்யர் ோக 
அபபின்னால் ஏறபடும் 
ோஸ் ஆஃப 
கன்ட்ல்ாபேப 
பரிசவன்ட் செயகிறது

• ெென் / லபனிக 
பல்ககின் சபாழுது 
ப்ெப் லெஃபபாக 
ஸ்டீ்யர் செய்ய 
எலனபில் செயகிறது

• ்ஸொபபிங் 
டிஸ்ென்ஸ்பெ 
குபறககிறது

அட்வராணேடஜஸ்:
• பல்க ஃலபார்ஸ், 

ஃப்ண்ட் அண்ட் ரி்யர் 
வலீ்சுககு 
டிஸ்ட்ரிபியுட் ஆகும்.

• சவஹிககிள் ஸ்கிட் 
ஆகாமல் லபனிக 
பில்ககிங் மூேம் 
நல்ே 
ஸ்செபிளிடிப்யத் 

• ஸ்ொபபிங் 
டிஸ்ென்்ஸில் 
ரிெகென் 
ஏறபட்டு,ப்ெர் 
கான்ஃபிென்ஸ்பெத் 
்தரும் 

சபனிஃபிட்ஸ்:
• சபட்ெர் ்ஸலெபிேிடீ 
• என்லஹன்ஸ்ட் ப்ெர் 

லெஃபட்டி
• ஹார்ஷ் / லபனிக 

பல்ககிங்கின்  
சபாழுது குட்  
கான்ஃபிசென்ஸ்

• மணிககான லவல்யு 
ஜ.இ. அடிஷனல் 
லெஃபட்டி ஃபசீ்ெர்

சபனிஃபிட்ஸ்:
• சபட்ெர் ஸ்ொபிளிட்டி 
• என்லஹன்ஸ்ட் ப்ெர் 

லெஃபட்டி 
• ஹார்ஷ்/லபனிக 

பில்ககிங்கின் 
சபாழுது குட் 
கான்ஃபிசென்ஸ் 

•  மணிககான லவல்யூ 
ஐ.இ அடிஷனல் 
லெஃபட்டி ஃபசீ்ெர் 
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• இண்டிலகட்ெர் இன்ஸ்ட்ருசமன்ெல் களஸ்ெரில். 
• என்லஹன்ஸ்ட் ப்ெர் லெஃபட்டி

டசட் ஸ்டொண்ட் இண்டிஹகட்டர் 

• சமாபபல்,ட்ச்வேிங்கின் சபாழுது ொர்ஜ் 
செயதுசகாள்ளோம்,ல்யெட் கன்வனீி்யன்ஸ்

வமொடபல் சொரஜ்ிங் சொக்வகட் 

அ�டலபில் இன் - Destini 125 BS6, Pleasure+ BS6 
& Maestro Edge 125 BS6

�ொரன்டி 

• மோெ்ொ்்ெபக்கிள் : 5 வ்ுெ / 70,000 km எ்து 
மு்தேிே் வ்ுகிற்தோ

• ்ஸ்கூெ்ெ்்: 5 வ்ுெங்கள் / 50,000 km எ்து மு்தேிே் 
வ்ுகிற்தோ
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• பு்தி்ய ஏஜ் ASFS என்ஜின்,ெிறந்த பமலேஜ் மறறும் சபர்ஃபாமன்ப்ஸ வழங்குகிறது.
இது கம்பஷன் லெம்பரில்,விப்வான பர்னிங்குககாக ெிறந்த ஏர் மறறும் ஃபியூ்யல் 
மிகெரின் ஸ்விர்ேிங் லமாஷபன உருவாககுகிறது.இது ஒவ்சவாரு ஃபியூ்யல் 
ட்்ாபபிேிருநதும்,லபஸ்பெ எகஸ்ட்்ாகட் செயகிறது,இ்தனால் லோ்யர் எமிென்ஸ் 
மறறும் சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எகானமி கிபெககிறது.நீங்கள் ஒவ்சவாரு ஃபியூ்யல் 
ட்்ாபபபயும் கவுண்ட் செயது,என்வி்ான்சமன்பெ கன்செர்வ் செய்ய 
லவண்டுமானால்,முன் சென்று ASFS செகனோஜிப்ய ப்ட் செயயுங்கள் 

