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Kolekcja motocykli Romet na rok 2017 jest połączeniem
nowoczesnych technologii z wieloletnią pasją do jednośladów.
Korzystając z nabytego przez lata doświadczenia, tworząc
trendy na światowym i rodzimym rynku motocyklowym
oraz stosując się do najnowszych norm homologacyjnych,
stworzyliśmy zaawansowaną technologicznie, nowoczesną
i zróżnicowaną ofertę pojazdów, które sprawdzą się w każdych
warunkach. Nasze motocykle nie tylko mogą się podobać,
ale również potrafią zachwycić podczas jazdy. Aby ten efekt
uzyskać sięgnęliśmy po najnowsze rozwiązania: elektroniczne
układy wtrysku paliwa z zaawansowanym sterowaniem,
wydajne układy hamulcowe z systemami ABS oraz CBS, czy
wysokiej jakości szlachetne materiały. Postawiliśmy również
na to, aby nowoczesne konstrukcje i praca nad produktem
szły w parze z czerpaniem maksimum przyjemności z jazdy.
Niezależnie od tego jaki styl jazdy wybierasz, znajdziesz tutaj
jednoślad dla siebie.
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Technologia
S

tawiamy na nieustanny rozwój, aby
wytwarzać coraz lepsze pojazdy oraz
dostosowywać ofertę do rosnących
wymagań naszych klientów. Motocykle
i skutery, które oferujemy są stale doskonalone
technicznie, aby były niezawodne i dawały
jeszcze więcej przyjemności z jazdy. Łączymy
również niebanalny design z najświeższymi
nowinkami technologicznymi, co skutkuje dojrzałymi nie tylko pod względem technicznym
pojazdami. Dobre osiągi, przyjazność użytkownikowi, pewne prowadzenie oraz dopracowany
pod względem estetycznym i ergonomicznym
wygląd łączymy w jedną całość. Dzięki temu
tworzymy atrakcyjne, intrygujące a zarazem
funkcjonalne jednoślady.
Aby ciągle rozwijać naszą ofertę, sięgamy po
rozwiązania jeszcze do niedawna zarezerwowane
tylko dla sportów wyczynowych. Wydajne układy
hamulcowe z radialnymi zaciskami, tarczami typu
Wave, przewodami w stalowym oplocie i systemami ABS oraz CBS, rozbudowane systemy zarządzania pracą silnika oparte o precyzyjne układy
zasilania elektronicznym wtryskiem paliwa, ze stałą
kontrolą składu mieszanki paliwowo-powietrznej
oraz spalin, dodatkowe podzespoły zapewniające
sprawność i kulturę pracy układów napędowych,
czy nowoczesne i precyzyjne zawieszenia.
Pracujemy również nad coraz szerszym zastosowaniem wysokiej jakości materiałów opartych
o lekkie, czy szlachetne stopy stali i aluminium.
Podzespoły, układy i systemy z jakich korzystamy
pochodzą od sprawdzonych dostawców z całego
świata (np. Delphi, czy Siemens). Wszystko po to,
aby oferowane przez nas pojazdy były najwyższej
jakości. Wierzymy, że tylko w ten sposób osiągniemy nasz cel, czyli satysfakcję klientów.
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Dzięki wyposażeniu naszych pojazdów
w fabryczne gniazdo USB użytkownik
uzyskuje łatwy dostęp do zasilania
urządzeń mobilnych. Nawigacja GPS,
odtwarzacz, smartfon, kamera, czy
tablet. Każde z tych urządzeń możesz
teraz wrzucić do tankbaga lub zamocować w dodatkowym uchwycie i zasilać
/ ładować w wygodny sposób, również
podczas jazdy.

Ta technologia wywodzi się z torów wyścigowych. Nacięcia w tarczy zwiększają
powierzchnię, która oddaje ciepło wytworzone podczas hamowania. Tarcza
typu Wave szybciej się wychładza, jest
przez to znacznie mniej podatna na
przegrzanie i odkształcenia. Zwiększa
stabilność cieplną i tym samym skuteczność hamowania.

Staramy się aby jak najwięcej elementów
składowych naszych pojazdów było wykonywanych z wysokiej jakości stopów lekkich.
Redukcja masy przy zachowaniu właściwości
wytrzymałościowych to jeden z priorytetów
jakie przyświecają nam przy konstruowaniu
każdego z podzespołów motocykla. Wszystko po to, aby zwiększać osiągi i ekonomię
użytkowania, a także podnieść walory użytkowe oraz wizualne naszych pojazdów.

Oświetlenie oparte o technologię LED, to
bezapelacyjnie najlepsze obecnie rozwiązanie technologiczne w motoryzacji. Diody
LED pobierają ponad 10 razy mniej prądu
niż standardowe żarówki, są nieporównywalnie lżejsze, wstrząsoodporne a ich żywotność
sięga kilkudziesięciu tysięcy godzin. Światło,
które emitują jest bardzo jasne i niezwykle
wydajne. Dodatkowym atutem jest to, że
mogą świecić w wielu kolorach. Diody LED
dają dużo więcej możliwości w zakresie projektowania kształtów nadwozia i dopasowanego do niego oświetlenia.

CBS (Combined Braking System), czyli zintegrowany układ hamulcowy, to system, który
łączy przedni oraz tylny hamulec w jeden
układ. Zgodnie z wymogami najnowszych
przepisów homologacyjnych w Unii Europejskiej, system CBS ma uruchamiać obydwa
hamulce przy użyciu jednego – przedniego
lub tylnego hamulca. W rezultacie naciskając
tylko dźwignię tylnego hamulca, inicjujemy
działanie również przedniego i na odwrót.
System pozwala zwiększyć bezpieczeństwo
oraz stabilność pojazdu w trakcie hamowania.
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Wałek wyrównoważający zwany także balanserem, jest
elementem stosowanym w nowoczesnych silnikach czterosuwowych, którego zadaniem jest eliminowanie niepożądanych drgań silnika i przenoszenia wibracji na pozostałe
elementy konstrukcyjne. Oprócz zmniejszania uciążliwych
wibracji, wałek wyrównoważający wpływa również dodatnio na kulturę pracy silnika, który dzięki jego zastosowaniu
pracuje płynniej i łagodniej reaguje na gaz.

Technologia

Upside-Down, czyli odwrócony
przedni widelec, to technologia,
którą również zaczerpnęliśmy
z nowoczesnych motocykli sportowych. Takie rozwiązanie pozwala
przede wszystkim uzyskać większą
sztywność przedniego zawieszenia. Rura teleskopu w większości
schowana jest w goleni zawieszenia. Wpływa to dodatnio na
precyzję pracy zawieszenia a tym
samym prowadzenie pojazdu.
Zmniejsza się również niekorzystna masa nieresorowanych
elementów motocykla.
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EURO 4
Nowe normy homologacyjne. Jakie zmiany ze
sobą niosą?

N

owa norma homologacyjna wprowadziła wiele istotnych zmian w przepisach dotyczących wymogów, jakie
muszą spełniać obecnie produkowane
jednoślady, aby mogły zostać dopuszczone do
ruchu. W największym zakresie dotyczą wymagań zwiększenia czystości spalin oraz zmiany
w układach hamulcowych.
Wszystkie homologowane wg najnowszej normy
jednoślady o pojemności silnika powyżej 125 cm3
muszą być wyposażone seryjnie w system ABS,
a te o pojemności 125 cm3 lub niższej, w system
CBS. Nowa norma nakłada również obowiązek
ujednolicania standardów diagnostycznych za
pomocą tzw. złącza OBD. Każdy pojazd musi mieć
teraz złącze na wyposażeniu seryjnym. Aby spełnić
wszystkie wymagania homologacyjne, niezbędne
jest zastosowanie elektronicznego wtrysku paliwa
z zaawansowanym sterowaniem oraz katalizatorem
spalin. Wspomniany system ABS, czy kombinowany układ hamulcowy oraz wprowadzenie szeregu
innych zmian dotyczących konstrukcji i wyposażenia
pojazdów, wymagają zastosowania dodatkowych
elementów i podzespołów. Dzięki dostosowaniu
do nowych przepisów, oferowane przez nas pojazdy są bezpieczne i przyjazne środowisku.
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Amortyzator skrętu pomaga zapobiec
niepożądanym ruchom kierownicy. To
urządzenie jest przydatne szczególnie
w jednośladach o tzw. ostrej geometrii.
Stosowane jest głównie w motocyklach
sportowych oraz w pojazdach z wózkiem bocznym, gdzie reakcje wózka
w trakcie jazdy oddziałują bezpośrednio na kierownicę. Regulacja stosowana w amortyzatorach drgań pozwala
dopasować ich tłumienie do aktualnych
warunków pracy.

Bezpieczeństwo to przede wszystkim
skuteczne i dobrze dozowane hamulce.
Zwiększona powierzchnia styku klocków
hamulcowych, to bardziej skuteczne hamowanie i równomierne zużywanie się
okładzin. Dzięki zaciskom hamulcowym
mocowanym radialnie hamulce są skuteczniejsze nawet o 15% w stosunku do
rozwiązań klasycznych. Równomiernie
rozkładana siła reakcji wpływa również
pozytywnie na stabilność zacisku, a to
przekłada się na lepszą dozowalność
hamulców.

Układy smarowania silnika z suchą
miską olejową stosowane są głównie
w sportowych i wyczynowych konstrukcjach. Ich zaletą jest wydajne
smarowanie w każdych warunkach,
niezależnie od pozycji w jakiej znajduje
się motocykl. To układ smarowania
bardziej skomplikowany od rozwiązania z mokrą miską olejową, ponieważ
wymaga podwójnej pompy i zewnętrznego zbiornika oleju.

Stosowanie podzespołów wykonanych
ze stali szlachetnych wpływa bezpośrednio na żywotność tych elementów.
Najczęściej z tych materiałów wykonuje
się elementy silnie narażone na korozję,
jak chociażby mające styczność ze
żrącymi związkami chemicznymi układy
wydechowe. Stal nierdzewną stosuje
się również do produkcji detali, których
nienaganny wygląd wpływa dodatkowo
na estetykę pojazdu.

ABS (Anti-Lock Braking System) , czyli
układ zapobiegający utracie przyczepności kół podczas hamowania, jest
obecnie obowiązkowym wyposażeniem
wszystkich motocykli i skuterów o pojemności powyżej 125 cm3.
Działanie tego systemu oparte jest na
czujnikach, które informują sterownik
ABS-u o zablokowaniu koła podczas
hamowania i modulacji siły, aby przywrócić ruch obrotowy koła. Najnowsze
rozwiązania z dziedziny ABS pozwalają
na bardzo skuteczną kontrolę uślizgu,
co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo kierującego i pasażera.
Romet 2017

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie zasilania silnika spalinowego w mieszankę paliwowo-powietrzną pozwalają na
optymalne dobranie ilości paliwa do aktualnych warunków pracy silnika. Wpływa to bezpośrednio na mniejsze
spalanie (mniejsza ilość niespalonego paliwa w spalinach),
podnosi moc silnika i jednocześnie pozwala na zredukowanie powstających podczas spalania substancji szkodliwych. Dzięki najnowszym rozwiązaniom w tej dziedzinie
jesteśmy w stanie spełniać najbardziej wyśrubowane
normy homologacyjne.

