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AUTOKOULUPYÖRÄT



KTM:n autokoulupaketit ovat autokouluille ja ajo-opettajille suunniteltuja 
houkuttelevia pakettitarjouksia KTM:n uusista EURO 5 -yhteensopivista 
ajoharjoittelu-, ajokoe- ja ajoesittelykäyttöön sopivista moottoripyöristä.

DUKE-mallimme (etenkin KTM 125 DUKE ja KTM 390 DUKE) ovat 
aloittelevien ja moottoripyöräilyn pariin palaavien kuskien suosikkipyöriä 
kaikkialla maailmassa. KTM:lle ominaiseen tapaan varustelu ja suunnittelu 
ovat huipputasoa heti alemmista teholuokista alkaen. TFT-näyttö,  
erilaiset valittavat ajotilat, ABS-jarrut vakiona ja monipuoliset 
turvallisuusominaisuudet varmistavat, että ajotunnit hoituvat näillä 
moottoripyörillä turvallisesti ja nautinnollisesti.

Uusi KTM 890 DUKE on luotettavaksi todetun KTM 790 DUKEn korvaava 
malli. Kaksisylinterinen pyörä on saatavana myös A2-varianttina ja siihen 
on lisätty monia uusia turvallisuusominaisuuksia, joten se sopii mainiosti 
korkeampien ajokorttiluokkien opetuspyöräksi.

Löydät kattavan luettelon KTM-jälleenmyyjistä osoitteesta KTM.COM
Paikallinen jälleenmyyjäkumppanimme auttaa mielellään sopivien 
moottoripyörien valinnassa ja antaa lisätietoja saatavana olevista  
rahoitus- ja leasingvaihtoehdoista.

Toivotamme turvallista ja menestyksekästä vuotta 2021 sekä sinulle että 
ajo-oppilaillesi!

KTM-tiimi

erinomainen VALINTA 
HARJOITUSPYÖRÄKSI



KTM 125 DUKE 

Ajoharjoittelupyörät T
KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

KTM 125 DUKE on syystäkin yksi maailman suosituimmista  
aloittelijoiden moottoripyöristä. TFT-näyttö ja LED-ajovalot kuuluvat 
vakiovarusteluun. Ja vaikka pyörän yksisylinterinen nelitahtimoottori 
kuuluu luokkansa tehokkaimpiin, polttoaineenkulutus on alhainen 
eikä ajotunneilla kulu turhaan aikaa tankkauksiin.

Tämä höyhenenkevyt moottoripyörä on pakattu täyteen  
huipputekniikkaa. KTM 390 DUKEn moottori vääntää voimalla, 
mutta pyörän hallinta on helppoa arkikäytössä. 44-hevosvoimainen 
pyörä on yksi voimakkaimmista ja tehokkaimmista A2-malleista.

niin kuin turvallisuus

Ajotilojen avulla kuljettajan apujärjestelmien toiminta  
voidaan sovittaa eri ajotilanteisiin sopivaksi: Sport-tilassa  
kaasuvaste on tavallista ärhäkämpi, Street-tila parantaa  
ajomukavuutta kaupunkiympäristössä, ja Rain-tila virittää  
pyörän sadekeliin sopivaksi. Valinnaisessa rata-ajotilassa  
pyörän voi virittää itse ajotyylille sopivaksi.

KTM 390 DUKE 2021
A2-ajokorttiluokka, A2-opetuskäyttöön ja A2 -ajokokeeseen

Suositusvähittäismyyntihinta (sis. alv 24%) € 6.299,00

Erikoishinta autokouluille (sis. alv 24%) € 5.393,95 

Hintoihin lisätään autoveron osuus € 1.381,22

KTM 125 DUKE 2021
A1-ajokorttiluokka, A1-opetuskäyttöön ja A1-ajokokeeseen

Suositusvähittäismyyntihinta (sis. alv 24%)  € 5.180,00

Erikoishinta autokouluille (sis. alv 24%) € 4.197,07 

Hintoihin lisätään autoveron osuus € 504,66

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut

Uudessa KTM 890 DUKEssa on suosittua edeltäjäänsä 
KTM 790 DUKEa tehokkaampi ja paremmin vääntävä  
889-kuutioinen rivikakkosmoottori. Pyörä on saatavana  
myös A2-varianttina (KTM 890 DUKE L). Eri ajotilojen,  
valinnaisten ohjelmistoparannusten ja luokkansa johtavien  
KTM-turvallisuusominaisuuksien ansiosta ajo-oppilaat voi  
päästää tehokkaan moottoripyörän puikkoihin turvallisesti.