• சபனிஃபிட்ஸ் 
• லோ ஃபியூ்யல் கன்ெம்பஷன் 
• களனீர் எகஸ்ஹாஸ்ட் 
• இம்பரூவ்ட் ப்ட்ெபிளிட்டி 

அட்�ொன்ஸ்ட் ஸ்விரல்் ஃப்ஹளொ இண்டக்சன் சிஸ்டம் (ASFS)

• இந்த ச்வேியூஷனரி செகநாேஜி,கம்பஷபன இம்பரூவ் செய்ய ஏர் அண்ட் 
சபட்ல்ால் மிக்ஸப் கம்பஷன் லெம்பருககுள் சுழறறுகிறது .இது பவர் அண்ட் 
ஃபியூ்யல் எஃபிெ்யன்்ஸிப்யத் ்தருகிறது எனலவ அ்திக பமலேஜ் மறறும் குபறந்த 
சபால்யுென் 

• சபனிஃபிட்ஸ் 
• லோ ஃபியூ்யல் கன்ெம்பஷன் 
• களனீர் எகஸ்ஹாஸ்ட் 
• இம்பரூவ்ட் ப்ட்ெபிளிட்டி 

அட்�ொன்ஸ்ட் டம்பில் ஃப்ஹளொ இன்டக்சன் வடக்நொலஜி (ATFT)
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அட்�ொன்ஸ்ட் ப்ஹரொ-சீரிஸ் டிஜிட்டல் ஹ�ரியபிள் இக்னிஷன் 
சிஸ்டம் (APDV)

ப்வரொக்ரொம்ட் FI

• பச்ாக்ாம்ட் Fi,ெிேண்ெருககுள் ஃபியூ்யபே இன்சஜகட் செயது செ்யல்படுகிறது,இது 
சென்ட்்ல் கம்பியூட்ெர் ெிஸ்ெத்்தின் என்வி்ான்சமன்ெல் கண்டிெனான,ECU-
எேகட்்ானிக கன்ட்ல்ால் யூனிட் மறறும் என்ஜின் லெட்ொ பவ ஃபடீ் செயயும் 
லெட்ொ மூேம் கணககிெபபடுகிறது.இந்த பச்ாக்ாம்ட் Fi ெிஸ்ெம் ெிறந்த ப்டிங் 
எபிேிட்டி,ஆபடிமம் ஃபியூ்யல் எ ஃபிெி்யான்ெி மறறும் இன்ஸ்ென்ட் ஸ்ொர்ட்பெ 
எஸ்கஸ்ட்ரீம் செம்பல்ச்ெர் கண்டிஷனிலும் ்தருகிறது.

• சபனிஃபிட்ஸ் 
• என்வ்யர்சமன்ெல் ஃபிச்ன்ட்ேி. 
• சபட்ெர் ப்ெபிேிடீ. 
• எகானமீ

• APDV என்ஸ்யூர்ஸ் ஆபடிமம் பர்னிங் ஆஃப ஃபியூ்யல் 
 - சபட்ெர் என்ஜின் பர்ஃபார்சமன்ஸ். 

 - சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எஃபிெி்யான்ெி. 