Technologia

Dzięki przewodom hamulcowym
w stalowym oplocie, które z powodzeniem stosujemy w naszych pojazdach,
układy hamulcowe są skuteczniejsze,
zdecydowanie bardziej odporne na fading (pogorszenie skuteczności wraz ze
wzrostem temperatury) oraz znacznie
lepiej dozowane. Przewody w oplocie
stalowym nie ulegają również efektowi
puchnięcia i dużo lepiej współpracują
z systemami CBS oraz ABS. A wszystko
w trosce o to, co najważniejsze, czyli
bezpieczeństwo.
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YOUR WAY

Classic / Retro
Klasyka jest wiecznie modna!
Zwłaszcza, gdy pod nadwoziem o linii do złudzenia przypominającej najlepsze pierwowzory sprzed lat kryją się nowoczesne,
zapewniające bezawaryjność, dynamikę i bezpieczeństwo podzespoły. Oferowane w tej grupie motocykle potrafią zachwycić
ponadczasową stylistyką, dając przy tym niczym nieograniczoną
przyjemność z jazdy. Chcesz poczuć motocyklową nostalgię?
Nie ma na to lepszego sposobu niż nasze klasyczne maszyny.
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Zastosowane technologie:

YOUR WAY.
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Classic 400
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2105×760×1130 mm
1420 mm
160 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.4 kW /6500 rpm
30.6 Nm / 5000 rpm
115 km/h
elektryczny, nożny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
100/90-19 | 130/70-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
13 L
276 mm tarcza / 160 mm bęben
ABS

W tym modelu nawiązująca do jednośladowych oldtimerów,
piękna i ponadczasowa linia została połączona ze zgrabnie ukrytą
nowoczesną technologią. Wysmakowane detale, cechujące ikonę
klasycznego stylu, takie jak: chromowane błotniki, szprychowe
koła, butelkowe tłumiki, hamulec bębnowy z tyłu, czy dodatkowy kickstarter, są świetnie
uzupełniane
przez elastyczny i zarazem
dynamiczny
jednocylindrowy silnik z
czterozaworową głowicą i suchą
miską olejową
oraz schowane pod
klasycznymi
obudowami współczesne
rozwiązania
technologiczne. W modelu tym nie
zabrakło elektronicznego
wtrysku paliwa,
układu hamulcowego
wyposażonego
w antypoślizgowy
system ABS przy
przedniej tarczy oraz wszelkich nowinek
pozwalających
spełnić rygorystyczne wymagania
najnowszych
wytycznych homologacyjnych normy
Euro 4.
Całość została tak zaprojektowana, aby
dawać
nielimitowaną przyjemność z jazdy i cieszyć
oko
pięknem formy.

Kolorystyka:
11

YOUR WAY
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Zastosowane technologie:

YOUR WAY.
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Classic 400 Cafe Racer
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2100×730×1230 mm
1425 mm
167 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.2 kW / 6500 rpm
30 Nm / 5500 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
100/90-19 | 130/70-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
16 L
320 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS

Cafe Racer to oparta na modelu Classic 400 uliczna retro-wyścigówka. Jest odpowiedzią na modę na miejskie motocykle sportowe, którymi w latach 60-ych ścigano się ulicami miast „od kafejki,
do kafejki”. Classic 400 Cafe Racer pozwala dziś poczuć ducha tamtych czasów, zwiększając przy tym bezawaryjność i bezpieczeństwo,
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Tak jak w przypadku Classica 400, za napęd odpowiada zasilany
elektronicznym wtryskiem paliwa dynamiczny jednocylindrowiec
o pojemności 400 cm3, a skuteczne hamulce wspiera system ABS.
Classic 400 Cafe Racer to bezkompromisowa konstrukcja, wobec
której trudno przejść obojętnie. Ten motocykl pozwala przenieść się
do czasów, gdy obłe i skąpe owiewki, długi i wąski zbiornik paliwa
oraz ascetyczne wyposażenie idealnie oddawały sportowy charakter maszyny i jej właściciela.

Kolorystyka:
Classic / Retro

15
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17

Zastosowane technologie:

YOUR WAY.
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SCMB 250
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2040×785×1040 mm
1430 mm
149 kg
2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
49×66 mm
249 ccm
chłodzony powietrzem
13.5 kW / 8000 rpm
18.5 Nm / 6000 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 130/90-15
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
14 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS

Ten motocykl to pojazd o silnym charakterze. SCMB 250 nie boi
się żadnych wyzwań. Chłodzona powietrzem i zasilana elektronicznym układem wtrysku elegancka V-ka dostarcza wystarczającej
dynamiki i elastyczności. Pozwala to cieszyć się jazdą nie tylko
na ruchliwych ulicach miasta, lecz także poza nim, gdzie kręte
boczne drogi oraz szutrowe dukty pokażą na co naprawdę go
stać. Pomogą w tym wydajne hamulce z systemem ABS, opony o dualowym bieżniku oraz dobrze wybierające nierówności
zawieszenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ten motocykl
wygląda po prostu jak rasowy custom. Stylowy układ wydechowy
ze stali nierdzewnej, owalne pola z numerami startowymi, osłona
przedniej lampy i ciesząca oko niepowtarzalna linia podkreślają
wyjątkowy charakter. SCMB 250 to także doskonała baza do coraz
bardziej popularnych customowych modyfikacji. W tym wypadku
ograniczeniem może być jedynie Twoja wyobraźnia.

Kolorystyka:
Classic / Retro
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SCMB 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

1980×830×1060 mm
1340 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.2 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 120/70-17
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
12 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS

SCMB 125 jest rasowym scramblerem, którym możesz się poruszać mając prawo jazdy kategorii B. Nowoczesna konstrukcja
została ubrana w charakterystyczne nadwozie w stylu retro. Ten
praktyczny i wszechstronny motocykl, upatrujący swych pierwowzorów wśród motocykli typu scrambler, pozwala cieszyć się
jazdą na niemal każdym rodzaju nawierzchni. Poprowadzony
wysoko układ wydechowy zwiększa prześwit, pozwalając na skuteczną walkę z większymi wybojami, czy miejskimi krawężnikami,
a komfortowo zestrojone zawieszenie zgrabnie wybiera wszelkie
nierówności. Zasilany wtryskiem paliwa singiel z rozrządem OHC
oraz wałkiem wyrównoważającym zapewnia dobrą dynamikę oraz
płynną pracę, a układ hamulcowy z
systemem CBS zapewnia bezpieczeństwo. Jego charakter
został podkreślony
ciekawymi dla oka detalami, które
wywodzą się
z motocykli customowych. SCMB
125 to najlepszy
sposób na wjazd w świat motocykli scrambler, które
pozwalały na skuteczne i nie
pozbawione klasy
poruszanie się w każdych
warunkach.

Kolorystyka:
Classic / Retro
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Ogar Legend 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2060×750×1040 mm
1360 mm
128 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.9 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
6.8 kW / 7500 rpm
9.0 Nm / 6500 rpm
85 km/h
elektryczny
EFI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/90-17 | 130/80-17
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
12 L
276 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS

Klasyczna linia, mięsiste opony oraz długa lista dopracowanych stylistycznie detali, w połączeniu z wydajnymi hamulcami,
amortyzatorami gazowo-olejowymi z tyłu oraz zawieszeniem typu
upside-down z przodu tworzą niepowtarzalną kombinację estetyki
w stylu retro oraz nowoczesnych rozwiązań. Ogar Legend, to
motocykl, który mimo niewielkiej pojemności silnika ma wszelkie
predyspozycje aby być dobrze zapamiętanym na polskim rynku
motocyklowym. Nawiązując nazwą do tradycji marki, czerpie jednocześnie ze współczesnych możliwości technologicznych. Ogar
Legend 125 to budzący zainteresowanie przechodniów pojazd,
który dzięki nowoczesnej konstrukcji łączy radość z jazdy z niebanalną stylistyką. Najlepiej przekonaj się o tym sam.

Kolorystyka:
Classic / Retro
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Wyraź siebie poprzez
swój motocykl!
Rosnąca moda na budowanie motocykli
unikalnych nie pozostaje bez wpływu na naszą
ofertę. Dzięki temu proponowane przez nas
modele, zwłaszcza te z serii Classic/Retro, stają
się jeszcze bardziej atrakcyjne dla osób, które
chcą się wyróżnić i stawiają na oryginalny styl.
Nieprzypadkowo w naszej tegorocznej ofercie
pojawiły się takie motocykle jak Classic 400 Cafe
Racer, czy SCMB 125. To motocykle, które pozwolą każdemu poczuć się wyjątkowym. Nasze
pojazdy inspirują również do poddawania ich
coraz bardziej oryginalnym zmianom stylistycznym. Tworzone w pojedynczych egzemplarzach
bobbery, scramblery, cafe racery itp. projekty,
pozwalają oddać ducha motoryzacji w niepowtarzalnej odsłonie. Takie modele jak Classic 400,
SCMB 250, czy Ogar Legend 125 są świetnymi
bazami dla warsztatów customowych do pokazania własnego kunsztu. Zrealizuj swoją wizję
w oparciu o nasze jednoślady i pokaż światu jak
wygląda Twój perfekcyjny motocykl. Niech żyją
motocykle customowe!

Custom

25
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Custom
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YOUR POWER

Naked / Sport
Nowoczesne, lekkie i dynamiczne
Motocykle tej klasy stworzone zostały dla entuzjastów sportowej
linii i dobrych osiągów, a także dla poszukujących sprawnego
środka transportu do pracy lub szkoły. Te pojazdy potrafią zaskoczyć wydajnymi hamulcami, dynamicznym napędem i świetnym
prowadzeniem. Masz duszę sportowca i lubisz jednocześnie
zadbać o odpowiedni styl? A może stawiasz przede wszystkim na
walory użytkowe? Niezależnie na to co Cię kręci, w tej kategorii
znajdziesz motocykl stworzony dla Ciebie.

29
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Division 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2100×805×1100 mm
1380 mm
144 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
56.5×49.6 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
8.5 kW /9000 rpm
9.5 Nm / 7000 rpm
90 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony
100/80-17 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
14 L
300 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS

Division FI to klasa sama w sobie. Ten zupełnie nowy motocykl
o nowoczesnej i agresywnej linii jest propozycją dla młodych
motocyklistów o sportowym zacięciu. Ostre, dynamiczne przetłoczenia nadwozia już na starcie informują o możliwościach tej
bogato wyposażonej maszyny. Za napęd odpowiada bardzo
dynamiczny, zasilany elektronicznym wtryskiem singiel z wałkiem
wyrównoważającym, a wydajny układ hamulcowy z systemem CBS
oraz odpowiednio zestrojone nowoczesne podwozie z centralnym amortyzatorem i widelcem upside-down pozwalają wycisnąć
maksimum radości z jazdy tym motocyklem. Dzielona kierownica
oraz cofnięte podnóżki pozwalają przyjąć bardziej sportową pozycję, aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał jaki drzemie w tej
konstrukcji.
Na pokładzie, oprócz rozbudowanego
wyświetlacza LCD i oświetlenia LED
wraz z poprawiającym bezpieczeństwo
bocznym oświetleniem,
znalazł się również odtwarzacz mp3 z czytnikiem kart
pamięci oraz gniazdo USB.

