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Romet jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej motoryzacji.
Legendę tworzy nie tylko historia ale także współczesność. Jedynie zaawansowana technologia
i doskonały design pozwalają sprostać najwyższym wymaganiom jakie stawia się przed nowoczesnym pojazdem. Zapraszamy do świata jednośladów marki Romet, świata motoryzacyjnej
pasji gdzie każdy z pojazdów jest wyjątkowy i ma niepowtarzalny charakter. Motorowery, skutery, motocykle i maxi skutery prezentowane na kolejnych stronach zostały stworzone z myślą
o Tobie. Wejdź do motoryzacyjnego świata Rometu i przekonaj się sam!

SINCE 1948

PRODUKCJA
W fabrykach Rometu kluczowym elementem jest jakość i precyzja wykonania.
Utrzymanie najwyższych standardów możliwe jest tylko dzięki nowoczesnym maszynom
i wykwalifikowanej kadrze pracowników.
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125 ccm

Motocykle o pojemności 125 ccm
to obecnie najmodniejsza kategoria.
Te niezwykle lekkie i zwinne motocykle
i maxi skutery są dostępne praktycznie dla
każdego – można je prowadzić posiadając
jedynie prawo jazdy kategorii B od 3 lat.

BLACK / WHITE CITY 125

Black/White City 125
White City oraz Black City to prawdziwi
zdobywcy miejskiej przestrzeni. Najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają
niezawodność i trwałość tak wymaganą od
współczesnego skutera miejskiego, a dzięki
nowoczesnej stylizacji model City doskonale pasuje do dynamicznego i eleganckiego
stylu wielkich miast.
Elementem wyróżniającym modele City
to koła o dużej średnicy zapewniające doskonałą trakcję i niewielkie opory toczenia.
Większe koła to także lepszy komfort i bezpieczeństwo, o które dbają dodatkowo dwa
hamulce hydrauliczne o dużych tarczach.
Nowoczesny i ekonomiczny silnik z łatwością
radzi sobie w szybkim ruchu wielkich metropolii nie zużywając przy tym dużych ilości
paliwa i nie zanieczyszczając środowiska.
Pod siedzeniem tego pojazdu odnajdziemy
niezwykle pojemny schowek, niespotykany
w skuterach o tak dużych kołach. Całość domyka atrakcyjnie zaprojektowana nowoczesna lampa typu L.E.D.

106 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

BLACK/
WHITE CITY
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Latte City 125
Latte City to skuter nawiązujący swoim
wyglądem do najbardziej stylowych włoskich pojazdów. Szyk, elegancja i doskonałe
wykończenia połączone zostały z ekonomicznym silnikiem o pojemności 125 ccm. Latte
City 125 napędzany jest jednocylindrowym
silnikiem czterosuwowym współpracującym
z bezstopniową przekładnią automatyczną
CVT. W skuterze zastosowano stylizowany
tłumik, który wycisza silnik, przez co pojazd
jest dyskretny w użytkowaniu. Zastosowane
w Latte 125 oświetlenie typu L.E.D. umiejętnie eksponuje styl retro w nowoczesnym
wydaniu.
Chromowane elementy nadwozia, podłoga skutera wykonana w stylu retro a także
brązowa kanapa wykończona białą kedrą,
dodają skuterowi eleganckiego szyku. Standardowo zamontowany kufer zwiększa przydatność pojazdu. Istnieje możliwość doboru
akcesoryjnej szyby, która zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem.

100 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

LATTE CITY
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Retro 7 125
Moda na styl retro cieszy się największą
popularnością w motocyklach o pojemności 125 ccm. Klasyczna linia, dopracowane
detale i charakterystyczna kolorystyka po
dziś dzień przykuwają wzrok przechodniów.
Współczesne jednoślady są jednak dużo
bardziej trwałe i ekonomiczne, dlatego też
nowy skuter Rometu łączy elegancki styl
z niezawodną techniką. Z Retro 7 będziesz
zawsze na czas i to w doskonałym stylu!
Jednocylindrowy, chłodzony wymuszonym obiegiem powietrza silnik gwarantuje
doskonałe osiągi i niskie zużycie paliwa.
W ruchu miejskim wykazuje się sporą dynamiką, a poza miastem pozwala na szybkie
pokonywanie kolejnych kilometrów. Wyprostowana pozycja na szerokiej i wygodnej
kanapie oraz optymalnie wyprofilowana kierownica dodatkowo zachęcają do dalszych
podróży. Elegancki bagażnik umożliwia także przewożenie dodatkowego ładunku lub
montaż praktycznego kufra.

102 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

RETRO 7
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787 125
Znany i ceniony Romet 787 po wielu latach produkcji został udoskonalony i otrzymał nowe jednostki napędowe, między innymi nowoczesny silnik o pojemności 125
cm3. Wraz ze wzrostem pojemności skokowej silnika nowa wersja zyskała charakter
wygodnego maxi skutera. Kanapa otrzymała
ergonomiczne profilowanie z solidnym podparciem dolnej części kręgosłupa dla kierowcy. Teraz 787 jest jeszcze bardziej komfortowy i bezpieczny!
Temperament dynamicznego silnika jednocylindrowego poskromi solidny hamulec
tarczowy. Nowe obręcze z lekkich stopów
wyposażono w szerokie szosowe opony,
a wahacz wsparto na dwóch elementach
resorująco-tłumiących zwiększając stabilność pod dużym obciążeniem, dzięki czemu
nowy 787 świetnie spisuje się w mieście jak
i poza nim, pokonując sprawnie wielokilometrowe trasy.

113 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

787
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Maxi 125
Maxi skutery powstały z myślą o osobach
ceniących pokonywanie dużych odległości
przy zachowaniu jak największego komfortu
jazdy. Wyprofilowana kanapa z dodatkowym
regulowanym oparciem, szeroka owiewka
z wysoką szybą i rozbudowany zestaw wskaźników to elementy niespotykane w większości małych skuterów - w Maxi 125 są standardem. Tutaj chodzi o to, aby przemieszczać
się szybko i sprawnie, a przede wszystkim
niezwykle wygodnie.
Maxi 125 jest bardzo dynamiczny i zwrotny pozwalając na bezstresowe omijanie
korków. Bezpieczeństwo w ruchu miejskim
zapewniają dwa hamulce tarczowe oraz
szerokie opony, a także wydajne i jasne reflektory. Maxi 125 jest skuterem bardzo pojemnym umożliwiając zabranie sporej ilości
bagażu w jednym z kilku dostępnych zamykanych schowków. Ten model docenią przede wszystkim fani dużych skuterów, dla których praktyczność to sprawa priorytetowa.

138 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

MAXI
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MAXI 125R

Maxi 125R
Maxi 125R to udoskonalona wersja cenionego Maxi 125. Nowoczesny design
oraz jeszcze bogatsze wyposażenie powodują, że ten maxi skuter jest jednym z najwygodniejszych w swojej klasie. Ergonomiczna kanapa wraz z skutecznymi owiewkami
zapewniają wysoki komfort podróżowania,
a rozbudowany zestaw wskaźników oraz
oświetlenie w technologii L.E.D. podnoszą
bezpieczeństwo jazdy. Aby jeszcze bardziej
uprzyjemnić podróżowanie Maxi 125R został wyposażony seryjnie w radioodtwarzacz MP3 umożliwiający słuchanie ulubionej muzyki.
Silnik o mocy 7.5 KM zapewnia optymalne osiągi w ruchu miejskim i długie okresy
pomiędzy przeglądami. Hamulce tarczowe
z przodu i z tyłu pozwalają na łatwe zatrzymanie rozpędzonego Maxi 125R, sprawiając, że jazda tym sportowym maxi skuterem
jest jeszcze bardziej bezpieczna.