 - ஈலகா ஃபிச்ன்ட்ேி

அ�டலபில் இன் - Passion Pro BS6
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DC - வகப்பொசிட்டர் டிஸ்சொரஜ்் இக்னிஷன் (CDI)

• சகபபாெிட்ெர் டிஸ்ொர்ஜ் டிஜிட்ெல் இகனிஷன்ஸ்,சகபபாெிட்ெரில் ஸ்பார்ககுககான 
ொர்ஜ்ட் எனர்ஜிப்ய மாட்யூலுககுள் ஸ்லொர் செயதுபவககும்,இப்த ஸ்பார்க 
பளககுககு,பமகல்ா ப்ாெ்ஸரின் கண்ட்ல்ால் ெிகனல் மூேம் எபலபாது 
லவண்டுமானாலும் ரிலீஸ் செயது சகாள்ளோம் .இது கில்ட்ெர் பெம் 
ஃபிலளகெிபிேிட்டி,ெிறந்த என்ஜின் சபர்ஃபாமன்ஸ்பெ,என்ஜின் கார்புசெச்ட்ெருென் 

ஹாண்ட் இன் ஹாண்ட் டிபென் செய்யபபடும்சபாழுது ெிறபபாக ்தரும்.

சபனிஃபிட்ஸ்
• சபட்ெர் என்ஜின் சபர்ஃபாமன்ஸ் 
• லோ்யர் எமிஷன்ஸ் 
• சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எஃபிெி்யன்ெி

• டிஜிட்ெல் மல்டி லமபபிங் CDI மூேம் கம்பஷன்,அட்வான்ஸ் பமகல்ா ப்ாெ்ஸரில் 
நெககும் .கார்புசெ்ட்ெர் த்்ாட்டில் கன்ட்ல்ால் ெிகனல் மறறும் என்ஜின் rpmககு 
ஏறப,இகனிஷன் லவறுபடும் .இது ஆபடிமம் பர்னிங் ஆஃப ஃபயூ்யபே என்சூர் 
செயது சபட்ெர் பியூ்யல் எஃபிெி்யன்ெி மறறும் லோ லபால்யூெபன ்தருகிறது 

• சபனிஃபிட்ஸ்
•  கரிஸ்ப த்்ாட்டில் சபர்ஃபாமன்ஸ் 
• சபட்ெர் ப்ெபிளிட்டி 
• கிளனீர் எக்ஸாஸ்ட்

அட்�ொன்ஸ்ட் டமக்ஹரொப்ரொசசர் இக்னிஷன் (AMI)
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• GTR,பியூல்ா ஆஃப இந்தி்யன் ஸ்ொண்ெர்ட்ஸ் மூேம்,ஃபர்ஸ்ட் 
வர்ெனாக, ஆட்லொலமட்டிவ் பில்ககிங் ெிஸ்ெம் டி்ாஃபபெ 
ஃபபனபேஸ் செய்தபின் அொபட் 
செய்யபபட்ெது,டி்ான்ஸ்லபார்ட் என்ஜினி்யரிங் டிவிஷன் 
கவுன்ெில் மூேம் அபரூவ் செய்யபபட்ெது 

க்ஹளொபல் வடக்னிக்கல் வரகுஹலஷன் (GTR) கம்படளண்ட் 
பிஹரக்கிங் சிஸ்டம் 

• Iஇது 16-bit ECU உென் இ்ண்டு 3D ஃபியூ்யல் லமபபிங்பக 
ஆட்லொ என்ரிச்ெிங் ெிஸ்ெத்துென் சகாண்டுள்ளது O2 
சென்ொரின் அடிெனுென்,எக்ஸாஸ்ட்டில் இருநது ECU 
ஃபடீ்லபக கம்பளடீ் .இது லமாட்ொர்பெககிளின் ெிறந்த 
சபர்ஃபாமன்ப்ஸ என்சூர் செயகிறது

• சபனிஃபிட்ஸ்
• சபட்ெர் சபர்ஃபாமன்ஸ் பவர் அண்ட் இன்ஸ்ென்ட் 

த்்ாட்டில் 
• சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எஃபிெி்யன்ெி

ப்வரொக்ரொம்ட் FI என்ஜின் உடன் ஃபுல்லி ட்ரொன்சிட்டரஸ்ட் 
இக்னிஷன் சிஸ்டம் (FTIS)