Kolorystyka:
31
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Z-One T 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2045×785×1120 mm
1365 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-17 | 110/80-17
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
18 L
265 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS

Z-One T to maszyna, z którą nie będziesz chciał się rozstawać
nawet na chwilę. Dzięki rozbudowanej owiewce nie tylko wygląda
bardziej sportowo, ale zapewnia również lepszą ochronę przed
wiatrem. Ten motocykl sprawdzi się równie dobrze w mieście, jak
i na podmiejskich trasach. Dynamiczny silnik z poprawiającym
kulturę pracy wałkiem wyrównoważającym jest teraz zasilany
elektronicznym wtryskiem paliwa, a skuteczne hamulce z systemem CBS oraz nowoczesne zawieszenie poradzą sobie w każdym
terenie. Dwustopniowa kanapa zapewni wygodę zarówno kierowcy jak i pasażerowi. Koła z lekkich stopów, dynamiczne nadwozie
o sportowych liniach z charakterystycznymi przetłoczeniami oraz
sportowa końcówka tłumika i oświetlenie LED dopełniają całości
tego nowoczesnego, uniwersalnego motocykla.

Kolorystyka:
Naked / Sport
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Z-One S 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2035×785×1070 mm
1375 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-17 | 110/80-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
18 L
265 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS

Z-One S to naked z charakterem, który nie boi się wyzwań
stawianych nawet przez duży ruch w wielkich miastach. Na tym
motocyklu poczujesz się pewnie zarówno na długich przelotach
po obwodnicy, jak i w ciasnych zakrętach starego miasta. Z-One S
jest zwinny, lekki, łatwy w prowadzeniu. Za jego sterami dotrzesz
wszędzie i zawsze na czas. Wszystko dzięki zasilanej wtryskiem
paliwa dynamicznej jednostce napędowej z tłumiącym niepożądane wibracje wałkiem wyrównoważającym, którą wspierają wydajne
hamulce tarczowe z systemem CBS oraz nowoczesne podwozie
z centralnym amortyzatorem i widelcem typu upside-down. Nowoczesne nadwozie o dynamicznej linii świetnie współgra z charakterem maszyny. Dodatkowo mini-owiewki na przedniej lampie oraz
pod silnikiem i kierownica typu clip-on dodają sportowego sznytu
tej zwinnej 125-ce.

Kolorystyka:
Naked / Sport
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Z-One R 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2050×775×1110 mm
1330 mm
150 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/70-17 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
15 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS

Z-One R to najnowszy w tej rodzinie motocykl, który aspiruje
do miana zdobywcy wielkiego miasta. Ten model ma ku temu
wszelkie predyspozycje: budząca zaufanie kratownicowa rama,
zapewniający sprawne przyspieszenia, zasilany elektronicznym
wtryskiem silnik, nowoczesne podwozie z centralnym amortyzatorem i widelcem typu upside-down oraz wydajny układ hamulcowy
wspierany przez system CBS. Z-One R stawia również na niepowtarzalny wygląd. Ostra designerska sylwetka, wobec której trudno
przejść obojętnie nadaje sportowej lekkości tej zwinnej maszynie.
Rozbudowany wyświetlacz LCD posiada port USB, dzięki któremu
z łatwością zasilisz urządzenia mobilne. Wszystko to, pozwala na
dynamiczną i przyjemną jazdę. Z-One R dostępny będzie również
w wersji limitowanej z ramą lakierowaną na czerwono i białym
nadwoziem.

Kolorystyka:
Naked / Sport
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ZK 125FX
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2040×790×1050 mm
1300 mm
114 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
57×67.95 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 9300 rpm
8.9 Nm / 7000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-18 | 100/90-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
13 L
tarcza / bęben
CBS

ZK 125FX to godny następca cieszącej się ogromną popularnością „zetki” 125. Pomimo, że jest to zupełnie nowy motocykl,
charakter maszyny został zachowany. ZK 125FX nadal jest ultra-uniwersalnym motocyklem, który sprawdzi się tak samo dobrze
podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i weekendowej
wycieczki za miasto. Nowy silnik otrzymał elektroniczny wtrysk
paliwa, a układ hamulcowy system CBS. Idąc z duchem czasu
odświeżyliśmy również nadwozie. Jest lekko, smukło i świeżo,
a całość łączy nowoczesność ze sprawdzoną przez lata ergonomią. Wygodna pozycja za kierownicą, intuicyjne
prowadzenie i komfortowe zawieszenia sprawią, że
codzienne
obowiązki będą należeć do przyjemności.
Kanapa
bez problemu pomieści dwie osoby a duży
bagażnik
pozwoli bezpiecznie przewieźć nawet
większy
bagaż.

Kolorystyka:
Naked / Sport
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Cruiser / Chopper
W stylu Easy Ridera
Lubisz jazdę w stylu easy ridera? Świetnie się składa! Nasze
motocykle klasy Cruiser/Chopper pozwolą rozsiąść się wygodnie
i cieszyć urokami wolności w prawdziwie motocyklowym wydaniu. Maszyny nawiązujące stylistyką do motocykli zza oceanu to
propozycja nie tylko dla początkujących easy riderów. Posiadają
nowoczesne podzespoły, wydajne hamulce, dynamiczne silniki
o rasowym gangu i piękną, zachęcająca do relaksujących przejażdżek linię. Poczuj jedyny w swoim rodzaju charakter jazdy
w amerykańskim stylu.
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RCR 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2245×856×1143 mm
1390 mm
162 kg
2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
44×41 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
8.5 kW / 7500 rpm
8.5 Nm / 5500 rpm
80 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/70-18 | 140/70-18
amortyzator teleskopowy USD
amortyzatory olejowe
16 L
tarcza / tarcza
CBS

Mięsiste koła, widelec wysunięty do przodu, szeroka kierownica
i nisko położona kanapa. To musi być rasowy cruiser! Taki właśnie
jest RCR. Ten motocykl to rasowy custom. Pomimo niewielkiej
pojemności silnika potrafi dać naprawdę sporo frajdy z jazdy. I to
w jakim stylu! Zasilana elektronicznym wtryskiem paliwa dwucylindrowa jednostka napędowa pozwala na wyjątkową jazdę oraz
zapewnia jedyny w swoim rodzaju gang wydobywający się
z charakterystycznych dla tej klasy chromowanych tłumików. Szeroki widelec typu upside-down, dwie duże tarcze hamulcowe oraz
radialne zaciski przy przednim kole sprawiają wrażenie obcowania
z maszyną dużo wyższej klasy pojemności. Ten cruiser w atrakcyjny
sposób łączy rasowy wygląd z przyjemną i bezpieczną jazdą
w niepowtarzalnym stylu.

Kolorystyka:
Cruiser / Chopper
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YOUR TRIP

Adventure / Enduro
Obudź w sobie odkrywcę
Motocykle z serii Adventure/Enduro pozwolą dotrzeć wszędzie
tam, gdzie poprowadzi Cię zew natury. Niezależnie od stanu
i rodzaju nawierzchni, będziesz czerpać radość z jazdy w stylu motocyklowych odkrywców. Wybierasz się w daleką podróż, a może
zamierzasz jedynie pozwiedzać okolicę? W tej kategorii znajdziesz
motocykl dla siebie – od uterenowionych, uniwersalnych pojazdów po pełnoprawne maszyny wyprawowe. W towarzystwie jakie
dają motocykle z tej grupy z łatwością sięgniesz po prawdziwą
przygodę bez żadnych ograniczeń.
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ADV 400
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2205×810×1350 mm
1460 mm
162 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.2 kW / 6500 rpm
30.8 Nm / 5000 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
90/90-21 | 130/80-18
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
16 L
258 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS

Wysoko umieszczona kanapa, koła enduro (21 cali z przodu oraz
18 z tyłu) solidne i naszpikowane zębami podnóżki kierowcy,
szeroka, wysoko poprowadzona kierownica oraz umiejscowione
tuż pod kanapą dwie końcówki rasowo brzmiącego wydechu –
ADV 400 ma wszystko, co prawdziwy sprzęt typu Adventure mieć
powinien. Zasilany wtryskiem paliwa silnik o dużej pojemności
świetnie radzi sobie nawet na stromych podjazdach i z pełnym
podróżniczym ekwipunkiem, a przystosowane do jazdy enduro
regulowane zawieszenia o dużym skoku dają radę nawet
w ciężkim terenie. Skuteczne hamulce z systemem ABS zapewniają bezpieczeństwo na drodze. Ten motocykl wie jak obudzić
w Tobie prawdziwego odkrywcę.
Dla
modelu ADV
400 przygotowaliśmy ofertę
podróżniczych
akcesoriów. Wśród nich
można znaleźć
takie dodatki jak aluminiowe
kufry wraz
z dedykowanymi stelażami,
wzmacniające gmole, osłona
przedniej
lampy, czy handbary.

Kolorystyka:
Adventure / Enduro
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ADV 250
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2130×868×1260 mm
1400 mm
175 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
77×53.6 mm
250 ccm
chłodzony cieczą
18.5 kW / 9000 rpm
22.5 Nm / 7000 rpm
120 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
6-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/90-19 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
15 L
262 mm tarcza / 258 mm tarcza
ABS

Ten motocykl pokazał już na co go stać. Solidna rama, nowoczesne podwozie z centralnym amortyzatorem oraz widelcem
upside-down i żywiołowy silnik to sprawdzona recepta na sukces
bliskich i dalekich podróży. Bogate wyposażenie w skład którego
wchodzą wzmocnienia w postaci gmoli i stelaże z kuframi sprawią,
że wystarczy przekręcić kluczyk, a ADV 250 jest gotowy do każdej
wyprawy. Multifunkcyjny kokpit z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem ułatwi podróż, a wydajny układ hamulcowy z systemem ABS
zadba o bezpieczeństwo. Wygodna kanapa sprawi, że zarówno
kierowca jak i pasażer nie będą narzekać na brak miejsca i komfortu. Nowy ADV 250 został wyposażony również w koła o większej
średnicy – 19 cali z przodu oraz 17 z tyłu. Dostępny będzie także z
regulowanym przednim zawieszeniem. Wśród akcesoriów solidne
i pojemne aluminiowe kufry.

Kolorystyka:
Adventure / Enduro
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ADV 125FI pro
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2090×865×1205 mm
1370 mm
138 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.9 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 120/80-17
amortyzator teleskopowy USD
amortyzator olejowy
14 L
265 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS

Każda podróż ma swój początek, a idealnym motocyklem na jej
rozpoczęcie jest ADV 125FI pro – jedna z tegorocznych nowości
w tej klasie. Ten sprzęt już w momencie zakupu gotowy jest na
przygodę. Stelaże wraz z kuframi oraz ochronne gmole znajdują
się na liście wyposażenia standardowego. Dodatkowo nowoczesne zawieszenie o podwyższonym skoku, oparte o centralny
amortyzator z tyłu oraz widelec typu upside-down, system CBS
w układzie hamulcowym, wałek wyrównoważający w zasilanym
elektronicznym wtryskiem paliwa silniku, a także przydatne nie
tylko podczas każdej wyprawy gniazdo USB. Dzięki umiarkowanej
wysokości kanapy każdy będzie mógł spróbować na nim swych
wyprawowych sił. Do tego nowoczesne
linie nadwozia
i stylistyka czerpiąca z dużych podróżnych enduro.