140 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

MAXI 125R
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OGAR
CAFFE
125

Ogar Caffe 125
Styl café racer miał swój początek w latach 60-tych ubiegłego wieku w Wielkiej
Brytanii. To właśnie tam lekkie i zwinne jednocylindrowe maszyny ścigały się od kawiarni do kawiarni kierowane przez niepokornych młodych motocyklistów. Ogar Caffe
jest rasowym przedstawicielem kawiarnianych klasyków. Cienka kanapa, szprychowe
koła, płytkie błotniki i balonowe opony wraz
z dwubarwnym malowaniem podkreślają
jeszcze bardziej rasowy rodowód Ogara,
który jest zawsze gotów do przemierzania
wielkomiejskich bulwarów.
Caffe 125 wyposażono w lekki i dynamiczny silnik czterosuwowy współpracujący z 5-cio biegową skrzynią umożliwiającą
optymalne wykorzystanie charakterystyki
silnika. Szerokie opony oraz wydajna amortyzacja gwarantują pewne prowadzenie
i komfort jazdy. Nisko umieszczony środek
ciężkości pozwala na stabilne manewrowanie w miejskim gąszczu a mocne hamulce na
pewne zatrzymanie.

102 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

OGAR CAFFE
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Ogar 125
Ogar 125 nawiązuje do wieloletniej historii marki Romet. Jednocylindrowy silnik, klasyczna linia, charakterystyczna kolorystyka
i doskonale znane logo na baku przenoszą
do świata klasyków polskiej motoryzacji.
Tutaj liczy się minimalizm i piękno prostej
formy połączone z najlepszymi walorami
użytkowymi. Trudno oprzeć się urokowi tego
polskiego klasyka, szczególnie, że napędza
go nowoczesna jednostka napędowa zapewniająca doskonałe osiągi i niskie zużycie
paliwa.
Charakterystyczne brzmienie jednocylindrowego silnika połączonego z 4-ro biegową skrzynią pozwala na czerpanie ogromnej
przyjemności z jazdy tym klasykiem. O bezpieczeństwo dbają mocne hamulce i stalowa rama z klasycznym układem podwójnych
elementów resorująco-tłumiących z tyłu
i widelcem teleskopowym z przodu. O niezawodność Ogara 125 dba nowoczesny układ
gaźnikowy oraz bezstykowy elektroniczny
zapłon CDI.

87 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

OGAR
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K125
K125 jest bardziej klasycznym odpowiednikiem ZK125, jednak nadal posiada
wszystko, co dynamiczny naked bike mieć
powinien. W jego stylistyce pojawiają się
elementy starej dobrej japońskiej szkoły
budowy niezawodnych motocykli uniwersalnych. Chromowany układ wydechowy,
gumowe osłony widelca czy płaska i długa
kanapa przywodzą na myśl najlepsze japońskie klasyki lat 70-tych i 80-tych. Charakterystyczny szorstki gang silnika chłodzonego
powietrzem trudno pomylić z jakimkolwiek
innym.
Klasyczne nadwozie skrywa współczesne
technologie, dzięki czemu K125 dorównuje
osiągami dynamicznemu ZK125. Wentylowana tarcza hamulca o powiększonej średnicy umożliwia pewne zatrzymanie nawet
z wysokich prędkości, szczególnie, że jednocylindrowy silnik K125 zachęca do dynamicznej jazdy. Klasyczne okrągłe zegary są
bardzo czytelne, a wyświetlacz biegów ułatwia prowadzenie tego lekkiego motocykla.

108 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

K125
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Zetka 125
Dynamiczny i sportowy styl łączy się tutaj
z potencjałem turystycznym i możliwością
pokonywania wielu kilometrów zarówno
solo jak i z pasażerem. ZK125 jest nowoczesnym i praktycznym motocyklem o uniwersalnym charakterze, który sprawdzi się w każdych warunkach na drodze i bez przeszkód
dotrze do wyznaczonego celu.
Silnik o mocy 9.9 KM gwarantuje lekkiej
Zetce 125 bardzo dobre przyspieszenie. Niska masa to także łatwość manewrowania
i zwrotność - motocykl błyskawicznie reaguje na ruchy kierownicy. Za bezpieczeństwo
odpowiadają szerokie opony szosowe oraz
wentylowany hamulec tarczowy z przodu.
Czytelne wskaźniki analogowe połączono
z cyfrowym wyświetlaczem aktualnie załączonego biegu dzięki czemu ZK125 jest motocyklem niezwykle łatwym w prowadzeniu,
także przez mniej doświadczonych motocyklistów.

108 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

ZETKA
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ADV 125
Romet ADV 125 został stworzony zgodnie z filozofią budowy motocykli przeprawowych. Ten lekki turystyk wjedzie tam gdzie
żaden inny, dzielnie znosząc najtrudniejsze
warunki i przewożąc spore ilości bagażu.
Wiele maszyn tego typu spotyka się w najbardziej niedostępnych obszarach naszego
globu, gdzie klasyczny jednoślad się nie
sprawdza. ADV 125 to motocykl do zadań
specjalnych!
ADV 125 posiada kompletne turystyczne wyposażenie. Solidna rama została dodatkowo wzmocniona sztywnymi gmolami
redukującymi skutki wywrotki. Ochronna
rama kierownicy i reflektora służy także, jako
bagażnik przedni, dodatkowo chroniąc ręce
motocyklisty. ADV 125 wyposażono w opony o bardziej agresywnym bieżniku i system
dodatkowych błotników, a nowoczesny silnik nie zawiedzie nawet w najtrudniejszych
warunkach.

138 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

ADV
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Soft 125
Zrelaksowana i wygodna pozycja za szeroką kierownicą to jedna z najważniejszych
cech rasowego choppera – nawet tego
najmniejszego. Romet Soft 125 pod tym
względem nie ustępuje dużo większym
amerykańskim wzorcom, ponadto prezentuje nowocześniejszy od nich styl. Dynamiczna
i smukła sylwetka oraz połączenie lśniącego
i matowego lakieru nadają małemu chopperowi Rometu drapieżny charakter. To idealny
motocykl nie tylko dla początkującego easy
ridera!
12-konny silnik z łatwością napędzą lekką, w przeciwieństwie do klasycznych przedstawicieli gatunku, maszynę. Romet Soft jest
zwinny i dynamiczny, a mocne hamulce dbają o bezpieczeństwo na zatłoczonych ulicach
miast oraz poza nimi. Odpowiednie zestrojenie układu dolotowego i wydechowego
zapewnia charakterystyczny bulgoczący
dźwięk czterosuwowego silnika, bo przecież
prawdziwy chopper nie tylko dobrze wygląda, ale także wspaniale brzmi!