ட்யூப்வலஸ் டயரஸ்் 

• ட்யூபசேஸ் ெ்யரில்,ரிம் &ெ்யரில் காறறு அபெபட்டிருககிறது.ஷார்ப ஆபசஜகட் 

பி்யர்ஸ் ஆனால்,டீஃ பசளலெென் இருககாது

• லெஃபட்டி :
• ெ்யரின் ெென் டீஃபிலளென் பறறி்ய கிசவஸ்டின் இல்பே 
• கன்வனீி்யன்ஸ் 
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• பஞெர் ஏறபடும் சபாழுது,ெீேன்ட் சஜல் லெம்பரிேிருநது,ஏர் லெம்பருககு லஹால் 
பி்யர்ஸ் ஆகிறது.லஹால் ஏறபடும் சபாழுது,சஜல் லஹாலுககுள் லபார்ஸ் 
செய்யபபடுகிறது,இ்தன் மூேம் லவககண்ட் ஸ்லபஸ் சஜேில் உள்ள ஃபபப்ாஸ் 
சமட்டிரி்யல் மூேம் நி்பபபபடுகிறது.ட்யூபின் இன்னர் ெர்ஃலபெில் பச்ஸ்்ஸர் 
இருபப்தால்,மினிமம் கவான்டிட்டி ஏர் செம்பருககுள் ெீப ஆகிறது,இது வாட்ெர் 
லபஸ்ட் என்ப்தால் எந்த ஹாமும் ஏறபடுவ்தில்பே 

• சபனிஃபிட்ஸ்

 - ப்ெருககு கன்வனீி்யன்ஸ்

• என்ஜின் ஆ்யில் -10W 30SJ JASO MA Grade Oil 
• சபனிஃபிட் 

• என்ஜின் இந்த ஆ்யில்,சேஸ் பரீகசவன்ட்ொக மாறறபபெ லவண்டும் .இது 
6,000 Kmsககுப பின் மாறறபபெ லவண்டும்

டயரஸ்் வித் பஞ்சர் எண்டியூரன்ஸ் ட்யூப்

என்ஜின் ஆயில் 
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பிளூடூத் கவனக்சடன எஸ்டொபிளிஷ் வசய்�தற்கொன 
ஸ்வடப்ஸ் 

அ�டலபில் இன் -Xpulse 200 BS6

• ஸ்மாேர் ஒசபநிங்கில் த்்ாட்டில் ஒசபநிங் 
சபாெிென்ெபனப சபாறுத்து,ஆபடிமம் ஃபியூ்யல் 
எஃபிெி்யன்ெி மறறும் ப்டிங் எபிளிட்டிககான இகனிஷன் 
பெமிங் அட்வான்ஸ் செய்யபபடும்.

• சபனிஃபிட்ஸ் 
• சபட்ெர்-ப்ெபிேிட்டி 
• சபட்ெர் ஃபியூ்யல் எஃபிெி்யன்ெி

த்ரொட்டில் கண்ட்ஹரொல்ட் இக்னிஷன் சிஸ்டம் (TCIS)

• Google Play Store & Apple App ஸ்லொரிேிருநது ஹலீ்ா ப்ட் பகபெ 
ெவுன்லோட் செய்யவும் 

• Google or Facebook account மூேம் appஇல் ச்ஜிஸ்ெர் யுவர்செல்ப 
• Motorcycle meter consoleஇல்,Bluetooth pairing screenககுச் செல்ேவும் 
• ஆபபில் பிளூடூத் டிபவப்ஸ ல்தடி,டிபவப்ஸ செசேகட் செயது 

உங்கள் விருபபத்்திறலகறப சப்யரிடுங்கள் 
• கசனகென் எஸ்ொபிளிஷ் செய்யபபட்டுவிட்ெது
• ஆபபில் உங்கள் செஸ்டிலனஷபன என்ெர் செயது,லநவிலகஷபன 