Kolorystyka:
Adventure / Enduro
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CRS FI 125 Enduro / Supermoto
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2200/2120×830×1180/1140 mm
1405 mm
129 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
57×48.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
8.3 kW / 9000 rpm
9.5 Nm / 7500 rpm
95 km/h
elektryczny, nożny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
2.75-21| 4.10-18 / 100/70-17| 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
7.2 L
280 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS

CRS FI 125 na nowo definiuje uniwersalny motocykl enduro. Na
tej maszynie z powodzeniem pojeździsz po okolicznych szutrach.
CRS da sobie też radę w dużo cięższym terenie. Kratownicowa
rama i konkretny wahacz oraz centralny amortyzator i widelec
upside-down wraz ze szprychowymi kołami w terenowych rozmiarach (21 oraz 18 cali) zadbają o odpowiednią trakcję i wytrzymałość konstrukcji. Czerpiąca ze współczesnych trendów wśród
offroadowych maszyn stylistyka stawia na pierwszym miejscu
nowoczesny, ostry design. Tu nie ma miejsca na półśrodki, nie
mogło więc zabraknąć dynamicznego napędu z elektronicznym
wtryskiem, układu hamulcowego z systemem CBS oraz wydechu,
jak przystało
na rasowe enduro, poprowadzonego
pod siedzeniem. Dla fanów
jazdy motocyklem enduro po mieście,
przygotowaliśmy również CRS-a
w wersji
Supermoto z kołami ze stopów
lekkich o
średnicy 17 cali oraz szosowym
ogumieniem.

Kolorystyka:
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Adventure
Transkarpatian Trip

R

omet ADV Transkarpatian Trip – tak nazywała
się wspierana przez nas wyprawa motocyklowa, której celem było jedno z najdłuższych
w Europie pasmo Karpat. Trzej doświadczeni motocykliści podjęli wyzwanie przejechania na
motocyklach Romet ADV przez sześć państw Europy
Wschodniej. Trasę 4, 5 tys. km pokonali w zaledwie
dwa tygodnie. Mimo trudnych warunków w terenie,
wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem.
Transkarpatian Trip odbywała się w prawdziwym duchu
adventure. Trasa była trudna i wymagająca, co pozwoliło bardzo dobrze sprawdzić właściwości wyprawowe
motocykli oraz jak będą zachowywać się w ciężkim
terenie z pełnym podróżniczym ekwipunkiem. Droga
wiodła głównie przez tereny górskie, po polnych drogach
i leśnych duktach z licznymi przeprawami przez górzyste
tereny, rzeki i błota. Nasze motocykle (ADV 250 oraz ADV
400) nawinęły na koła ponad 4,5 tys. km po bezdrożach
wschodniej i południowej Europy. Podczas wyprawy nie
zabrakło przygód: spotkanie oko w oko z rumuńskim
niedźwiedziem, czy walka o przetrwanie podczas nocnej
nawałnicy to jedne z wielu. Dodatkowo wschodnioeuropejska pogoda nie rozpieszczała – upały w ciągu dnia, niskie temperatury nocą, burze i mocne ulewy towarzyszyły
im przez cały okres wyprawy. Osiągnięcie celu wymagało
dużego wysiłku fizycznego, doświadczenia i zaawansowanych umiejętności jazdy offroadowej. Motocykle też
nie miały lekko. Wróciły z połatanymi dętkami, oblepione błotem i z poobdzieranymi gmolami i kuframi. To
najlepiej świadczy o trudach przebytej podróży. Mimo
ciężkich warunków zdały wzorowo wyprawowy egzamin.
ADV Transkarpatian Trip dowiodła, że w naszej ofercie czekają na Ciebie gotowe do trasy, wytrzymałe i niezawodne
motocykli o sporym podróżniczym potencjale.
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Trasa była trudna, co pozwoliło sprawdzić
właściwości wyprawowe motocykli.

Poranny chillout nad Morzem Czarnym.

Trasę 4,5 tys. km pokonali w zaledwie 2 tygodnie.
Adventure
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YOUR
TRIP

Celem wyprawy było jedno z najdłuższych
w Europie pasmo Karpat.
Romet ADV 250 oraz ADV 400 to motocykle o dużym potencjale adventure.
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YOUR CITY

Scooters
Klasyka i miejski styl
Kolekcja skuterów i maxiskuterów, zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego fana tych pojazdów. Nowoczesne rozwiązania, prostota obsługi i zróżnicowana stylistycznie gama pozwoli
dopasować jednoślad do własnych upodobań. Niezależnie od
tego, czy stawiasz na nowoczesny design, czy kształty w modnym
stylu retro, znajdziesz model dla siebie. Wybierając skuter, w ekspresowym tempie załatwisz wszystkie sprawy w mieście, ominiesz
miejskie korki i dojedziesz do pracy na czas.
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Zastosowane technologie:
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Black / White City 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

2040×700×1130 mm
1340 mm
106 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-16 | 120/70-14
amortyzator teleskopowy
amortyzator olejowy
6.8 L
241 mm tarcza / 193 mm tarcza
CBS

To modele, które idealnie pasują do dynamicznego i eleganckiego stylu wielkich miast. Duże koła zapewniają doskonałą trakcję
nawet na wyboistych odcinkach dróg. Miejskie krawężniki? To również żaden problem! Dwa wydajne hamulce tarczowe z systemem
CBS potrafią zatrzymać ten pojazd w mgnieniu oka, a zasilany
wtryskiem paliwa ekonomiczny silnik, któremu nie brak wigoru
sprawi, że jazda nawet z pasażerem i zakupami nie będzie udręką.
Haczyk w przekroku oraz pojemny bagażnik pod siedzeniem
pozwolą zabrać ze sobą więcej niż to co niezbędne. Do tego nowoczesna, typowo miejska linia, która nie może się nie podobać.
Ten pojazd doda Ci szyku i elegancji. Zintegrowane oświetlenie,
przeszywana kanapa i designerskie detale tworzą z niego ikonę
współczesnego stylu. Skuter dostępny w dwóch kolorach: białym
(White City) oraz czarnym (Black City).

Kolorystyka:
Scooters
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RXL 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

1960×700×1140 mm
1410 mm
94 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
85 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
120/70-12 | 120/70-12
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
6.0 L
tarcza / tarcza lub bęben
CBS

Szukasz sprawdzonego pojazdu, który uprzyjemni Twoją codzienność? RXL 125 to rozwiązanie, którego szukasz. Jego główne
zalety: wysoka uniwersalność i funkcjonalność, sprawią, że polubisz załatwianie codziennych spraw w mieści. Zasilany wtryskiem
paliwa dynamiczny silnik z płynnie przenoszącą napęd przekładnią CVT w połączeniu z układem hamulcowym z systemem CBS,
starannym wyważeniem pojazdu i prostotą obsługi gwarantują,
że dojazdy do pracy będą tak samo przyjemne jak wyjazd na
weekend za miasto. Spory schowek oraz dwupoziomowa kanapa
pozwolą na komfortową jazdę z bagażem, we dwoje na weekendowe wyjazdy.

Kolorystyka:
Scooters

65

Zastosowane technologie:

YOUR CITY.
66

Romet 2017

Valentine 125
wymiary
rozstaw osi
waga
silnik
średnica×skok
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojem. zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy

1850×715×1165 mm
1380 mm
102 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
120/70-12 | 130/70-12
amortyzator teleskopowy
amortyzator olejowy
6.0 L
241 mm tarcza / 110 mm tarcza
CBS

To skuter, który wniesie włoski klimat w Twoje życie. Delikatne
i płynne linie maszyn sprzed lat zgrabnie przeplatają się z nowoczesnym designem tworząc nie mającą odpowiednika całość.
Zintegrowane oświetlenie w technologi LED uzupełniają klasyczny
bagażnik, chromowane okrągłe lusterka i imitacje wlotów powietrza w stylu retro. Jednak ten skuter nie tylko rewelacyjnie wygląda, lecz również świetnie jeździ. Zasilany za pomocą elektronicznego wtrysku paliwa silnik potrafi dać dużo przyjemności z jazdy,
a w połączeniu z układem hamulcowym z systemem CBS daje bardzo sprawny pojazd, który pozostawia w tyle wszystkie samochody. Funkcjonalność i styl jeszcze nigdy nie szły tak zgranie w parze!

Kolorystyka:
Scooters
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Akcesoria
Oryginalne akcesoria Romet pozwolą w pełni cieszyć się z zalet
nowoczesnego jednośladu. Są funkcjonalne i bezpieczne,
a w dodatku doskonale pasują do Twojego nowego pojazdu.
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Kaski
Kask ZS 806

Kask K3

Kolorystyka:
biało-czerwono-zielony,
biało-czerwony,
biało-niebieski,
biało-pomarańczowy.

Kolorystyka:
srebrny,
czarny,
czarny matowy

Kask OP02

Kask ZS 611

Kolorystyka:
biały,
czarny,
czarny matowy

Kolorystyka:
biało-srebrny,
czarno-matowy-srebrny,
granatowo-srebrny,
czarno-czerwony,
czarno-matowy,
tytanowo-srebrny.

70

Kask ZS 202FA

Kask ZS 612

Kolorystyka:
biały,
czarny,
srebrny,
bordowy.

Kolorystyka:
biały,
czarny,
srebrny.

Romet 2017

Kaski
Kask ZS 507

Kask ZS 607

Kolorystyka:
czarny,
czarny matowy,
bordowy,
srebrny.

Kolorystyka:
czarny,
czarny matowy,
bordowy,
srebrny.

Kask H 722

Kask ZS 202FB

Kolorystyka:
czarny,
czarny matowy,
biały,
bordowy,
granatowy,
srebrny.

Kolorystyka:
biało-czarny,
biało-czerwony,
biało-lazurowy,
błękitno-biały
biało-różowy.

Akcesoria

Kask ZS 210C

Kask ZS 218

Kolorystyka:
biało-czarny,
błękitno-biały,
czarno-różowo-biały,
czarno-srebrny.

Kolorystyka:
biało-srebrny,
biały,
różowo-biały
różowo-purpurowy.
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Kufry
Kufer C07

Kufer A11

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 30 L

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 32 L

02-018701-C07-000001

02-018701-A11-000001

Kufer D10

Kufer 801

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 30 L

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 40 L

02-018701-D10-000001

02-017841-00000-0035

72

Kufer 881

Kufer RX

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 51 L

Kufer bagażowy
do jednośladów.
Pojemność: 30 L

02-017841-00000-0036

02-007095-00RXL-0001

Romet 2017

Sakwy, Akumulatory
Sakwa na zbiornik 006E

Sakwa tylna 006T

Sakwa na zbiornik paliwa z
mocowaniem magnetycznym.
Posiada przezroczystą
kieszeń na mapę oraz 3
boczne kieszenie i pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Pojemność: ok. 24 L

Sakwa tylna z uniwersalnym
mocowaniem. Posiada 2
boczne kieszenie i pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Pojemność: ok. 25 L
02-018427-0006T-0001

02-018427-0006E-0001

Sakwy boczne
+ Tylna 006A

Sakwy boczne 006B

Sakwy boczne + tylna
z uniwersalnym systemem
mocowania.
Pojemność zestawu: 88 L

Sakwy boczne z uniwersalnym
systemem mocowania.
Posiadają zewnętrzne
kieszenie oraz pokrowiec
przeciwdeszczowy.
Pojemność zestawu: 63 L

02-018427-0006A-0001

02-018427-0006B-0001

Akumulator MG7L-BS

Akumulator MG7A-BS

Napięcie: 12 V,
Pojemność: 6 Ah,
Wymiary [mm]: 114×70×130
Plus: prawy

Napięcie: 12 V,
Pojemność: 6 Ah,
Wymiary [mm]: 151×87×95
Plus: lewy

02-005927-00000-0002

02-005927-00000-0001

Akumulator MG9-4B1

Akumulator MG4L-BS

Napięcie: 12 V,
Pojemność: 9 Ah,
Wymiary [mm]: 136×76×139
Plus: lewy

Napięcie: 12 V,
Pojemność: 3.5 Ah,
Wymiary [mm]: 114×70×85
Plus: prawy

02-005927-00000-0003

02-005927-00000-0016

Akcesoria
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Chemia, Części Motocyklowe
Olej Romet 4T

Olej Romet 2T

Półsyntetyczny olej
silnikowy przeznaczony do
czterosuwowych silników
motocykli i skuterów.