105 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

SOFT
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R125
Masywne, ociekające lśniącym chromem elementy nadwozia, głębokie błotniki
i szeroki bak z konsolą to cechy rasowego
cruisera, jakim na pewno jest Romet R125.
Motocykl można wyposażyć w zestaw akcesoryjnych dodatków takich jak szeroka szyba
oraz lightbar. To motocykl dla osób ceniących najwyższy komfort oraz niepowtarzalny
styl, rozkoszujących się relaksującą jazdą i
niskim brzmieniem silnika.
Jednocylindrowy czterosuw dzięki zmodyfikowanemu układowi wydechowemu
brzmi rasowo i rozpędza się ochoczo już
od najniższych prędkości obrotowych,
zapewniając dobre przyspieszenia niezależnie od załączonego biegu. Nisko położone siedzenie oraz ciekawie wyprofilowana kierownica to znaki rozpoznawcze
tego modelu. Akcesoryjne stelaże boczne
umożliwiają montaż kufrów, które uczynią
z R125 klasycznego turystyka. Seryjnie montowane oparcie docenią osoby podróżujące
na tylnej kanapie.

140 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/bębnowy

KOLORYSTYKA:

R125
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R125 CVT
Proponując R125 CVT inspirowaliśmy
się futurystycznymi motocyklami. Połączenie cech klasycznego choppera, dynamicznego motocykla sportowego oraz wygody
turystycznego skutera pozwoliło na stworzenie pojazdu jedynego w swoim rodzaju.
Nietuzinkowa, smukła sylwetka połączona
z napędem CVT dały w efekcie wygodny
i dynamiczny motocykl o niepowtarzalnym
charakterze. Tutaj liczy się czysta przyjemność z jazdy i styl jakiego nie znajdziecie
w żadnym innym motocyklu.
R125 CVT napędzany jest jednocylindrowym silnikiem czterosuwowym współpracującym z bezstopniową przekładnią automatyczną CVT, dzięki czemu jazda na nim jest
niezwykle łatwa. Zawieszenie zestrojono
pod kątem komfortu i łatwości prowadzenia.
W tak nowoczesnym pojeździe koła z lekkich
stopów, opony bezdętkowe czy wydajne hamulce tarczowe są standardem.

136 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

R125 CVT
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Division 125
Dynamiczny i zawsze gotowy do jazdy – taki jest Division 125, sportowy naked
bike wykorzystujący najnowsze technologie
w dziedzinie projektowania lekkich jednośladów. To motocykl niezwykle zwinny i poręczny, a jego sportowy charakter zachęca
do dynamicznej jazdy. Ciekłokrystaliczny
wyświetlacz oraz oświetlenie w technologii
L.E.D. dopełniają nowoczesnego wizerunku.
Division 125 to motocykl obok którego nie
można przejść obojętnie.
Pięciobiegowa skrzynia o krótkich przełożeniach pozwala na sprawne przyspieszanie
i optymalne wykorzystanie momentu obrotowego silnika. Za zatrzymanie zwinnego
Division 125 odpowiadają dwa wentylowane hamulce tarczowe podnoszące znacznie
bezpieczeństwo jazdy. Dzięki optymalnej
wysokości dzielonej kanapy i swobodnej pozycji, w siodle Division poczujesz się bardzo
pewnie z łatwością pokonując ciasne zakręty
i szybkie proste na miejskich obwodnicach.

134 kg
jednocylindrowy, 4-suw, SOHC
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

DIVISION
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Arrow Fly 125
Arrow Fly to najbardziej sportowa 125ka Rometu. Już pierwsze spojrzenie uświadamia, że tutaj liczą się przede wszystkim
dobre osiągi i sportowy duch. Solidna rama
i wahacz oraz koła z lekkich stopów tworzą
wytrzymały i sztywny szkielet motocykla,
a dynamiczny silnik i skuteczne hamulce pozwalają na szybką i bezpieczną jazdę. Aerodynamiczne owiewki zapewniają skuteczną
ochronę przed pędem powietrza i redukują
opory przy wyższych prędkościach. Arrow
Fly to Twoja przepustka do świata sportów
motocyklowych!
Sportowego obrazu dopełniają najnowocześniejsze detale takie jak ciekłokrystaliczny wyświetlacz z centralnie umieszczonym
obrotomierzem, oświetlenie L.E.D. oraz szerokie szosowe opony. Wydajne zawieszenie
oraz sztywna rama pozytywnie wpływają na
prowadzenie. Arrow Fly reaguje natychmiastowo na ruchy kierownicy i precyzyjnie trzyma zadany kurs, jak na sportową maszynę
przystało.

137 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy/tarczowy

KOLORYSTYKA:

ARROW FLY
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PROJEKTOWANIE
Nowoczesne projektowanie stanowi początek każdego z pojazdów Romet Motors.
Tylko najlepsze rozwiązania są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.
46
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50 ccm

Popularne, zwinne i szybkie a przy tym
dostępne dla każdego.
50-ki Rometu to najlepszy początek
przygody z jednośladami.
Nieważne czy marzysz o klasycznym
modelu café racer, motorowerze
sportowym czy funkcjonalnym skuterze –
w tej kategorii znajdziesz swój wymarzony
pierwszy jednoślad.

White City 50

95 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/tarczowy

WHITE CITY
50

Romet

50 ccm

51

Blu City 50

87 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/bębnowy

BLU CITY
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Latte City 50

96 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

LATTE CITY
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Retro 7 50

97 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

RETRO 7
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700 10”/12” 50

83 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/bębnowy

700 10”/12”
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717 2T 50

93 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/tarczowy

717 2T
60

Romet

50 ccm
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717 H2O 50

93 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/bębnowy

717 H2O
62

Romet

50 ccm
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717 4T 50

85 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

717 4T
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Romet

50 ccm

65

727 Komfort 50

87 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

727 KOMFORT
66

Romet

50 ccm

67

727 Joy 50

82 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

727 JOY
68

Romet

50 ccm
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727 Premium 50

82 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

727 PREMIUM
70

Romet

50 ccm

71

767 50

90 kg
jednocylindrowy, 2-suw
tarczowy/bębnowy

767
72

Romet

50 ccm

73

Ogar Caffe 50

96 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

OGAR CAFFE
74

Romet

50 ccm
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Ogar 202 50

79 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
bębnowy/bębnowy

OGAR 202
76

Romet

50 ccm

77

Zetka 50

105 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/bębnowy

ZETKA
78

Romet

50 ccm
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Arrow Fly 50

112 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy/tarczowy

ARROW FLY
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Romet

50 ccm

81

150–175
ccm
To kategoria motocykli, które nie boją się
najcięższych zadań. Pojemności silnika
tych pojazdów gwarantują ekonomię
użytkowania przy zachowaniu dobrego
stosunku mocy silnika do masy pojazdu.

ADV 150

ADV 150

140 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy / bębnowy
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Romet

150–175 ccm

85

Z150

Z150

114 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHV
tarczowy / bębnowy

86

Romet

150–175 ccm

87

Z175

Z175

119 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy / bębnowy
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Romet

150–175 ccm

89

250 ccm

Motocykle dla spragnionych silnych
wrażeń. Pojazdy, w których zwartość
konstrukcji i gabarytów łączy się
z drapieżnym charakterem mocnego
silnika. Jeżeli posiadasz prawo jazdy
na motocykl, wybierz tę kategorię
pojemności.

