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SÕIDUKOOLI MOOTORRATTAD



KTM-i sõidukool pakub teile kui sõidukooli omanikule või mootorrattasõidu 
juhendajale meie Euro 5 standardiga ühilduvateks koolitusteks, 
sõidueksamiks ja tugisõidukitele atraktiivseid tingimusi.

Meie DUKE‘I mudelid (eriti KTM 125 DUKE ja KTM 390 DUKE) on 
maailmas äärmiselt populaarsed nii algajate kui ka nende seas, kes 
uuesti oma ratta selga istuvad. KTM-i stiilile tavapäraselt on varustus 
ja disain väljapaistvad, isegi väiksema töömahuga klassis. Sõidukid 
ühendavad igas sõidutunnis ohutuse ja sõidurõõmu tänu TFT-kuvale, 
valitavatele sõidurežiimidele, standard-ABS-ile ja veel teistelegi 
ohutusfunktsioonidele.

KTM 890 DUKE vahetab välja nüüd palju proovitud ja katsetatud 
KTM 790 DUKE‘I. Tänu mitmele lisaohutusfunktsioonile on see 
kahesilindriline mudel, mis on saadaval ka A2-variandis, mitmekülgne 
kaaslane teie edasijõudnud sõiduloa kategooriatele.

Kogu KTM-i edasimüüjate võrgu leiate veebilehelt KTM.COM. 
Kohalik teenindus ja müügipartner annavad teile hea meelega nõu meie 
sõidukite ning võimalike liisimisvõimaluste kohta.

Soovime teile ja teie sõiduõpilastele turvalist ja edukat 2021. aasta 
hooaega!

Teie KTM-i meeskond
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KTM 125 DUKE 

Õppemootorrattad O
KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

On üks hea põhjus, miks KTM 125 DUKE on maailma üks kõige 
populaarsemaid algajate mootorrattaid. Selles 4-käigulises  
ühesilindrilises mootorrattas, mille põhivarustuses on TFT-kuva ja 
LED-esituled, on ühendatud oma klassi parim toimivus ja väike 
kütusekulu, et hoida teie õppureid kauem sõidus.

See mootorratas on kerge nagu sulg ja sel on moodne tehnoloogia. 
KTM 390 DUKE‘I mootoril on käsi väänav pöördemoment, kuid 
igapäevases kasutuses eriti head kombed: 44 hobujõuga on see 
A2-sõitjatele üks kõige võimsamaid ja tõhusamaid valikuid.

TÄHISTAB OHUTUST

Erinevad sõidurežiimid on kohandatud sõiduabifunktsioonide 
hõlpsaks reguleerimiseks ja need sobivad mitmete  
sõiduolukordadega. Sport teravamaks gaasirulli keeramiseks, 
Street mugavaks linnasõiduks, Rain juhtudeks, kui olukord  
muutub libedaks, ning valikuline rajarežiim, et sisestada  
enda soovitud sõidustiil.

KTM 390 DUKE 2021
A2-tunnustatud, A2-õppesõiduk, A2-proovisõiduk

HIND*  € 6.005,00 

ERIHIND AUTOKOOLIDELE  € 5.129,95 

KTM 125 DUKE 2021
A1-tunnustatud, A1-õppesõiduk, A1-proovisõiduk

HIND*  € 4.925,00

ERIHIND AUTOKOOLIDELE  € 3.971,69

* Lisanduvad transpordikulud.

Uue KTM 890 DUKE‘I 889 cc paralleelsed paarismootorid lisavad 
KTM 790 DUKE‘IGA võrreldes võimsust ja pöördemomenti ning 
on saadaval ka A2 (KTM 890 DUKE L-i) variandis. Sõidurežiimid 
ja valikulised tarkvara täiustused tagavad, et teie sõiduõpilased 
saavad kasutada kõiki KTM-i unikaalseid ja oma klassi parimaid 
ohutusfunktsioone.

KTM 890 DUKE 2021
Saadaval on A2 versioon, A2 õppesõiduk, A, A2 proovisõiduk (võimsus piiratud 35 kW)

HIND*  € 11.040,00 

ERIHIND AUTOKOOLIDELE  € 9.408,20 

ERINEVATE VALIKUTE KOHTA ROHKEMA TEABE SAAMISEKS VÕTKE ÜHENDUST  
VOLITATUD KTM-I EDASIMÜÜJAGA VÕI VAADAKE VEEBISAITI KTM.COM

    ELEKTRILISED ABIFUNKTSIOONID pakuvad suuremat jõudlust, juhtimist, sõidurõõmu ja ohutust: 

 ABS – põhivarustus kõigil KTM-i mootorrataste mudelitel

 QUICKSHIFTER+ – sidurita käiguvahetussüsteem

 TRACK MODE – muutuv pöörlemise reguleerija ja tundlikum gaasipedaal, lülitab välja tagarattal sõitmist keelava režiimi

 MTC – sujuv, nurgast sõltuv veojuhtimissüsteem. MSR – takistab tahtmatut tagaratta lukustumist

  MSC WITH CORNERING ABS – süsteem kohandab pidurisüsteemi mootorratta sujuva nurgaga, et tagada ohutum ja 

ennustatavam pidurdamine paljudes eri tingimustes

#Getduked



TUGISÕIDUKID
Ainult nende mootorratastega on võimalik optimaalselt näidata põhilisi sõiduülesandeid, täiuslikku joont ja vaatluspõhist juhtimist. 
Nii sõiduõpilased kui ka juhendajad naudivad mootorrattaõpet palju rohkem, kui nad sõidavad kvaliteetsete mootorratastega, mille 
suhtes võib kirge tunda. KTM pakub selle võimaldamiseks tugisõidukidele eripakette.