Półsyntetyczny olej
silnikowy przeznaczony
do dwusuwowych silników
motocykli i skuterów.

02-019909-00001-0001

02-019909-00001-0002

Smar do łańcuchów
motocyklowych

Zmywacz smarów

Wysokiej jakości smar służący
do pielęgnacji i smarowania
łańcuchów napędowych,
kół łańcuchowych oraz linek
naciągowych.
Pojemność: 400 ml
Dozowanie: spray

Profesjonalny zmywacz
smarów. Służy do usuwania
smarów naturalnych oraz
smarów syntetycznych (np.
smar silikonowy), wosków,
plam smoły lub asfaltu.
Pojemność: 400 ml
Dozowanie: spray

02-021312-00-00001

02-021312-00-00002
Zmywacz techniczny
do łańcuchów i przerzutek

Pas napędowy 669-18-30

Zmywacz techniczny do
łańcuchów i przerzutek.
Skutecznie odtłuszcza
powierzchnie metalowe.
Przeznaczony do usuwania
pozostałości wszelkich
tłustych zabrudzeń.
Pojemność: 750 ml
Dozowanie: atomizer

Pas napędowy 669-18-30
ROMET /727/
02-030708-ET50QT-013

02-021312-00-00003
Pas napędowy 729-17,7-30

Pas napędowy 788-17-28

Pas napędowy 729-17,7-30
ROMET /767,777,747/

Pas napędowy 788-17-28
ROMET LB50QT II.

02-030708-ET50QT-014

02-030708-ET50QT-015
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Części, Akcesoria
Świece Zapłonowe

Żarówki

ISKRA
NGK
TORCH

Szeroka gama żarówek
mająca zastosowanie
w motorowerach,
motocyklach
i samochodach.

Klocki hamulcowe

Ściągacze

Szeroka oferta klocków
hamulcowych mająca
zastosowanie w wielu
skuterach, motorowerach
i motocyklach.

Ściągacze do demontażu kół
magnesowych w silnikach
2T i 4T.

Opony

Akcesoria R250

Szeroka gama opon
i dętek motorowerowych oraz
motocyklowych (10”–19”).

Zestaw dodatkowych
akcesoriów do modelu R250.
02-SQ-21100-321100-4
02-SQ-23401-SQ-23411

Rękawice

Części zamienne

Perforowane rękawiczki
motocyklowe wykonane ze
skóry.

Specjalistyczne części
zamienne.

02-011660-00000-0030

Akcesoria
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Akcesoria
Pokrowce
Pokrowce ochronne do
rowerów, motorowerów,
motocykli i ATV.

Podnośnik

Ekspozytor na części

Podnośnik motocyklowy
platformowy, hydrauliczny.
Udźwig: 450 kg,
Wys. podnoszenia: 175-750 mm max,
Wymiary: 2200×680 mm.

Pozwala prawidłowo
wyeksponować
produkty ROMET.

02-005318-SD1001-000
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Ramka tablicy
rejestracyjnej

Ramka tablicy
rejestracyjnej

Ramka tablicy
rejestracyjnej dla
skuterów.

Ramka tablicy
rejestracyjnej dla
motocykli.

02-007656-00000-0001

02-007656-00000-0002

Romet 2017

Zamknięcia
Zamknięcie SL728R

Zamknięcie SL708R

Rodzaj: łańcuch
Średnica: 8 mm
Długość: 1000 mm

Rodzaj: łańcuch
Średnica: 10 mm
Długość: 900 mm

02-019415-SL728R-01

02-019415-SL708R-01

Zamknięcie SL536R

Zamknięcie SL535R

Rodzaj: spirala
Średnica: 15 mm
Długość: 1000 mm

Rodzaj: spirala
Średnica: 15 mm
Długość: 1000 mm

02-019415-SL536R-01

02-019415-SL535R-01

Zamknięcie SL420R

Zamknięcie SL302R

Rodzaj: spirala
Średnica: 25 mm
Długość: 1000 mm

Rodzaj: U-Lock
Wymiary: 190×320 mm
02-019415-SL302R-01

02-019415-SL420R-01

Zamknięcie SL103R

Zamknięcie SL115R

Rodzaj: do tarczy
Średnica: 10 mm

Rodzaj: do tarczy
Średnica: 10 mm

02-019415-SL103R-01

02-019415-SL115R-01
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Chemia Motocyklowa LIQUI MOLY
Motorbike Dodatek
do paliwa – czterosuwy
Redukuje ilość osadów na
zaworach oraz w komorze
spalania, utrzymuje silnik
w czystości i zwiększa jego
wydajność. Zmniejsza zużycie
paliwa. Chroni układ zasilania
przed korozją.
125ml art. nr 1581
LIQUI MOLY oferuje pełną gamę wysokiej jakości olejów silnikowych, dodatków, środków do pielęgnacji samochodów oraz
produktów serwisowych dla motoryzacji. Asortyment obejmuje
blisko 4000 pozycji. Firma wytwarza swoje produkty w Niemczech
a rozwija i testuje nowe produkty we własnym laboratorium.
Od 2014 roku Firma Liqui Moly jest oficjalnym dostawcą środków
smarnych dla wszystkich zawodników startujących w serii Moto2
oraz Moto3, które są rozgrywane bezpośrednio przed klasą
MotoGP. Produkty dostępne są w ponad 100 krajach na całym
świecie. Od 2004 roku – poprzez Liqui Moly Polska Sp. z o.o. –
firma działa również w Polsce.
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Motorbike Speed
Dodatek do paliwa
Najnowocześniejsze pozbawione popiołu połączenie
dodatków zwiększających
przyspieszenie. Ułatwia rozruch silnika, zapewnia większą
przyjemność z jazdy, poprawia
osiągi silnika.
150ml art. nr 3040

Motorbike Dodatek z MoS2

Motorbike 4T SHOOTER

Dodatek do oleju silnikowego
i paliwa, dwusiarczek molibdenu, zmniejsza tarcie oraz
wydłuża żywotność silnika,
który zużywa mniej paliwa
i oleju.
125ml art. nr 1580

Dodatek do benzyny dla motocykli z silnikami 4T. Usuwa
osady z wtryskiwaczy lub gaźników, zaworów oraz komory
spalania. Utrzymuje silnik
w czystości oraz chroni układ
paliwowy przed utlenianiem.
80ml art. nr 20595

Motorbike Engine Flush

Motorbike Speed SHOOTER

Dodatek do czyszczenia wnętrza silnika. Rozpuszcza różne
rodzaje osadów oraz laków
powstających w komorze korbowej. Silnik po oczyszczeniu
może znowu rozwinąć swoje
pełne osiągi.
250ml art. nr 1657

Dodatek do benzyny dla motocykli z silnikami 2 i 4-suwowymi. Poprawia przyśpieszenie dzięki lepszemu spalaniu
mieszanki, zmniejsza zużycie
paliwa. Usuwa osady
z zaworów i komory spalania.
80ml art. nr 20593
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Chemia Motocyklowa LIQUI MOLY
Motorbike 4T Synth
10W-60 Race

Motorbike 4T Synth
10W-50 Race

W pełni syntetyczny olej do
silników motocyklowych 4T
o wysokich osiągach, do motocykli sportowych. Przewyższa wymagania producentów
silników do motocykli.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 1525
4l art. nr 1687

W pełni syntetyczny olej do
silników motocyklowych 4T
o wysokich osiągach. Idealny
do motocykli szosowych. Doskonale sprawdzi się na torze
wyścigowym.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 1502
4l art. nr 1686

Motorbike 4T
15W-50 Street

Motorbike 4T
10W-40 Street

Wysokiej jakości olej silnikowy
przystosowany do motocyklowych silników 4T chłodzonych
powietrzem lub cieczą. Odporny na działanie wysokich
temperatur.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 2555
4l art. nr 1689

Wysokiej jakości olej silnikowy
przystosowany do motocykli
4T chłodzonych powietrzem
lub cieczą. Do normalnie oraz
mocno obciążonych motocykli.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 1521
4l art. nr 1243
Motorbike 4T
10W-40 Basic Street

Motorbike 4T
20W-50 Street

Wysokiej jakości olej silnikowy
przystosowany do motocyklowych silników 4T chłodzonych
powietrzem lub cieczą. Może
być stosowany w silnikach
motocyklowych 4T z katalizatorem.
1l art. nr 3044
4l art. nr 3046

Wytrzymały olej do silników
motocyklowych 4T, chłodzonych powietrzem lub
cieczą. Zastosowanie tego
oleju redukuje zużycie oleju
silnikowego.
API SG/SJ/SL.
1l art. nr 1500
4l art. nr 1696

Motorbike 4T Synth
10W-50 Offroad Race

Motorbike 4T Synth
10W-60 Offroad Race

W pełni syntetyczny olej, do
motocykli cross, enduro i ATV,
eksploatowanych zawodowo,
pracujących pod najwyższym
obciążeniem.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 3051
4l art. nr 3052

W pełni syntetyczny olej, do
motocykli cross, enduro i ATV,
eksploatowanych zawodowo,
pracujących pod najwyższym
obciążeniem.
JASO MA2
1l art. nr 3053
4l art. nr 3054
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Chemia Motocyklowa LIQUI MOLY
Motorbike 4T
10W-40 Offroad

Motorbike 4T
15W-50 Offroad

Olej silnikowy, wyprodukowany w technologii syntetycznej,
do zastosowania w pojazdach
enduro cross i ATV, pracujących pod normalnym lub
dużym obciążeniem.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 3055
4l art. nr 3056

Olej silnikowy, wyprodukowany w technologii syntetycznej,
do zastosowania w pojazdach
enduro cross i ATV, pracujących pod normalnym lub
dużym obciążeniem.
API SL, JASO MA2
1l art. nr 3057
4l art. nr 3058

Motorbike 2T Synth Race

Motorbike 2T Street

Syntetyczny olej do silników
2-suwowych, przewyższa
wysokie wymagania wielu
producentów silników. Optymalnie chroni silnik, utrzymuje
w czystości.
API TC, Husqvarna, ISO
L-EGD, JASO FD
1l art. nr 1505

Półsyntetyczny olej do motocykli dwusuwowych zmniejsza
ilość zanieczyszczeń w silniku,
na świecy i w układzie wydechowym. Zapewnia doskonałe
smarowanie.
API TC, ISO L-EGC, JASO FC,
TISI
1l art. nr 1504
Motorbike Gear Oil
SAE 75W-90