Maxi 250

MAXI

158 kg
jednocylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy / tarczowy
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Romet

250 ccm
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R250

R250

150 kg
dwucylindrowy, 4-suw, OHC
tarczowy / bębnowy

94

Romet

250 ccm
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TECHNOLOGIA
Technologia i design pozwalają na zaprojektowanie nowoczesnego jednośladu. Romet tworząc swoje
pojazdy skutecznie łączy te dwie siły, czego efektem są doskonałe osiągi i bezpieczeństwo zamknięte
w niepowtarzalnej formie.
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Aluminiowe elementy
Wtrysk paliwa

RADIAL
CALIPER
STEEL
BRAID
RADIAL
CALIPER
WAVEDISC
BRAKE
RADIAL
CALIPER
WAVEDISC
BRAKE
USD SHOCK
ABSORBER
WAVEDISC
BRAKE
USD SHOCK
ABSORBER

Dział R&D sprawdza wagę każdej części składowej motocykla. Redukcja wagi spędza sen z powiek inżynierów,
wiele elementów wykonywane jest z aluminium na podstawie specjalnej, nowoczesnej technologii rodem z NASA.
Aluminium jest zdecydowanie lżejsze od stali – co pozwala
zmniejszyć masę całkowitą pojazdu jednocześnie zwiększając osiągi motocykla.

Radialne zaciski hamulcowe zastosowane w pojazdach
pozwalają na zwiększenie powierzchni styku klocków hamulcowych, z tarczą o kilkanaście procent. Zastosowana
technologia pieczołowicie opracowywana w dziale R&D
pozwala zdecydowanie skrócić drogę hamowania, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.

Najnowszy wtrysk paliwa FI pozwala na stworzenie idealnej mieszanki paliwowo-powietrznej, pozwalającej zminimalizować zużycie paliwa jednocześnie zwiększając moc
silnika. Redukcja zużycia paliwa sięga 15% w stosunku do
tradycyjnych systemów zasilania. Technologia ta jest również przyjazna dla środowiska, ponieważ spełniamy rygorystyczne normy emisji spalin.

Tarcze typu Wave posiadają zoptymalizowany kształt
oraz wielkość. Zastosowanie tej technologii pozwala zredukować drogę hamowania o kilka metrów, jednocześnie
wydłużając interwały wymian tarcz hamulcowych. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na szybkie oddawanie
ciepła przez tarczę, dzięki czemu hamowanie jest bardziej
efektywne.

FUEL
LIGHT
lu W
aINJECTION
EIGHT
FUEL
INJECTION
STEEL
FUEL
BRAID
INJECTION
STEEL
BRAID

USD SHOCK
ABSORBER

Współpraca z czołowymi producentami przewodów
hamulcowych pozwala wyposażyć pojazdy w najnowszą
technologię stosowaną na torach wyścigowych. Specjalnie
zaprojektowane przewody hamulcowe w stalowym oplocie
minimalizują zwiększanie średnicy przewodu hamulcowego podczas wzrostu ciśnienia, przez co hamulce są bardziej dozowane oraz bardziej skuteczne, wszystko w trosce
o bezpieczeństwo.

Zawieszenie typu Upside Down stosowane jest w najnowszych motocyklach sportowych. Technologia odwróconych amortyzatorów pozwala uzyskać większą sztywność
przedniego zawieszenia i bardziej precyzyjny skok, przy
jednoczesnym zmniejszeniu łącznej masy nieamortyzowanych elementów motocykla.

Romet

Technologia

Zawieszenie typu
Upside Down

RADIAL
STEEL
CALIPER
BRAID
RADIAL
CALIPER
WAVEDISC
RAKE
RB
ADIAL
CALIPER
WAVEDISC

Tarcze hamulcowe
typu Wave

Przewody hamulcowe
w stalowym oplocie

LIGHT
alu W
EIGHT
LIGHT
alu W
EIGHT

Radialne zaciski
hamulcowe
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STEEL
BRAID
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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.
100
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KASKI

102

ZS 3000A

ZS 3600

OP 02

ZS 381

Kolorystyka:
czarno-srebrny,
czerwony,
czarny mat.

Kolorystyka:
srebrny,
czarny.

Kolorystyka:
biały,
czarny,
czarny mat.

Kolorystyka:
bordowy,
czarny,
srebrny.

ZS 1200

ZS 2000

ZS 210A

ZS 607

Kolorystyka:
czerwono-czarny,
czarno-srebrny,
czarny,
srebrny.

Kolorystyka:
srebrno-czarny,
srebrno-czerwony,
srebrno-niebieski.

Kolorystyka:
srebrny,
czarny,
bordowy.

Kolorystyka:
srebrny,
czarny,
czarny mat.,
bordowy.

ZS 805

K3

ZS 507

H 722

Kolorystyka:
srebrny,
czarny.

Kolorystyka:
srebrny,
czarny,
czarny mat.

Kolorystyka:
czarny,
srebrny,
czarny mat.,
bordowy.

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

103

KUFRY
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SAKWY, AKUMULATORY

727

RX

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 22 l

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 30 l

R 250

C 07

Kufry bagażowe
boczne do modelu
R250/12

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 30 l

A 11

801

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 32 l

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 40 l

SAKWA
NA ZBIORNIK 006E

SAKWA
TYLNA 006T

Sakwa na zbiornik
paliwa z mocowaniem
magnetycznym.
Całkowita pojemność ok.
24 litrów po rozszerzeniu.
Sakwa posiada
przezroczystą kieszeń
na mapę oraz 3 boczne
kieszenie i pokrowiec
przeciwdeszczowy.

Sakwa tylna
z uniwersalnym
mocowaniem.
Całkowita pojemność
ok. 25 litrów. Sakwa
posiada 2 boczne
kieszenie i pokrowiec
przeciwdeszczowy.

SAKWY BOCZNE
+ TYLNA 006A

SAKWY BOCZNE
006B

Sakwy boczne + tylna
z uniwersalnym
systemem mocowania.
Całkowita pojemność
całego zestawu
to 88 litry.

Sakwy boczne z
uniwersalnym systemem
mocowania.
Całkowita pojemność
to 63 litry. Posiadają
zewnętrzne kieszenie
oraz pokrowiec
przeciwdeszczowy.

MG7L-BS

MG7A-BS

12 V, 7 Ah
(114×70×130)
(P+)

12 V, 6 Ah
(151×87×95)
(L+)

881

SK 125

MG9-4B1

MG4L-BS

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 51 l

Kufer bagażowy
do jednośladów
poj. 27 l

12 V, 9 Ah
(136×76×139)
(L+)

12 V, 3.5 Ah
(114×70×85)
(P+)
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CZĘŚCI, AKCESORIA
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.

ŚWIECE
ZAPŁONOWE

Zestaw dodatkowych
akcesoriów do modelu
R250.

