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СТОВРЕНИЙ, ЩОБ ПЕРЕВЕРШУВАТИ.
Представляємо 2021 TVS Apache RTR 160 4V

з кращою в своєму класі потужністю 17,6 к.с.

Гоночно налаштований інжектор I Нова графіка I Нові LED фари

li'AC/NG ONA UNLEASHEO 
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НЕПЕРЕВЕРШЕНА 
ПОТУЖНІСТЬ 

Природа чемпіона полягає в тому, 
щоб завжди перевершувати. Нові 
TVS Apache RTR 160 4V 
спроектовані так, щоб 
перевершувати всіх у потужності. 
Створений на базі машини-
переможця INMRC, двигун RTR 160 
4V - серце чемпіона. Налагоджена 
на гонках силова установка без 
особливих зусиль видає 
потужність в 17,6 к.с., щоб стати 
лідером в гонці і в усьому класі.

Гоночно 
налаштований 
інжектор 
TVS Apache RTR 160 4V має спортивний 
електронний вприск топлива - RT-Fi - система, 
яка дозволяє покращити  потужність та 
економію палива, покращити довговічність 
двигуна, покращити контроль викидів та 
подарувати безмежні гоночні гострі відчуття. 
Система забезпечує стабільну подачу енергії та 
продуктивність через всі місцевості та умови. 
Новий двигун оснащений системою старту 
легким дотиком. 

Технологія Glide Through 
Перша в сегменті функція, яка дозволяє 
транспортному засобу рухатись лише з 
повільним відпусканням зчеплення, і не 
потрібно керувати дроселем, 
забезпечуючи плавне та контрольоване 
переміщення. 

Гоночний 
Двоствольний Вихлоп
Двоствольний вихлоп швидко викидає 
гази з камери згоряння, збільшуючи 
кінськи сили, виробляючи при цьому 
гоночний, фірмовий звук вихлопа, який 
звучить як музика для вух гонщика.



ГОСТРЕ, ЯК ЛЕЗО, 
КЕРУВАННЯ

Запатентований гоночне 
синхронізоване жорстке шасі 
Унікальне шасі Dоubleе Cradle Split 

Synchro STIFF забезпечує підвищену 
жорсткість для різких поворотів. 

SUPER-MOTO 
ABS
Розроблена та випробувана на трасі, 
система забезпечує максимальний 
контроль гальмування, забезпечуючи 
при цьому різкий зворотний зв’язок.
Точна система, що забезпечує 
гальмування та повороти, гострі як 
бритву.

Гоночний 
амортизатор SHOWA 
Зтискання та демпфірування 

відбою були більш точно 
настроєні на трасі разом з 
експертами з SHOWA - 
Японія. Ця настройка дає 
гонщикам впевненість при 
більш високих швидкостях 
проходження поворотів. 

СТИЛЬ ВУЛИЧНОГО 
БІЙЦЯ

----------------------------------✓ 

Ефектна LED 
Фара *

Агресія відповідає 
функціональності завдяки 
високоінтенсивним 
світлодіодним лампам з 
унікальним дизайном ікла

Оновлена 
гоночна естетика

ТВС Apache 160 4V продовжує 
випереджувати конкурентів за 
продуктивністю, і це видно. З 
довершеними новими гоночними 
наклейками, графікою, двоцвітним 
сидінням та агресивно оформленою 
фарою, цей гоночний апарат 
безпомилково присутній на трасі. 

Цифрова гоночна 
консоль 

Високотехнологічний комп’ютер 
реєструє час кола, максимальну 
швидкість та розгін 0-60 км / год.

* LED фара не вставновлюється на моделі для Українскього ринку



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TVS АРАСНЕ RTR 160 4V BS VI
,, -----------------------------------------

ДВИГУН 
Тип
Об'єм двигуна
Розташування циліндрів
Максимальна потужність 

Максимальний крут. момент 
Вприск палива 
Клапанів на циліндр 
Стартер 
Холості оберти 
Запалювання
Показник потужність/ маса 
Ступінь стиснення
Повітряний фільтр 
Система охолодження 
Вихлоп 
Зчеплення
Коробка передач
Задня підвіска
Рама

Передня підвіска 

ПАЛИВНИЙ БАК
Повний об'єм 
Резерв

ГАБАРИТИ 
Висота 
Довжина
Ширина
Колісна база 
Дорожній просвіт 
Висота сидіння

ЕЛЕКТРИКА 
Батарея
Передня фара 

 Задня фара

SI, 4 тактний, EFI
159.7 cm3 

Одинарний 
12.97 кВ @ 9250 об.хв 
(17.63 к.с. @9250 об.хв) 
14.73 Нм @ 7250 об.хв 
Bosch - Закритого типу 
4 клапана 
Електричний 
1600 ± 200 об.хв 
Картована система запалення 
0.089 кВ/кг 
10.0: 1 
Паперовий фільтр (віскоза) 
Масляне з плунжером воздуха 
Подвійни
Мокре мультидискове
5 ступінчата коробка 
Моно амортизатор 
Подвійне гоночне 
синхронізоване жорстке шасі 
Телескопична вилка

12л
2.5л 

1050 mm 
2035 mm 
790 mm 
1357 mm 
180 mm 
800 mm 

12В, 8 а/ч MF 
Галоген з LED габартиним 
світом 
LED 

КОЛЬОРОВА ГАМА
------------------------------------✓ 

ГОНОЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ СИНІЙ МЕТАЛІК
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КОЛЕСА 

Покришка передня 

Покришка задня

ГАЛЬМА
Передні 
Задні
Гальмівна ридина 

ВАГА 
Споряджена маса
Макс. навантаження

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
Макс. швидкість 

90/90-17 49Р Безкамерна

 130/70-17 М/С 62Р Безкамерна
 

 з системою ABS
270mm Пелюстковий Диск 
200mm Пелюстковий Диск DOT 
3 / DOT 4 

147 кг 
130 кг 

114 км/год 

Вищезазначені характеристики сертифіковані згідно з нормами транспортних засобів    BS-VI

ЧОРНИЙ РИЦАР

Компанія «Вояж Спорт» - офіційний представник TVS 
Motor Company в Україні 

ТОВ "ВОЯЖ СПОРТ" 
02099, Україна, Kиїв,вул. Бориспільська, 9, 

тел..: +380 50 987 62 88,   voyagesportltd@gmail.com