Motorbike 2T Offroad
Półsyntetyczny olej do pojazdów 2-suwowych cross,
enduro i ATV. Normalne lub
ekstremalne obciążenia silnika. Optymalnie chroni silnik.
API TC, ISO L-EGD, JASO FC,
TISI
1l art. nr 3065
4l art. nr 3066

Motorbike Gear Oil 80W
Doskonały odporny na wysokie obciążenia olej przekładniowy. Chroni przed zużyciem
wszystkie współpracujące
części przekładni.
API GL4, z MIL-L 2105,
ZF TE-ML 02B, 17A
500ml art. nr 1617

80

Olej przekładniowy na bazie
syntetycznej, odporny na duże
naciski. Posiada doskonałe
właściwości chroniące przed
zużyciem. Szeroki zakres temperaturowy.
API GL5;MIL-L 2105 C, D
500ml art. nr 1516

Motorbike Olej do filtra
powietrza w sprayu
Olej do nawilżania filtrów
powietrza z pianki. Zatrzymuje
kurz i brud na filtrze, gwarantuje optymalny przepływ
powietrza i maksymalną
wydajność silnika.
400ml art. nr 1604
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Chemia Motocyklowa LIQUI MOLY
Motorbike Fork Oil
5W Light

Motorbike Fork Oil
10W Medium

Syntetyczny olej do przedniego zawieszenia w motocyklach. Zapobiega tworzeniu się piany i twardnieniu
uszczelniaczy, dobra ochrona
przed zużyciem i korozją.
500ml art. nr 1523
5l art. nr 1623

Syntetyczny olej do przedniego zawieszenia w motocyklach. Zapobiega tworzeniu się piany i twardnieniu
uszczelniaczy, dobra ochrona
przed zużyciem i korozją.
500ml art. nr 1506
5l art. nr 1606

Motorbike Fork Oil
15W Heavy

Motorbike smar do łańcucha

Syntetyczny olej do przedniego zawieszenia w motocyklach. Zapobiega tworzeniu się piany i twardnieniu
uszczelniaczy, dobra ochrona
przed zużyciem i korozją.
500ml art. nr 1524

W pełni syntetyczny doskonale przylegający i odporny
na działanie siły odśrodkowej
bezbarwny smar do łańcuchów w motocyklach. Nadaje
się do wszystkich typów
łańcuchów.
250ml art. nr 1508

Motorbike biały smar
do łańcucha

Motorbike oczyszczacz
do łańcucha

Biały w pełni syntetyczny
smar do łańcuchów motocyklowych. Białe zabarwienie
pozwala na bardzo dokładną
aplikację. Odporny na działanie wody zimnej i gorącej.
400ml art. nr 1591
50ml art. nr 1592

Szybko i skutecznie czyści
łańcuchy napędowe oraz koła
zębate. Rozpuszcza zanieczyszczenia takie jak: olej,
smar, smoły i żywice.
Do wszystkich rodzajów łańcuchów O-ring, X-ring.
500ml art. nr 1602

Motorbike środek
do czyszczenia kasków

Motorbike środek
do pielęgnacji skóry

Do delikatnego, a jednocześnie gruntownego czyszczenia
kasku. Usuwa bakterie i nadaje przyjemny świeży zapach.
Powłoka ochronna zapobiega
ponownemu zabrudzeniu.
300ml art. nr 1603

Wysokiej jakości emulsja do
pielęgnacji skóry. Odświeża
kolory, chroni i pielęgnuje.
Po nałożeniu powierzchnia
uzyskuje połysk i zostaje zaimpregnowana.
250ml art. nr 1601
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Odzież MODEKA

Modeka Polska Sp. z o.o. BikeTrade S.K.A. to wyłączny importer
odzieży i akcesoriów motocyklowych niemieckiej marki Modeka.
Kolekcja Modeki tworzona pod hasłem „najlepsza relacja ceny do
jakości” obejmuje szerokie spektrum ubiorów tekstylnych i skórzanych, zarówno dla motocyklistów jaki i motocyklistek, a także duży
wybór butów, rękawic, ochraniaczy i innych praktycznych akcesoriów. Producent stawia sobie za zadanie zapewnić bezpieczeństwo
bierne w czasie jazdy oraz ochronę przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi, nie zapominając jednocześnie o wygodzie
i nowoczesnym wzornictwie.
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Odzież MODEKA
Kurtka X-Road Pro

Spodnie X-Road Pro

X-Road Pro to turystyczna
kurtka trójwarstwowa
z Cordury, dzięki temu jest
ona niebywale odporna na
przetarcia i komfortowa. Ta
propozycja zadowoli przede
wszystkim fanów szeroko
pojętej turystyki. Wypinana
membrana oraz ocieplenie,
wydajna wentylacja, duża ilość
kieszeni - w tym dwie boczne,
wykończone miękkim oraz
ciepłym materiałem. X-Road
Pro będzie niezastąpionym
kompanem każdej wyprawy
motocyklowej. Po spięciu
z dedykowanymi spodniami
X-Road Pro tworzy
funkcjonalny kombinezon
tekstylny.

Te spodnie to propozycja dla
każdego fana turystyki motocyklowej. Uszyto je w całości
z odpornej na przetarcia i
zapewniającej jednocześnie
komfort Cordury i wyposażono we wszystko, co niezbędne
w trasie. Dzięki wypinanej
membranie nie zaskoczy cię
żadna zmiana pogody,
a zamki wentylacyjne zadbają
o odpowiednie chłodzenie.
Wygodny krój oraz kieszenie
pozwolą na swobodę ruchu
oraz miejsce na niezbędne drobiazgi. Są idealnym
uzupełnieniem kurtek X-Road
Pro i Chil.

Kurtka Chil

Kurtka X-Vent

Chil to dwuwarstwowa kurtka,
która idealnie wkomponuje
się w krajobraz miejskiej
dżungli, ale i nie tylko. Wewnętrzna, wypinana membrana Reissa pozwoli zapędzić
się znacznie dalej niż rogatki
Twojego miasta. Dodatkowo
do dyspozycji jest system
wentylacji, który po wypięciu
membrany przywróci komfort
jazdy w cieplejsze dni. Kurtka
wraz ze spodniami X-Road
Pro, tworzy tekstylny kombinezon turystyczny.

Modeka X-Vent to kurtka na
gorące dni. Wyposażona jest
w wypinaną membranę Hitex
oraz obszerne panele mesh,
które zapewniają wydajną
wentylację. W miejscach
newralgicznych, kurtka została
wykonana z poliestru 600D,
który ochroni Twoje ciało
przez skutkami wywrotki.
Na straży bezpieczeństwa
stoją certyfikowane protektory
łokciowe oraz barkowe. Kurtka
X-Vent idealnie współgra z
jeansami motocyklowymi oraz
ze spodniami Mesh 2 Evo.

84

Romet 2017

Odzież MODEKA
Kurtka Thruxton

Buty City Rider

Klasyczna kurtka skórzana Modeka Thruxton.
Thruxton to klasyczna kurtka
skórzana, która z wiekiem
nabiera charakteru i stylu. Fakt
ten zdecydowanie docenią
znawcy tematu odzieży skórzanej oraz fani klasycznego
wyglądu motocyklowego.
Jeżeli poszukujesz kurtki
o motocyklowym sznycie,
której będziesz mógł również
używać na co dzień to zdecydowanie ta propozycja spełni
Twoje oczekiwania. Kurtkę
Thruxton świetnie uzupełnią
klasyczne jeansy motocyklowe
City Nomad Jack.

Buty miejskie City Rider to połączenie miejskiego designu
z bezpieczeństwem. Obuwie
wzmocniono obustronną
ochroną kostek, paskiem do
przepięcia tuż nad wiązaniem
oraz sztywną podeszwą.
Perforowana skóra zapewnia
wydajną wentylację i dobrze
wygląda. City Rider idealnie
wkomponują się w miejski styl
oraz pasują do jeansów czy
skórzanej klasycznej odzieży
motocyklowej.

Rękawice Airing

Rękawice Freeze Evo

Airing to wysokiej jakości skórzane rękawice motocyklowe.
Są idealne na miasto. Bydlęca
skóra anilinowana zapewni
bezpieczeństwo wewnętrznej części dłoni oraz miejsc
najbardziej narażonych na
kontakt z asfaltem, a wydajna
wentylacja pozwoli z powodzeniem użytkować Airingi
w upalne letnie dni. Neoprenowy mankiet oraz tekstylna
wyściółka zadbają o komfort,
a wzmocnienia kostek obszyte
skórą dbają o bezpieczeństwo
dłoni.

W tych rękawicach zapomnisz
o marznących i przemoczonych dłoniach. Wysokiej
jakości skóra bydlęca w
połączeniu z membraną Hipora oraz wyściółka termiczną
3M-thinsulate dają komfortowe i odporne na wiatr oraz
wodę ocieplane rękawice
motocyklowe. Wzmocnienia,
solidne zapięcie w nadgarstku oraz regulowany mankiet
dopełniają całości.

Akcesoria
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Odzież MODEKA
Rękawice Breezy

Rękawice Mesh Lady

Breezy to udane połączenie bezpiecznej rękawicy
motocyklowej z przewiewną,
komfortową propozycją na
gorące dni. Rękawice wykonano z wysokiej jakości skóry
bydlęcej nappa. Za bezpieczeństwo odpowiada protektor na kostkach, obszyty skórą
oraz odblaskowe wstawki dla
jeszcze lepszej widoczności.
Breezy to świetna propozycja
na cieplejsze dni.

Mesh Lady to stworzone
z myślą o paniach doskonałe
lekkie i krótkie rękawice na
gorące dni. Wydajna wentylacja oparta o panele mesh
pozwala na użytkowanie ich
bez obawy o spocone dłonie.
Rękawice zostały wyposażone
w wysokiej jakości ochraniacz
kostek, a wnętrze dłoni osłania
skóra syntetyczna Amara.

Spodnie Mara Lady

Kurtka Janika Lady

Mara Lady to damskie trójwarstwowe spodnie tekstylne,
których walory użytkowe
doceni każda motocyklistka.
Certyfikowane protektory
kolanowe zadbają o bezpieczeństwo podczas upadku,
a wewnętrzne wypinane
warstwy zapewnią odpowiedni komfort cieplny. Warstwa
wierzchnia została wykonana z poliestru 330D oraz z
poliestru 600D w punktach
najbardziej narażonych na tarcie czy rozerwanie. Wypinana
membrana Hitex oraz podpinka termiczna, w połączeniu z
systemem wentylacji AirVent
pozwolą na regulację temperatury nawet w najchłodniejsze i najcieplejsze dni.

Janika Lady - następca
kultowej kurtki Mara Lady,
to ulepszona wersja sprawdzonego modelu. Jeszcze
bardziej udoskonalony
krój, bezpieczne materiały
(poliester 330D oraz 600D),
certyfikowane protektory
łokciowe i barkowe, wypinana
membrana Hitex oraz ocieplenie w postaci kamizelki. Nie
zabrakło również wydajnego
systemu wentylacji AirVent.
Do wyboru kilka wariantów
kolorystycznych: czarny, czarny z czerwonym oraz czarny z
neonowym. Tworzy tekstylny
kombinezon turystyczny wraz
ze spodniami Mara Lady.
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Odzież MODEKA
Kurtka Pace

Kurtka Flagstaff Evo

Pace, to idealny wybór dla
przyszłych motocyklistów,
poszukujących stroju na swój
wymarzony, pierwszy motocykl. Trójwarstwowa kurtka
turystyczna, którą wyposażono w zestaw ochraniaczy,
wypinaną membranę Hitex
wraz z podpinką oraz wydajny
system wentylacji. Pace to idealny kompan jazdy miejskiej
oraz weekendowej turystyki.
Kurtka wraz ze spodniami
Flagstaff Evo tworzy bardzo
uniwersalny, tekstylny kombinezon turystyczny.