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

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

ISKRA
NGK
TORCH

KLOCKI
HAMULCOWE

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

EKSPOZYTOR
NA CZĘŚCI
Pozwala prawidłowo
wyeksponować
produkty ROMET

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

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

PODNOŚNIK

ZAMKNIĘCIA

RĘKAWICE

Zamknięcia łańcuchowe,
blokady do tarczy
hamulcowej, U-locki
do motocykli
i motorowerów.

Perforowane rękawiczki
motocyklowe wykonane
ze skóry.
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AKCESORIA
R250

Podnośnik
motocyklowy
platformowy,
hydrauliczny,
udźwig: 450 kg,
wys. podnoszenia:
175-750 mm MAX,
wymiary:
2200×680 mm
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MOTORBIKE
DODATEK Z MoS2

MOTORBIKE DODATEK
DO PALIWA – CZTEROSUWY

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

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.
125 ml, art. nr 1581

MOTORBIKE
ENGINE FLUSH

MOTORBIKE OCZYSZCZACZ
DO ŁAŃCUCHA

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

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

MOTORBIKE 4T SYNTH
10W-50 RACE

MOTORBIKE 4T SYNTH
10W-60 RACE

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

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

MOTORBIKE 4T
10W-40 STREET

MOTORBIKE 4T
15W-50 STREET

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

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
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OLEJE, CHEMIA MOTOCYKLOWA
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 z katalizatorem.
1l art. nr 3044
4l art. nr 3046

Wytrzymały olej do silników
motocyklowych 4T. Zastosowanie
tego oleju ogranicza straty
z powodu parowania i spalania
przez silnik środka smarnego.
API SG/SJ/SL.
1l art. nr 1500
4l art. nr 1696

MOTORBIKE 2T
STREET

MOTORBIKE GEAR
OIL 80W

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

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
500 ml art. nr 1617

MOTORBIKE SMAR
DO ŁAŃCUCHA

MOTORBIKE BIAŁY SMAR
DO ŁAŃCUCHA

W pełni syntetyczny doskonale
przylegający i odporny na działanie
siły odśrodkowej bezbarwny
smar do łańcucha.
Szczególnie nadaje się do
szybkobieżnych łańcuchów
typu O-ring.
250 ml art. nr 1508

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

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.
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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ODZIEŻ
KURTKA FLAGSTAFF EVO

KURTKA DAMSKA
MARA LADY

▪▪ Poliamid 600 D
▪▪ Ballistic 1680 D
na wzmocnieniach łokci i ramion
▪▪ Wypinana membrana Hitex®:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory barkowe i łokciowe
certyfikowane wg EN 1621-1
▪▪ Na plecach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ Wstawki odblaskowe
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Zamek łączący ze spodniami
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: XS – 4XL, 6XL, 8XL, 10XL

▪▪ Poliester 330 D
▪▪ Poliester 600 D na wzmocnieniach
łokci i ramion
▪▪ Wypinana membrana Hitex®:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory barkowe i łokciowe
certyfikowane wg EN 1621-1
▪▪ Na plecach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ Wstawki odblaskowe
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Zamek łączący ze spodniami
▪▪ Kolory: czarny, czarny/popielaty
▪▪ Rozmiary: 34 – 46

SPODNIE FLAGSTAFF EVO
RĘKAWICE FREEZE EVO
▪▪ Połączenie skóry bydlęcej
i wytrzymałego poliestru
▪▪ Wzmocnienia kostek
▪▪ Membrana Hipora®: wodoodporna,
wiatroodporna, oddychająca
▪▪ Ocieplenie 3M Thinsulate™
▪▪ Zapięcie na podwójny rzep
▪▪ Materiał wierzchni: 100% poliester
▪▪ Wyściółka: 100% poliester
▪▪ Kolory: czarny, czarny/żółty
neonowy
▪▪ Rozmiary: 6 – 12
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▪▪ Poliamid 600 D
▪▪ Ballistic 1680 D
na wzmocnieniach kolan
▪▪ Wypinana membrana Hitex®:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory kolanowe certyfikowane
wg EN 1621-1
▪▪ Na biodrach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ Wstawki odblaskowe
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Zamek łączący z kurtką
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: XS – 4XL

RĘKAWICE DAMSKIE
MESH LADY
▪▪ Połączenie dużych paneli mesh
i skóry antypoślizgowej Amara
▪▪ Wysoka oddychalność
▪▪ Wzmocnienia na kostkach
▪▪ Krótki mankiet
▪▪ Materiał wierzchni: 40% poliester,
45% Amara, 15% inne
▪▪ Wyściółka: 100% poliester
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: DXS – DL

SPODNIE DAMSKIE
MARA LADY
▪▪ Poliester 330 D
▪▪ Poliester 600 D na wzmocnieniach
kolan
▪▪ Wypinana membrana Hitex®:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory kolanowe certyfikowane
wg EN 1621-1
▪▪ Protektory biodrowe Crash Foam
▪▪ Wstawki odblaskowe
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Zamek łączący z kurtką
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: 36 – 46

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

BUTY CITY RIDER
▪▪ Letnie sznurowane buty miejskie
▪▪ Połączenie skóry i poliuretanu
▪▪ Perforowane wstawki dla lepszej
wentylacji
▪▪ Wzmocnienia palców, pięty i kostek
▪▪ Wzmocnienie na dźwignię zmiany
biegów
▪▪ Wysokość cholewki ok. 16 cm
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: 37 - 46
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KURTKA MĘSKA PACE

KURTKA RAID

▪▪ Poliester 600 D
▪▪ Ballistic 1680 D na wzmocnieniach
łokci i ramion
▪▪ Wypinana membrana Hitex®:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory barkowe i łokciowe
certyfikowane wg EN 1621-1
▪▪ Na plecach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ Wstawki odblaskowe
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Zamek łączący ze spodniami
▪▪ Kolor: czarny
▪▪ Rozmiary: XS - 4XL

▪▪ Poliester 600 D
▪▪ Membrana Hitex®Z-Liner:
wodoodporna, wiatroodporna,
oddychająca
▪▪ Wypinane ocieplenie
▪▪ Protektory barkowe i łokciowe
certyfikowane wg EN 1621-1
▪▪ Na plecach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ System wentylacji AirVent
▪▪ Dzianinowe mankiety
▪▪ Odpinany kaptur
▪▪ Zamek łączący ze spodniami
▪▪ Kolor: czarny, granatowy
▪▪ Rozmiary: XXS - 3XL

RĘKAWICE AIRING

KURTKA MESH 2

▪▪ Anilinowa skóra bydlęca
▪▪ Liczne wstawki z przewiewnego
meshu
▪▪ Twarda osłona kostek
▪▪ Krótki mankiet wykończony
neoprenem
▪▪ Materiał wierzchni: 50% skóra, 50%
poliester
▪▪ Wyściółka: 100% poliester
▪▪ Kolory: czarny
▪▪ Rozmiary: 6 – 12

▪▪ Poliester 600 D
▪▪ Wydajna wentylacja dzięki panelom
typu mesh
▪▪ Protektory barkowe i łokciowe
certyfikowane wg EN 1621-1
▪▪ Na plecach pianka absorbująca
uderzenia
▪▪ Zamek wewnętrzny do wpięcia
dedykowanej membrany
▪▪ Zamek łączący ze spodniami
▪▪ Kolory: czarny, popielaty
▪▪ Rozmiary: XS – 4XL