LIIKUVUSTEENUS*
KTM-i liikuvusteenus turvab teid igas kurvis kaitsega, mis  
on 12 kuud tasuta. Seda saab tasuta uuendada iga 12 kuu  
tagant eluaja jooksul** koos iga teenusega volitatud KTM-i 
edasimüüja juures. Tänu suurele ja professionaalsele 
abivõrgustikule mööduvad rikked muretult, kuna KTM-i  
abikeskus on kogu Euroopas valmis 24 tundi ööpäevas,  
7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas. 
Hoiame teid ALATI VALMIS VÕIDU SÕITMA.  
Vaadake rohkem teavet veebilehelt 
WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE

Igal KTM-il on alati kvaliteetsed osad.

KTM-i POWERPARTSI varuosade programmi laiendatakse 
igal aastal. Ja loomulikult on varuosi, mis sobivad eriti hästi 
sõidukoolide mootorratastele ning pakuvad kaitset nii  
inimestele kui ka masinatele, näiteks madala šassii  
komplektid, alumiiniumist käepidemed, plastkattega  
mootorikaitsmed, pehmendused ja palju muud.

Uusimad KTM-i varuosad leiate veebilehelt 
KTM.COM/POWERPARTS 
või volitatud KTM-i edasimüüja juurest.

Erakordsed mootorrattad väärivad erakordseid rõivaid.

KTM POWERWEARI kollektsioonides on umbes  
400 ülilahedat eset. Enamiku neist toodetest on  
eksklusiivselt KTM-ile valmistanud maailmatasemel  
tootjad. Tootemargid, nagu Alpinestars, Leatt, Ogio,  
Schuberth, Shoei ja Troy Lee Design tagavad  
tippkvaliteedi muljet avaldava funktsionaalsusega.

Uusima teabe leiate veebilehelt 
KTM.COM/POWERWEAR 
või volitatud KTM-i edasimüüja juurest.

* Lisanduvad transpordikulud.

KTM 1290 SUPER DUKE R on vana naha maha heitnud ja on 
nüüd veel voolujoonelisem gondlita mootorratas kui kunagi varem. 
Uhiuue šassii all lööb LC8-seeria uuendatud versioon tunnustatud 
75-kraadisest, 1301 cc, V-paarismootorist süda, mis viib  
sooritusvõime järgmisele tasemele.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S seab reisi-enduromootor-
ratastele lati väga kõrgele. Oma 118 kW-ga (160 PS),  
poolaktiivse vedrustuse ja mootorratta stabiilsuskontrolliga  
(MSC) on sellel kõik, et pakkuda konkurentsi sportmootor-
ratastele. Ja kõik see tuleb tuttava funktsionaalsusega kuni 
väikseima detailini.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
HIND*  € 18.150,00 

ERIHIND AUTOKOOLIDELE  € 15.453,34

KTM 1290 SUPER DUKE R 
HIND*  € 18.750,00 

ERIHIND AUTOKOOLIDELE  € 15.955,94  

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

*    KTM Mobilit Service liikuvusteenus ei pruugi kõikidel turgudel saadaval olla. Küsige volitatud KTM-i 
edasimüüjalt pakkumuste ja tingimuste kohta oma riigis.

**  ELUEA määratlus ühesilindriliste sõidukite puhul: max 60 000 km või 8 aastat, kumb enne saabub; 
kahesilindriliste sõidukite puhul: max 80 000 km või 8 aastat, kumb enne saabub.



ÕIGUSLIK LAHTIÜTLUS

Mitte imiteerida! Piltidel olevad sõitjad on professionaalsed mootorratturid. Fotod on tehtud suletud ringradadel või maanteedel.  
KTM soovib, et kõik mootorratturid oleksid teadlikud, et nad peavad kandma ettenähtud kaitsevarustust ning sõitma alati 

vastutustundlikult liikluseeskirja asjakohaseid ja kohaldatavaid sätteid järgides.

Maanteel kasutamiseks sobivad ainult selles brošüüris reklaamitud mootorrataste heakskiidetud versioonid. Mootorratta ostmisel ja selle 
esmakordsel kasutamisel peab tingimata järgima omaniku käsiraamatu hoiatus- ja ohuteateid (eriti ettenähtud kiiruspiiranguid). 

Mõningaid KTM-i varuosi pole teatavatel tingimustel avalikel maanteedel kasutamiseks heaks kiidetud (oleneb riigist). Rohkema teabe 
saamiseks võtke ühendust KTM-i edasimüüjaga. Piltidel olevate sõidukite mõned detailid võivad erineda tootmismudelitest ja mõnel 
pildil on kujutatud valikulist varustust, mis on saadaval lisatasu eest. Kogu tarnet, välimust, teenuseid, mõõtmeid ja kaalu puudutav 

teave on mittesiduv ning on toodud klausliga, et võib esineda eksitusi, trükkimise, seadistuse ja trükivigu. Taoline teave võib muutuda 
ilma teavituseta. Pidage meeles, et mudelite tehnilised andmed võivad eri riikides erineda.

Kõik paketid ja allahindlused on avatud ainult sõidukoolidele pärast nende staatuse kontrollimist osaleva volitatud  
KTM-i edasimüüja juures.
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KTM NORDIC OY
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Tuupakantie 3C
01740 Vantaa, Finland
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