Flagstaff Evo to przygotowana
na każde warunki trójwarstwowa, turystyczna kurtka
tekstylna. Wyposażona została
w wypinaną wodoodporną i
wiatroodporną membranę Hitex, wspieraną przez wypinane
ocieplenie oraz wentylacyjne
zamki w części barkowej
(przód oraz tył), plecowej oraz
w rękawie. O bezpieczeństwo
dbają odblaski, certyfikowane protektory barkowe oraz
łokciowe, a także wytrzymałe
materiały - Poliamid 500D
oraz Ballistic 1680D. Wspólnie
ze spodniami Flagstaff Evo
tworzy zaawansowany komplet turystyczny.

Spodnie Flagstaff Evo

Mesh 2 Evo

Spodnie Flagstaff Evo, to
ukłon w stronę uniwersalności.
Zostały wyposażone
w certyfikowane protektory
kolanowe. Warstwę zewnętrzną wykonano z Poliamidu
500d, a w miejscach szczególnie narażonych na tarcie,
spodnie wzmocnione zostały
materiałem Ballistic 1680D.
Wypinana membrana Hitex
wraz z wypinaną podpinką zapewniają regulację termiczną,
a suwaki wentylacyjne sprawdzą się w cieplejsze dni.

Mesh 2 Evo to sprawdzona
propozycja na lato w nowej
odsłonie. Dzięki panelom
mesh kurtka jest bardzo dobrze wentylowana i zaskakująco lekka. Mesh 2 Evo posiada
także certyfikowane protketory barkowe i łokciowe. Razem
ze spodniami Mesh 2 Evo,
Modeka oferuje przewiewny zestaw na lato. Uwagę
zwraca również szeroki zakres
rozmiarowy oraz możliwość
doposażenia.
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Odzież CITY NOMAD
Spodnie City Nomad
Karen Iron/Classic
Spodnie damskie City Nomad
Karen, to najwyższej jakości
jeansy motocyklowe, które nie
tylko zadbają o bezpieczeństwo, swobodę i odpowiedni,
klasyczny styl, ale również
świetnie podkreślą damskie
walory. Wszystko dzięki odpornemu i jednocześnie elastycznemu materiałowi typu
denim z domieszką Lycry®,
który wspomagany jest przez
dopracowany krój. O bezpieczeństwo dba podszewka
ze 100% DuPont™ Kevlar®
oraz certyfikowane protektory
SAS-TEC®, których ułożenie
można regulować.

Spodnie City Nomad
Jack Iron/Classic
Jack to klasyczne, męskie
jeansy motocyklowe od City
Nomad. Dają to co liczy się
najbardziej – styl, bezpieczeństwo i niezrównaną swobodę.
Gruby denim z domieszką
elastanu, podszewka ze 100%
DuPont™ Kevlar®, certyfikowane protektory SAS-TEC®
z regulacją i klasyczny, wiecznie modny krój. Dostępne
w dwóch wariantach wykończenia. Classic oraz bardziej
designerskim Iron.
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Narzędzia UNIOR
Zestaw narzędzi do obsługi
skuterów duży/56
Unior będący jednym z bardziej liczących się europejskich producentów narzędzi ręcznych działa w tej dziedzinie od blisko 100
lat. Firma z dużymi tradycjami oparła swą działalność na renomie
producenta trwałych i funkcjonalnych narzędzi. Przez lata doskonalona technologia produkcji jest modyfikowana ze szczególnym
uwzględnieniem jakości.
Oferta obejmująca blisko 5000 pozycji skierowana jest do bardzo
szerokiej grupy odbiorców z wielu dziedzin techniki. Doskonałe,
wytrzymałe narzędzia dla przemysłu, motoryzacji oraz usług są
trzonem katalogu.
Duże znaczenie ma również Program Profesjonalnych Narzędzi
Motocyklowych. Nieustannie rozwijający się rynek stawia przed
producentami coraz to nowe wyzwania. Unior jest bodajże
jedynym europejskim producentem profesjonalnych narzędzi
posiadającym w swej ofercie narzędzia motocyklowe. Własne
biuro projektowe daje możliwość ciągłego doskonalenia narzędzi
zarówno pod kątem trwałości jak i funkcjonalności.
Unior jest dostawcą narzędzi dla profesjonalistów. Unior nie dostarcza jedynie narzędzi. Nasza wiedza i doświadczenie są pomocne przy organizacji stanowisk serwisowych. Oferujemy kompletny
system rozwiązań dla każdego serwisu zawierający między innymi
meble warsztatowe, narzędzia ale również pomoc w organizacji
stanowisk pracy oraz fachowe szkolenia z zakresu użycia narzędzi
Unior.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji pozwala Uniorowi na
objęcie wszystkich narzędzi wieczystą gwarancją. Potwierdza to
najwyższą jakość, gdyż wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne są niezwłocznie usuwane poprzez dostawę nowego w pełni
sprawnego narzędzia.

Przy użyciu tego zestawu
można demontować: elementy maskownicy wykonane z
tworzywa, części ramy, Można
wykonać większość czynności
serwisowych i naprawczych.
02-018160-621906

Zestaw narzędzi do obsługi
skuterów mały/47
Przy użyciu tego zestawu
można demontować: elementy maskownicy wykonane z
tworzywa, części ramy. Można
wykonać większość czynności
serwisowych i naprawczych.
02-018160-621893

90

Romet 2017

Narzędzia UNIOR
Przyrząd do rozkuwania
i skuwania łańcuchów
motocyklowych

Stojak do geometrii kół
motocyklowych

Użycie:
▪▪ do łańcuchów DID 520,525, 530 i 532,
▪▪ do łańcuchów Regina - 520,
525, 530,
▪▪ do łańcuchów RK - 520, 525,
530 i 532

Stojak umożliwia takie mocowanie osi, że centrowanie koła
odbywa się na łożyskach koła,
co wyklucza błędy przy jego
centrowaniu.
02-018160-620297

02-018160-623220

Ściskacz motocyklowych
sprężyn zaworów
Narzędzie jest przeznaczone
do montażu i demontażu
sprężyn zaworów, dzięki możliwości samoblokowania oraz
szybkiej regulacji można je
stosować do wszystkich typów
silników.
02-018160-620263

Blokada wałków rozrządu i zębatek
Uniwersalna konstrukcji, umożliwia chwytanie części
z otworami o średnicach od 5 do 9 mm i rozstawie od
20 do 180 mm. Przyrząd ma śrubę umożliwiającą mocowanie go odpowiednio do rozstawu rzeczywistego
otworów w kole wirnika lub rozrządu.
02-018160-620262
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Narzędzia UNIOR

Ściągacz koła magnesowego
z gw.wewn.M28x1

Ściągacz koła magnesowego
z gw.zewn.10,14,16,18,24,27

Umożliwia demontaż koła zamachowego w motocyklu, Ściągacz posiada nacięcia pod klucz płaski aby
przytrzymać magneto.

Przyrząd ma 6 różnych rozmiarów
gwintu zewnętrznego, co umożliwia zastosowanie w większości
typów silników, które mają wirnik
z gwintem wewnętrznym.

02-018160-620272

02-018160-620278

Klucz hakowy do sprężyn

Klucz hakowy do motocykli

Przyrząd jest przeznaczony do montażu i demontażu sprężyn (wahaczy, siedzisk i zbiorników, układu
wydechowego, jako pomoc przy demontażu łańcucha
rozrządu, itp.).

Narzędzie do regulacji tylnych amortyzatorów w motocyklach i skuterach.
02-018160-620413

02-018160-620411
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Narzędzia UNIOR

Klucz do szprych 5,4×6,5×5,6×6,8
Ergonomiczny kształt klucza umożliwia łatwy dostęp
i doskonały uchwyt przy dokręcaniu i odkręcaniu.
02-018160-623186

Blokada wariatora i sprzęgła
z kluczem oczkowym
Do skuterów PIAGGIO, GILERA 50-125 ccm, z chłodzeniem powietrzem i płynem, do blokowania koła
rozrusznika w momencie rozkręcenia przedniej części
przekładni, do przytrzymania dekla przekładni podczas odkręcania nakrętki, do odkręcania wewnętrznej
nakrętki tarczy.
02-018160-623187

Blokada wariatora uniwersalna
Do skuterów PIAGGIO, GILERA 50-125 ccm, z chłodzeniem powietrzem i płynem, do blokowania koła
rozrusznika w momencie rozkręcenia przedniej części
przekładni.
02-018160-623188

Akcesoria

Nasadka 3/8 cienkoscienna
do świec zapłonowych 16
Przeznaczone do użycia w trudno dostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie standardowych kluczy do świec zapłonowych.
02-018160-623215

93

Dane techniczne

95

PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

Classic 400
2105×760×1130 mm
1420 mm
160 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.4 kW /6500 rpm
30.6 Nm / 5000 rpm
115 km/h
elektryczny, nożny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
100/90-19 | 130/70-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
13 L
276 mm tarcza / 160 mm bęben
ABS
kremowy, czarny, czerwony, zielony

Classic 400 Cafe Racer
2100×730×1230 mm
1425 mm
167 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.2 kW / 6500 rpm
30 Nm / 5500 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
100/90-19 | 130/70-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
16 L
320 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS
grafitowy

SCMB 250
2040×785×1040 mm
1430 mm
149 kg
2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
49×66 mm
249 ccm
chłodzony powietrzem
13.5 kW / 8000 rpm
18.5 Nm / 6000 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 130/90-15
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
14 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS
biały, niebieski, zielony

EN
dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours
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2100×730×1230 mm
2105×760×1130 mm
1425 mm
1420 mm
167 kg
160 kg
1-cylinder, 4-stroke, 4-valve
1-cylinder, 4-stroke, 4-valve
85×70 mm
85×70 mm
397 ccm
397 ccm
air-cooled
air-cooled
20.2 kW / 6500 rpm
20.4 kW / 6500 rpm
30 Nm / 5500 rpm
30.6 Nm / 5000 rpm
115 km/h
115 km/h
electric
electric, kick-start
TLI
TLI
chain
chain
5-speed
5-speed
wet, multi-plate
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
pressure splash lubrication
100/90-19 | 130/70-18
100/90-19 | 130/70-18
telescopic forks
telescopic forks
double oil absorber
double oil absorber
16 L
13 L
320 mm disc / 240 mm disc
276 mm disc / 160 mm drum
ABS
ABS
cream, black, red, green
graphite
* tolerancja/accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L

2040×785×1040 mm
1430 mm
149 kg
2-cylinder, 4-stroke, 4-valve
49×66 mm
249 ccm
air-cooled
13.5 kW / 8000 rpm
18.5 Nm / 6000 rpm
115 km/h
electric
TLI
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
100/80-17 | 130/90-15
telescopic forks
mono-absorber
14 L
280 mm disc / 240 mm disc
ABS
white, blue, green
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PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