BUTY LANE
▪▪ Krótkie buty miejskie w stylu
trampek
▪▪ Wysokiej jakości skóra bydlęca w
wykończeniu vintage
▪▪ Komfortowa wyściółka tekstylna
▪▪ Wzmocnienie palców i kostki
▪▪ Wzmocnienie na dźwignię zmiany
biegów
▪▪ Antypoślizgowa podeszwa
▪▪ Druga para sznurówek w zestawie
▪▪ Wysokość cholewki ok. 15 cm
▪▪ Kolory: czarny, brązowy
▪▪ Rozmiary: 37 – 47
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ROMET PARTNER
Kapitałem i podstawą biznesowych efektów we współpracy opartej na zasadach Franczyzy jest
silna marka. Romet to nowoczesny i prężnie rozwijający się brand. Znany pokoleniom skutecznie
konkuruje z najlepszymi w branży.
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DANE TECHNICZNE

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Black/White City 125
2040×700×1140
1130
106
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124.6
chłodzony powietrzem
9/8000
8.6/6500
86
elektryczny, nożny
CDI
pas klinowy
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
100/80-16 | 120/80-14
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
7
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
czarny, biały

Latte City 125
1925×675×1165
1335
100
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
7.5/7500
7.5/6000
85
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
120/70-12 | 120/70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
6
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
kremowy

Retro 7 125
1955×680×1190
1345
102
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
7/7500
7.9/5000
80
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
120/70-12 | 120/70-12
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
grafitowy, czarny

1925×675×1165
1335
100
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
7.5/7500
7.5/6000
80
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
120/70-12 | 120/70-12
telescopic fork
single shock absorber
6
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
cream

1955×680×1190
1345
102
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
7/7500
7.9/5000
80
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
120/70-12 | 120/70-12
telescopic fork
double shock absorber
5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
graphite, black

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

787 125
1980×700×1140
1360
113
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
7.5 / 7500
7.9 / 6000
85
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
130 /60-13 | 130 / 60-13
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
6
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
niebieski, czarny

Maxi 125
2190×755×1370
1550
138
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
9 / 7750
8.6 / 4750
80
elektryczny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
130 / 60-13 | 130/ 60-13
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
11
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
grafitowy

Maxi 125R
2140×720×1110
1570
140
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124.6
chłodzony powietrzem
7.5 / 7500
7.5 / 6000
85
elektryczny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
130 / 70-12 | 130/ 70-12
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, aluminiowy wahacz
11.5
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
czarny, grafitowy

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

1980×700×1140
1360
113
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
7.5 / 7500
7.9 / 6000
85
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
130 /60-13 | 130 / 60-13
telescopic fork
double shock absorber
5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
blue, black

2190×755×1370
1550
138
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
9 / 7750
8.6 / 4750
80
electric
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
130 / 60-13 | 130/ 60-13
telescopic fork
double shock absorber
11
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
graphite

2140×720×1110
1570
140
1 cylinder, four-stroke, OHC
124.6
air-cooled
7.5 / 7500
7.5 / 6000
85
electric
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
130 / 70-12 | 130/ 70-12
telescopic fork
double shock absorber
11.5
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
black, graphite

EN
dimensions [mm]
2040×700×1140
wheel base [mm]
1130
weight [kg]
106
engine
1 cylinder, four-stroke, OHC
capacity [ccm]
124.6
cooling
air-cooled
max power [KM] *
9/8000
max torque [Nm/rpm] *
8.6/6500
max speed [km/h]
86
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
CVT
gear box
CVT
clutch
dry clutch
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
100/80-16 | 120/80-14
front suspension
telescopic fork
rear suspension
single shock absorber
fuel tank capacity [L] **
7
brake front
disc, hydraulic
brake rear
disc, hydraulic
rims
aluminium
colours
black, white
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Ogar Caffe 125
2050×775×1098
1355
102
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
9/8500
8.5/6000
100
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90/90-18 | 120/80-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
11.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
szprychowe
biało-pomarańczowy, granatowo-czarny

Ogar 125
1870×790×1070
1220
87
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
120
chłodzony powietrzem
7/7500
7.6 /6000
75
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
4 biegi
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
2.75-17 | 3.00-17
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
7
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
pomarańczowy, niebieski

K125
2060×710×1130
1270
108
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
10.3/8500
8.9/7500
90
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90/90-18 | 110/90-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
12
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, srebrny, niebieski

1870×790×1070
1220
87
1 cylinder, four-stroke, OHC
120
air-cooled
7/7500
7.6 /6000
75
electric, kick-start
CDI
chain
4 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
2.75-17 | 3.00-17
telescopic fork
double shock absorber
7
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
orange, blue

2060×710×1130
1270
108
1 cylinder, four-stroke, OHV
124
air-cooled
10.3/8500
8.9/7500
90
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
90/90-18 | 110/90-16
telescopic fork
double shock absorber
12
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
black, silver, blue

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Zetka 125
1970×820×1070
1320
108
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
9.9 / 8000
9.6 / 6000
100
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90 / 90-18 | 110 /90-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
12
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, srebrny

ADV 125
2070×840×1105
1315
138
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
10 / 9000
8.6 / 7500
85
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.00-18 | 3.25-18
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
17.8
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
zielony, grafitowy

Soft 125
1950×810×1120
1320
105
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
12 / 8000
8.2 / 8000
90
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.00-18 | 110/ 90-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
12
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
srebrny, czarny

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

1970×820×1070
1320
108
1 cylinder, four-stroke, OHV
124
air-cooled
9.9 / 8000
9.6 / 6000
100
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
90 / 90-18 | 110 /90-16
telescopic fork
double shock absorber
12
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
black, silver

2070×840×1105
1315
138
1 cylinder, four-stroke, OHV
124
air-cooled
10 / 9000
8.6 / 7500
85
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
3.00-18 | 3.25-18
telescopic fork
double shock absorber
17.8
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
green, graphite

1950×810×1120
1320
105
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
12 / 8000
8.2 / 8000
90
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
3.00-18 | 110/ 90-16
telescopic fork
double shock absorber
12
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
silver, black

EN
dimensions [mm]
2050×775×1098
wheel base [mm]
1355
weight [kg]
102
engine
1 cylinder, four-stroke, OHV
capacity [ccm]
124
cooling
air-cooled
max power [KM] *
9/8500
max torque [Nm/rpm] *
8.5/6000
max speed [km/h]
100
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
chain
gear box
5 speed
clutch
multiplate, wet, manual
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
90/90-18 | 120/80-16
front suspension
telescopic fork
rear suspension
double shock absorber
fuel tank capacity [L] **
11.5
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
spoke
colours
white-blue, white-orange
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

R125
2210×890×1210
1520
140
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
8.8/7500
9.2/7500
90
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
110/90-16 | 130/90-15
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
14
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny

R125 CVT
2300×875×1170
1600
136
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
124
chłodzony powietrzem
8/7500
7.9/6000
85
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90/90-18 | 120/80-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, aluminiowy wahacz
14
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
czarny, bordowy