ஸ்ொர்ட் செய்யவும் 
• ெர்ன் பப ெர்ன் லநவிலகஷன் மூேம் கன்வனீி்யன்ப்ஸ என்ஜாய 

செய்யவும்
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சரவ்ீஸ் வசட்யூல் (ஃப்ர)ீ 

Unit Conversion Table

ஆல் மொடல்ஸ் 

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)

சபயட் ெர்வஸீ் :ஒவ்சவாரு 3000 kmsககு பின்னும் சபயட் ெர்வஸீ் அபவல்ட்ொக 
இருகக லவண்டும் அல்ேது பிரிவி்யஸ் ெர்வ்ீஸில் இருநது 90 days இருகக 
லவண்டும் ..

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

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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*Total number of sensors varies as per selected model

2-wheelers-இல் பயன்படுத்தப்படும் 
இன்வடலிவஜண்ட் வசன்சொரின் 

கொம்பிஹனஷன் வடக்நொலஜி 

பவர்
1. த்்ாட்டில் சபாெிென் சென்ொர் 
2. லமனிஃலபால்ட் அபசொல்யூட் 

பச்ஸ்்ஸர் சென்ொர் 

எககானமி
3. ஆகெிஜன் சென்ொர் 
4. கி்ான்க சபாெிென் சென்ொர் 
5. i3s ஸ்விச்

லெஃபடி 

6. லபங்க ஆங்கிள் சென்ொர் 
7. பெட் ஸ்ொண்ட் சென்ொர் 
8. பெட் ஸ்ொன்ட் என்ஜின் கில் 

சென்ொர்

கம்ஃலபார்ட் 

9. சவஹிகிள் ஸ்படீ்
10. சென்ொர் 10)ஸ்ொர்ட் ஸ்விச் 
11. களட்ச் ஸ்விச் 
12. நியூட்்ல் /பல்க ஸ்விச் 
13. கில் ஸ்விச்

ட்யு்பிளிட்டி 14. என்ஜின் ஆ்யில் செம்பல்ச்ெர் 
சென்ொர் 

ரிபே்யபிளிட்டி 
15. இன்லெக ஏர் செம்பல்ச்ெர் 

சென்ொர் 
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பராரத ஸ்ேடஜ் நரார்ம்ஸ் என்ன ?
• லமாட்ொர் பெககிளில் இருநது வரும் ஏர் சபால்யுென்ட்ப்ஸ ச்குலேட் 

செயவ்தறகாக, கவர்ன்சமன்டின் மூேம் 2000இல் இண்ட்்ட்யூஸ் செய்யபபட்ெது .

• BS6 நார்ம்ஸ்,இந்தி்யாவில், 1st April 2020 மு்தல் இம்பளிசமன்ட் செய்யபபடும் 

• பா்த் ஸ்லெஜ் VI நார்ம்ஸ்,பச்சென்ட் பா்த் ஸ்லெஜ் IV நார்ம்ப்ஸ விெ, எமிெபன 

ச்குலேட் செயவ்தில் இ்ண்டு ஸ்லெஜ் அசஹட்ொக உள்ளது 

• பநட்்ஜன் ஆகபெட்,கார்பன் சமானாகபெட்,பஹட்ச்ா கார்பன்ஸ் மறறும் 

சவஹிகிளில் சவளிவரும் ெல்ஃபர் ஆகப்ஸட்ஸ் லபான்ற ஏர் சபால்யுென்ட்்ஸின் 

ரிலீப்ஸ ேிமிட் 

• கிளனீர் சவஹிகுேர் எமிஷனுககாக,BS6ககு ஷிபட் செய்ய லவண்டும் 

களா்ஸரி

பொரத் ஸ்ஹடஜ் VI

• 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 

வ�ஹிகிள் வடலி�ரி ப்ரொசஸ் 

*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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