SCMB 125
1980×830×1060 mm
1340 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.2 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 120/70-17
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
12 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS
szary

Ogar Legend 125
2060×750×1040 mm
1360 mm
128 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.9 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
6.8 kW / 7500 rpm
9.0 Nm / 6500 rpm
85 km/h
elektryczny
EFI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/90-17 | 130/80-17
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
12 L
276 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS
czarny, szary, biały

Division 125
2100×805×1100 mm
1380 mm
144 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
56.5×49.6 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
8.5 kW /9000 rpm
9.5 Nm / 7000 rpm
90 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony
100/80-17 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
14 L
300 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS
niebieski, zielony, czerwony, czarny

dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours

1980×830×1060 mm
1340 mm
130 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
125 ccm
air-cooled
7.2 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
electric
TLI
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
100/80-17 | 120/70-17
telescopic forks
double oil absorber
12 L
280 mm disc / 240 mm disc
CBS
grey

2060×750×1040 mm
1360 mm
128 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.9 mm
125 ccm
air-cooled
6.8 kW / 7500 rpm
9.0 Nm / 6500 rpm
85 km/h
electric
EFI
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
110/90-17 | 130/80-17
telescopic forks
double oil absorber
12 L
276 mm disc / 220 mm disc
CBS
black, grey, white

2100×805×1100 mm
1380 mm
144 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
56.5×49.6 mm
124 ccm
air-cooled
8.5 kW / 9000 rpm
9.5 Nm /7000 rpm
90 km/h
electric
TLI
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
100/80-17 | 130/70-17
USD telescopic forks
mono-absorber
14 L
300 mm disc / 220mm disc
CBS
blue, green, red, black
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PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

Z-One T 125
2045×785×1120 mm
1365 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-17 | 110/80-17
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
18 L
265 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS
niebieski, biały, czarny

Z-One S 125
2035×785×1070 mm
1375 mm
130 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-17 | 110/80-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
18 L
265 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS
czarny, biały, niebieski

Z-One R 125
2050×775×1110 mm
1330 mm
150 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/70-17 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
15 L
280 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS
biały, czarny, czerwony

EN
dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours
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2035×785×1070 mm
2045×785×1120 mm
1375 mm
1365 mm
130 kg
130 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
52.4×57.8 mm
125 ccm
125 ccm
air-cooled
air-cooled
7.8 kW / 7500 rpm
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
90 km/h
electric
electric
ECU
ECU
chain
chain
5-speed
5-speed
wet, multi-plate
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
pressure splash lubrication
90/90-17 | 110/80-17
90/90-17 | 110/80-17
USD telescopic forks
telescopic forks
mono-absorber
mono-absorber
18 L
18 L
265 mm disc / 220 mm disc
265 mm disc / 220 mm disc
CBS
CBS
blue, white, black
black, white, blue
* tolerancja/accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L

2050×775×1110 mm
1330 mm
150 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
125 ccm
air-cooled
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
electric
ECU
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
110/70-17 | 130/70-17
USD telescopic forks
mono-absorber
15 L
280 mm disc / 240 mm disc
CBS
white, black, red
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PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

ZK 125FX
2040×790×1050 mm
1300 mm
114 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
57×67.95 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 9300 rpm
8.9 Nm / 7000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
90/90-18 | 100/90-18
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
13 L
tarcza / bęben
CBS
granatowy, czarny, czerwony

RCR 125
2245×856×1143 mm
1390 mm
162 kg
2-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
44×41 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
8.5 kW / 7500 rpm
8.5 Nm / 5500 rpm
80 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
110/70-18 | 140/70-18
amortyzator teleskopowy USD
amortyzatory olejowe
16 L
tarcza / tarcza
CBS
czarny, biały

ADV 400
2205×810×1350 mm
1460 mm
162 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
85×70 mm
397 ccm
chłodzony powietrzem
20.2 kW / 6500 rpm
30.8 Nm / 5000 rpm
115 km/h
elektryczny
TLI
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, sucha misa olejowa
90/90-21 | 130/80-18
amortyzator teleskopowy
centralny amortyzator olejowy
16 L
258 mm tarcza / 240 mm tarcza
ABS
żółty, zielony

dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours

2040×790×1050 mm
1300 mm
114 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
57×67.95 mm
124 ccm
air-cooled
7.8 kW / 9300 rpm
8.9 Nm / 7000 rpm
90 km/h
electric, kick-start
ECU
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
90/90-18 | 100/90-18
telescopic forks
double oil absorber
13 L
disc / drum
CBS
navy blue, black, red

2245×856×1143 mm
1390 mm
162 kg
2-cylinder, 4-stroke, 4-valve
44×41 mm
125 ccm
air-cooled
8.5 kW / 7500 rpm
8.5 Nm / 5500 rpm
80 km/h
electric
TLI
chain
5-biegów
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
110/70-18 | 140/70-18
USD telescopic forks
double oil absorber
16 L
disc / disc
CBS
black, white

2205×810×1350 mm
1460 mm
162 kg
1-cylinder, 4-stroke, 4-valve
85×70 mm
397 ccm
air-cooled
20.2 kW / 6500 rpm
30.8 Nm / 5000 rpm
115 km/h
electric
TLI
chain
5-speed
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
90/90-21 | 130/80-18
telescopic forks
mono-absorber
16 L
258 mm disc / 240 mm disc
ABS
yellow, green
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PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

ADV 250
2130×868×1260 mm
1400 mm
175 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy
77×53.6 mm
250 ccm
chłodzony cieczą
18.5 kW / 9000 rpm
22.5 Nm / 7000 rpm
120 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
6-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/90-19 | 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
15 L
262 mm tarcza / 258 mm tarcza
ABS
pomarańczowy, biały

ADV 125FI pro
2090×865×1205 mm
1370 mm
138 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.9 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
7.8 kW / 7500 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-17 | 120/80-17
amortyzator teleskopowy USD
amortyzator olejowy
14 L
265 mm tarcza / 240 mm tarcza
CBS
niebieski, grafitowy

CRS FI 125 Enduro / Supermoto
2200/2120×830×1180/1140 mm
1405 mm
129 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
57×48.8 mm
125 ccm
chłodzony powietrzem
8.3 kW / 9000 rpm
9.5 Nm / 7500 rpm
95 km/h
elektryczny, nożny
ECU
łańcuch
5-biegów
mokre, wielotarczowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
2.75-21|4.10-18 / 100/70-17| 130/70-17
amortyzator teleskopowy USD
centralny amortyzator olejowy
7.2 L
280 mm tarcza / 220 mm tarcza
CBS
niebieski, czerwony

EN
dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours
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2090×865×1205 mm
2130×868×1260 mm
1370 mm
1400 mm
138 kg
175 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
1-cylinder, 4-stroke, 4-valve
52.4×57.8 mm
77×53.6 mm
125 ccm
250 ccm
air-cooled
water-cooled
7.8 kW / 7500 rpm
18.5 kW / 9000 rpm
9.2 Nm / 6000 rpm
22.5 Nm / 7000 rpm
90 km/h
120 km/h
electric
electric
ECU
ECU
chain
chain
5-speed
6-speed
wet, multi-plate
wet, multi-plate
pressure splash lubrication
pressure splash lubrication
100/80-17 | 120/80-17
100/90-19 | 130/70-17
USD telescopic forks
USD telescopic forks
mono-absorber
mono-absorber
14 L
15 L
265 mm disc / 220 mm disc
262 mm disc / 258 mm disc
CBS
ABS
blue, graphite
orange, white
* tolerancja/accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L

2200/2120×830×1180/1140 mm
1405 mm
129 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
57×48.8 mm
125 ccm
air-cooled
8.3 kW / 9000 rpm
9.5 Nm / 7500 rpm
95 km/h
electric, kick-start
ECU
chain
5-speed
wet, multi-plate
splash lubrication system
2.75-21|4.10-18 / 100/70-17|130/70-17
USD telescopic forks
mono-absorber
7.2 L
280 mm disc / 220 mm disc
CBS
blue, red

Romet 2017

PL
wymiary dł.×szer.×wys.
rozstaw osi
waga
silnik
śr. cylindra × skok tłoka
pojemność
chłodzenie
moc max. *
moment obrotowy *
prędkość max.
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opona przód | tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika **
hamulec przód / tył
system hamulcowy
kolorystyka

Black / White City 125
2040×700×1130 mm
1340 mm
106 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
100/80-16 | 120/70-14
amortyzator teleskopowy
amortyzator olejowy
6.8 L
241 mm tarcza / 193 mm tarcza
CBS
biały, czarny

RXL 125
1960×700×1140 mm
1410 mm
94 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
85 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
120/70-12 | 120/70-12
amortyzator teleskopowy
amortyzatory olejowe
6.0 L
tarcza / tarcza lub bęben
CBS
czarny, niebieski

Valentine 125
1850×715×1165 mm
1380 mm
102 kg
1-cylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy
52.4×57.8 mm
124 ccm
chłodzony powietrzem
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
elektryczny, nożny
EFI
pasek klinowy
CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra misa olejowa
120/70-12 | 130/70-12
amortyzator teleskopowy
amortyzator olejowy
6.0 L
241 mm tarcza / 110 mm tarcza
CBS
biały, granatowy

dimensions L×W×H
wheel base
weight
engine
bore × stroke
capacity
cooling
max power *
max torque *
max speed
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity **
brake front / rear
brake system
colours

2040×700×1130 mm
1340 mm
106 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
124 ccm
air-cooled
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
electric, kick-start
EFI
V-belt
automatic
centrifugal type
pressure splash
100/80-16 | 120/70-14
telescopic
mono-absorber
6.8 L
241 mm disc / 193 mm disc
CBS
white, black

1960×700×1140 mm
1410 mm
94 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
124 ccm
air-cooled
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
85 km/h
electric, kick-start
EFI
V-belt
automatic
centrifugal type
pressure splash
120/70-12 | 120/70-12
telescopic
hydraulic
6.0 L
disc / disc or drum
CBS
black, blue

1850×715×1165 mm
1380 mm
102 kg
1-cylinder, 4-stroke, 2-valve
52.4×57.8 mm
124 ccm
air-cooled
6.6 kW / 8000 rpm
8.6 Nm / 6000 rpm
90 km/h
electric, kick-start
EFI
V-belt
automatic
centrifugal type
pressure splash
120/70-12 | 130/70-12
telescopic
mono-absorber
6.0 L
241 mm disc / 110 mm disc
CBS
white, navy blue
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Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
Podgrodzie 32C, 39-200 Dębica
tel. +48 14 684 81 01
fax +48 14 680 86 41
e-mail: romet@romet.pl

Zakład Produkcyjny
ul. Narutowicza 14, 64-915
Jastrowie
tel. +48 67 266 24 41
fax +48 67 266 24 43
e-mail: jastrowie@romet.pl

Centrum Logistyczne
ul. Leśna 2, Kowalewo, 89-200
Szubin
tel. +48 52 384 22 35
fax +48 52 384 82 84
e-mail: kowalewo@romet.pl

Firma Arkus & Romet Group zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych w niniejszym katalogu modeli, ich wyposażenia, parametrów technicznych, pochodzenia
i ceny, jak również zaprzestania kontynuacji danego modelu. Katalog jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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