Division 125
2040×780×1100
1380
134
jednocylindrowy, czterosuwowy, SOHC
124
chłodzony powietrzem
11.5/9000
9.5/7000
90
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
100/80-17 | 130/70-17
widelec teleskopowy
centralny amortyzator, stalowy wahacz
14
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
zielono-czarny, biało-niebieski

2300×875×1170
1600
136
1 cylinder, four-stroke, OHC
124
air-cooled
8/7500
7.9/6000
85
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
90/90-18 | 120/80-16
telescopic fork
double shock absorber
14
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
black, maroon

2040×780×1100
1380
134
1 cylinder, four-stroke, SOHC
124
air-cooled
11.5/9000
9.5/7000
90
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
100/80-17 | 130/70-17
telescopic fork
central shock absorber
14
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
green-black, white-blue

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Arrow Fly 125
2020×700×1110
1350
137
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
124
chłodzony powietrzem
10 / 9000
8.6 / 7500
90
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
100/ 70-17 | 140/ 70-17
widelec teleskopowy
centralny amortyzator, stalowy wahacz
12.5
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
czarno-czerwony, niebiesko-biały

White City 50
1990×700×1130
1330
95
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony powietrzem
4 / 8000
4.5 / 6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
100 / 80-16 | 120/ 80-14
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
7
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
biały

Blu City 50
1840×675×1160
1285
87
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony powietrzem
4 / 6500
3.2 / 3500
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
120 / 70-12 | 130/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
granatowy

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

2020×700×1110
1350
137
1 cylinder, four-stroke, OHV
124
air-cooled
10 / 9000
8.6 / 7500
90
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
100/ 70-17 | 140/ 70-17
telescopic fork
central shock absorber
14
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
black-red, blue-white

1990×700×1130
1330
95
1 cylinder, two-stroke
49
air-cooled
4 / 8000
4.5 / 6000
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
100 / 80-16 | 120/ 80-14
telescopic fork
single shock absorber
7
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
white

1840×675×1160
1285
87
1 cylinder, two-stroke
49
air-cooled
4 / 6500
3.2 / 3500
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
120 / 70-12 | 130/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
navy blue

EN
dimensions [mm]
2210×890×1210
wheel base [mm]
1520
weight [kg]
140
engine
1 cylinder, four-stroke, OHV
capacity [ccm]
124
cooling
air-cooled
max power [KM] *
8.8/7500
max torque [Nm/rpm] *
9.2/7500
max speed [km/h]
90
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
chain
gear box
5 speed
clutch
multiplate, wet, manual
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
110/90-16 | 130/90-15
front suspension
telescopic fork
rear suspension
double shock absorber
fuel tank capacity [L] **
14
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
aluminium
colours
black
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Latte City 50
1925×675×1165
1335
96
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9/6500
3.2/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
120/70-12 | 120/70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
6
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
kremowy

Retro 7 50
1945×680×1190
1335
97
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9/6500
3.2/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
120/70-12 | 120/70-12
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, grafit

700 10”/12” 50
1840×680×1135
1300
83
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony powietrzem
3.4/7000
3/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
3.5-10 | 3.5-10 lub 110/70-12 | 110/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
4.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
biały, granatowy, czerwono-czarny

1945×680×1190
1335
97
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
2.9/6500
3.2/6000
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
120/70-12 | 120/70-12
telescopic fork
double shock absorber
5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
black, graphite

1840×680×1135
1300
83
1 cylinder, two-stroke
49
air-cooled
3.4/7000
3/6000
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
3.5-10 | 3.5-10 or 110/70-12 | 110/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
4.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
white, navy blue, red-black

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

717 2T 50
1870×700×1165
1330
93
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony powietrzem
2.9 / 8000
3.1 / 5500
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
120/ 70-12 | 120/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
6
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
pomarańczowo-czarny

717 H2O 50
1870×700×1165
1330
93
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony cieczą
3.2 / 6000
3.2 / 3500
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
120 / 70-12 | 120/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
6
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
żółto-biały

717 4T 50
1870×700×1165
1330
85
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9 / 8000
3.2 / 5500
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
120 / 70-12 | 120/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
6
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny / bębnowy mechan.
aluminiowe
czerwono-czarny

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

1870×700×1165
1330
93
1 cylinder, two-stroke
49
air-cooled
2.9 / 8000
3.1 / 5500
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
120/ 70-12 | 120/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
6
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
orange-black

1870×700×1165
1330
93
1 cylinder, two-stroke
49
liquid-cooled
3.2 / 6000
3.2 / 3500
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
120 / 70-12 | 120/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
6
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
yellow-white

1870×700×1165
1330
85
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
2.9 / 8000
3.2 / 5500
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
120 / 70-12 | 120/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
6
disc, hydraulic
disc, hydraulic / drum, mechanical
aluminium
red-black

EN
dimensions [mm]
1925×675×1165
wheel base [mm]
1335
weight [kg]
96
engine
1 cylinder, four-stroke, OHC
capacity [ccm]
49
cooling
air-cooled
max power [KM] *
2.9/6500
max torque [Nm/rpm] *
3.2/6000
max speed [km/h]
45
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
CVT
gear box
CVT
clutch
dry clutch
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
120/70-12 | 120/70-12
front suspension
telescopic fork
rear suspension
single shock absorber
fuel tank capacity [L] **
6
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
aluminium
colours
cream
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

727 Komfort 50
1810×720×1120
1290
87
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
3.3/7500
2.9/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.50-10 | 3.50-10
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
4.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, srebrny

727 Joy 50
1686×652×1094
1200
82
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
3/7000
3.2/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.00-10 | 3.00-10
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
4.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
stalowe
zielony, czerwony, niebieski

727 Premium 50
1686×652×1094
1200
82
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9/7000
3.2/6000
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.5-10 | 3.5-10
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
4.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
biały, czerwony

1686×652×1094
1200
82
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
3/7000
3.2/6000
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
3.00-10 | 3.00-10
telescopic fork
single shock absorber
4.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
steel
green, red, blue

1686×652×1094
1200
82
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
2.9/7000
3.2/6000
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
3.5-10 | 3.5-10
telescopic fork
single shock absorber
4.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
white, red

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

767 50
1870×700×1120
1290
90
jednocylindrowy, dwusuwowy
49
chłodzony powietrzem
4 / 7000
3.2 / 3500
45
elektryczny, nożny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
wymuszone, mieszanka
120/ 70-12 | 130/ 70-12
widelec teleskopowy
pojedynczy amortyzator, monowahacz
4.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarno-niebieski, czarno-czerwony

Ogar Caffe 50
2050×775×1098
1355
96
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
3 / 7000
3.1 / 6000
45
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
4 biegi
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90 / 90-18 | 120/ 80-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
11.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
szprychowe
biało-pomarańczowy, granatowo-czarny

Ogar 202 50
1870×770×970
1195
79
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.5 / 6500
2.4 / 4500
45
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
4 biegi
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
2.5 / 17 | 2.75 / 17
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
7
bębnowy mechaniczny
bębnowy mechaniczny
szprychowe/ aluminiowe
pomarańczowy, granatowy

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

1870×700×1120
1290
90
1 cylinder, two-stroke
49
air-cooled
4 / 7000
3.2 / 3500
45
electric, kick-start
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced, mixture
120/ 70-12 | 130/ 70-12
telescopic fork
single shock absorber
4.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
black-blue, black-red

