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Презентує ТVS Apache RTR 180 RACING DNA UNLEASHED 



TVS АРАСНЕ RTR 180 СПЕЦИФІКАЦІЯ >

ДВИГУН 
Тип 
Об'єм двигуна
Максимальна потужність

Максимальний крут. момент 
Вприск палива 
Клапанів на циліндр 
Стартер 
Показник потужність/ маса 
Система охолодження  
Зчеплення
Коробка передач
Рама
Передня підвіска 
Задня підвіска 

ПАЛИВНИЙ БАК 

Об'єм 

ГАБАРИТИ
Висота 
Довжина
Ширина
Колісна база 
Дорожній просвіт 
Висота сидіння 

ЕЛЕКТРИКА 

Батарея 
Передня фара

Задня фара

КОЛЕСА 

Шина (передня) 
Шина (задня) 

ГАЛЬМА 

Передні 
Задні 
Гальміна ридина 

ВАГА 
Споряджена маса
(з  90% палива & інструментом) 

SI, 4 тактний
 177.4 cm 3 

12.35 кВ@ 8500 об/хв 
(16.79 PS @8500об/хв) 
15.5 Нм @ 7000 об/хв 

Карбюратор
 2клапаа 

Електростартер 
0.0876 кВ /кг 

МАсляне охолодження 
Мокре мульти-дискове 

5 сутпінчата КПП 
Синхроване жорстке шасі 

Телескопична вилка 
Монотрубний інвертований 

газонаповнений амортизатор (MIG) з 
пружиною 

12л

1105mm 
2085mm 

730mm 
1326mm 
170mm 
790mm 

12V, 8А/ч MF 
Галоген HS112V 35/ 35W з АНО, прозора лінза з 

MFR зі світлодіодною габаритною лампою 
LED 

90/90-17 49Р Безкамерна 
110/80-17 57Р Безкамерна 

270mm пелюстковий диск 
200mm пелюстковий диск 

DОТ3/ DОТ4 

141 kg 

Щоб дізнатися більше сокануй QR-code

TVS Apache RTR 180 розширює межі чистої гоночної продуктивності. Ця 
гоночна машина працює від найсучаснішого квадратнотипного двигуна та 
переносить гоночний досвід у наступну еволюцію продуктивності.

ЧИСТА ГОНОЧНА
◄КВАДРАТНОТИПНИЙ ДВИГУН

Квадратнотипний двигун забезпечує надзвичайну продуктивність у 
будь-яких гоночних умовах. Оскільки змагальні показники завжди 
повинні бути безумовними.

16,79 PS 1 0-60 км / год за 4,8 с
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Перша в сегменті функція, яка дозволяє 
транспортному засобу рухатись лише з повільним відпусканням 
зчеплення, і не потрібно керувати дроселем, забезпечуючи 
плавне та контрольоване переміщення.

◄ ПІДВІСКА MIG
Ця гоночна 5-ступінчаста регульована підвіска 
MIG забезпечила регульованими 
амортизаторами, що дає гонщику впевненість у 
вдосконаленні своєї техніки на треках і дорогах.

◄ЗВІРОПОДІБНІ ФАРИ
Ці фари зі світлодіодними габаритними 
вогнями нагадують пару 
анімалістичних очей, явний символ 
домінування. Промінь з фар забезпечує 
чіткий огляд.

Кольорова гама: 

◄АЛЬКАНТАРОПОДІБНЕ ГОНОЧНЕ 

СИДІННЯ 
Гоночне сидіння забезпечує гонщику 

максимальний комфорт навіть на 
найдовших, найскладніших дорогах та 

місцевостях.

Жемчужний Білий Матовий Синій Матовий Сірий

Зображення використовуються лише для ілюстрації, і фактична частина може відрізнятися. 

◄ СИНХРОВАНЕ ЖОРСТКЕ
ШАСІ
Хребет гоночної машини забезпечує жорсткість 
для кращого прискорення на прямій та гнучкість 
для агресивних поворотів. Це налаштування 
забезпечує гонщику абсолютну впевненість у 
перегонах на самому "краю леза".

ГОНОЧНИЙ ДУХ 

Консоль оснащена таймером кола, 
індикатором максимальної швидкості, а 
також відображає іншу важливу 
інформацію. Він підсвічується для 
видимості в будь-якому стані.. 

• ◄ЦИФРОВИЙ ДІСПЛЕЙ

◄ СПОРТИВНИЙ ДИЗАЙН БАКА
Точений танк з унікальною гоночної графікою і 
м'язистим зовнішнім виглядом. Крім того, бак 
знижує нагрів двигуна до 10 ° С, що є важливим 
показником продуктивності і підтвердженням 
чистого гоночного присутності.

#TVSApacheSerles @ @ 0 @ @        www.tvsmotor.com.ua

ПРОДУКТИВНІСТЬ

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ

Матовий Червоний Чорний Гл. та Мат

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
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