2050×775×1098
1355
96
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
3 / 7000
3.1 / 6000
45
electric, kick-start
CDI
chain
4 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
90 / 90-18 | 120/ 80-16
telescopic fork
double shock absorber
11.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
spoke
white-orange, blue-black

1870×770×970
1195
79
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
2.5 / 6500
2.4 / 4500
45
electric, kick-start
CDI
chain
4 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
2.5 / 17 | 2.75 / 17
telescopic fork
double shock absorber
7
drum, mechanical
drum, mechanical
spoke / aluminium
orange, navy blue

EN
dimensions [mm]
1810×720×1120
wheel base [mm]
1290
weight [kg]
87
engine
1 cylinder, four-stroke, OHC
capacity [ccm]
49
cooling
air-cooled
max power [KM] *
3.3/7500
max torque [Nm/rpm] *
2.9/6000
max speed [km/h]
45
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
CVT
gear box
CVT
clutch
dry clutch
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
3.50-10 | 3.50-10
front suspension
telescopic fork
rear suspension
single shock absorber
fuel tank capacity [L] **
4.5
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
aluminium
colours
black, silver
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Zetka 50
1970×820×1070
1320
105
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9/8000
2.7/6250
45
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
4 biegi
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90/90-18 | 110/90-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
12
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, biały

Arrow Fly 50
2020×700×1110
1350
112
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
49
chłodzony powietrzem
2.9/6000
2.4/4500
45
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
4 biegi
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
110/70-17 | 140/70-17
widelec teleskopowy
centralny amortyzator, stalowy wahacz
12.5
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
biało-nieb., biało-czerw., czarno-czerwony

ADV 150
2090×860×1105
1318
140
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
149
chłodzony powietrzem
11/7000
11.5/5500
100
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.00-18 | 3.25-18
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
17.8
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
zielony, grafitowy

2020×700×1110
1350
112
1 cylinder, four-stroke, OHC
49
air-cooled
2.9/6000
2.4/4500
45
electric, kick-start
CDI
chain
4 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
110/70-17 | 140/70-17
telescopic fork
central shock absorber
12.5
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
white-blue, white-red, black-red

2090×860×1105
1318
140
1 cylinder, four-stroke, OHC
149
air-cooled
11/7000
11.5/5500
100
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
3.00-18 | 3.25-18
telescopic fork
double shock absorber
17.8
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
green, graphite

EN

PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

Z150
2005×725×1070
1320
114
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHV
149
chłodzony powietrzem
10.9 /8000
10.5 /7000
100
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
90 / 90-18 | 110/ 90-16
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
12
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, bordowy

Z175
2100×780×1100
1300
119
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
163
chłodzony powietrzem
13 / 8000
13 / 5500
95
elektryczny, nożny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
3.00-18 | 3.25-18
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
15.5
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
biały

Maxi 250
2190×755×1370
1605
158
jednocylindrowy, czterosuwowy, OHC
244
chłodzony cieczą
14 / 5750
19 / 3250
110
elektryczny
CDI
CVT
bezstopniowa CVT
suche odśrodkowe
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
130 / 60-13 | 130/ 60-13
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
11
tarczowy hydrauliczny
tarczowy hydrauliczny
aluminiowe
grafitowy

dimensions [mm]
wheel base [mm]
weight [kg]
engine
capacity [ccm]
cooling
max power [KM] *
max torque [Nm/rpm] *
max speed [km/h]
starter
ignition
transmission
gear box
clutch
lubrication
tire front | rear
front suspension
rear suspension
fuel tank capacity [L] **
brake front
brake rear
rims
colours

2005×725×1070
1320
114
1 cylinder, four-stroke, OHV
149
air-cooled
10.9 /8000
10.5 /7000
100
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
90 / 90-18 | 110/ 90-16
telescopic fork
double shock absorber
12
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
black, maroon

2100×780×1100
1300
119
1 cylinder, four-stroke, OHC
163
air-cooled
13 / 8000
13 / 5500
95
electric, kick-start
CDI
chain
5 speed
multiplate, wet, manual
forced circulation, wet oil sump
3.00-18 | 3.25-18
telescopic fork
double shock absorber
15.5
disc, hydraulic
drum, mechanical
aluminium
white

2190×755×1370
1605
158
1 cylinder, four-stroke, OHC
244
liquid-cooled
14 / 5750
19 / 3250
110
electric
CDI
CVT
CVT
dry clutch
forced circulation, wet oil sump
130 / 60-13 | 130/ 60-13
telescopic fork
double shock absorber
11
disc, hydraulic
disc, hydraulic
aluminium
graphite

EN
dimensions [mm]
1970×820×1070
wheel base [mm]
1320
weight [kg]
105
engine
1 cylinder, four-stroke, OHC
capacity [ccm]
49
cooling
air-cooled
max power [KM] *
2.9/8000
max torque [Nm/rpm] *
2.7/6250
max speed [km/h]
45
starter
electric, kick-start
ignition
CDI
transmission
chain
gear box
4 speed
clutch
multiplate, wet, manual
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
90/90-18 | 110/90-16
front suspension
telescopic fork
rear suspension
double shock absorber
fuel tank capacity [L] **
12
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
aluminium
colours
black, white
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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PL
wymiary [mm]
rozstaw osi [mm]
waga [kg]
silnik
pojemność [ccm]
chłodzenie
moc max [KM] *
moment obrot. [Nm/rpm] *
prędkość max [km/h]
rozruch
zapłon
przeniesienie napędu
skrzynia biegów
sprzęgło
smarowanie
opony przód| tył
zawieszenie przód
zawieszenie tył
pojemność zbiornika [L] **
hamulec przód
hamulec tył
obręcze
kolorystyka

R250
2230×1050×1090
1460
150
dwucylindrowy, czterosuwowy, OHC
234
chłodzony powietrzem
17/9000
15/8000
95
elektryczny
CDI
łańcuch
5 biegów
wielotarczowe, mokre, manualne
obieg wymuszony, mokra miska olejowa
110/90-16 | 130/90-15
widelec teleskopowy
podwójny amortyzator, stalowy wahacz
18
tarczowy hydrauliczny
bębnowy mechaniczny
aluminiowe
czarny, bordowy

EN
dimensions [mm]
2230×1050×1090
wheel base [mm]
1460
weight [kg]
150
engine
2 cylinders, four-stroke, OHC
capacity [ccm]
234
cooling
air-cooled
max power [KM] *
17/9000
max torque [Nm/rpm] *
15/8000
max speed [km/h]
95
starter
electric
ignition
CDI
transmission
chain
gear box
5 speed
clutch
multiplate, wet, manual
lubrication
forced circulation, wet oil sump
tire front | rear
110/90-16 | 130/90-15
front suspension
telescopic fork
rear suspension
double shock absorber
fuel tank capacity [L] **
18
brake front
disc, hydraulic
brake rear
drum, mechanical
rims
aluminium
colours
black, maroon
* tolerancja/ accuracy ±5%, ** tolerancja/accuracy ±1 L
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Centrum Logistyczne
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Centrum Logistyczne
ul. Bydgoska 75
78-600 Wałcz
tel. +48 67 387 05 26
e-mail: walcz@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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