KTM 890 DUKE 2021
Saatavilla A2-ajokorttiluokkaan, A2-opetuskäyttöön ja A & A2-ajokokeisiin  
(teho rajoitettu 35 kW)

Suositusvähittäismyyntihinta (sis. alv 24%) € 11.500,00

Erikoishinta autokouluille (sis. alv 24%) € 9.814,80

Hintoihin lisätään autoveron osuus € 3.426,65

LISÄTIETOJA VARUSTELUVAIHTOEHDOISTA SAAT VALTUUTETULTA 
KTM-JÄLLEENMYYJÄLTÄ JA KTM.COM-SIVUSTOSTA.

    Elektroniset apujärjestelmät parantavat suorituskykyä, hallittavuutta, ajonautintoa ja turvallisuutta: 

 ABS-jarrut ovat vakiovaruste kaikissa KTM-moottoripyörissä.

 QUICKSHIFTER+ on molempiin suuntiin toimiva vaihdeavustin, joka mahdollistaa vaihteiston käytön ilman kytkintä.

 RATA-AJOTILA herkistää kaasuvastetta, jossa keulimisenesto on poissa käytöstä ja luistoneston herkkyys on säädettävissä.

 MTC on pyörän kallistuskulmaa lukeva luistonestojärjestelmä.

 MSR on takapyörän lukkiutumisen estävä moottorijarrutuksen säätöjärjestelmä.

  MSC:n kaarre-avusteinen ABS -järjestelmä säätelee jarrupainetta moottoripyörän kallistuskulman mukaan niin,  

että jarrut toimivat turvallisesti ja ennakoitavasti erilaisissa ajo-olosuhteissa.

Tähän autokoulujen erikoistarjoukseen voidaan yhdistää KTM Finance 
‑rahoitusratkaisu. Lisätietoja KTM Finance ‑rahoituksesta saat  
KTM.COM-osoitteesta tai valtuutetuilta KTM-jälleenmyyjiltä.

KTM FINANCE
RAHOITUSRATKAISUT
AUTOKOULUILLE



Kun haluat esitellä ajamisen perustaitoja, täydellisen ajolinjan hakemista ja moottoripyörän hallintaa, nämä pyörät ovat siihen  
verraton väline. Sekä ajoharjoittelijat että opettajat nauttivat ajoharjoittelusta huomattavasti enemmän, kun alla on laadukas  
moottoripyörä, joka herättää myös tunteita. KTM antaa tähän mahdollisuuden ajoesittelypyörien erikoistarjouksella.

KTM FINANCE ‑RAHOITUS*
Moottoripyörän rahoituksen järjestämisen ei tarvitse olla 
vaikeaa. KTM:n rahoituskumppanin avulla saat itsellesi  
unelmien pyörän helpommin kuin osaat kuvitellakaan. 
Rahoitusratkaisut ovat henkilökohtaisesti räätälöitävissä, ja 
ne on suunniteltu nimenomaan moottoripyörien hankintaa 
varten. Lisätietoja saa valtuutetulta KTM-jälleenmyyjältä.

MOBILITY SERVICE* 
Maksuton KTM Mobility Service -tiepalvelu takaa matkan 
jatkumisen. Se on voimassa 12 kuukautta. Palvelun voi  
uusia veloituksetta 12 kuukauden välein moottoripyörän  
koko käyttöiän** ajan, jos pyörän kaikki huollot tehdään  
valtuutetulla KTM-jälleenmyyjällä. Laajan asiantuntija-
verkoston ansiosta KTM Assistance Center pystyy tarjoamaan 
tiepalvelupäivystyksen kaikkialla Euroopassa kellon ympäri 
vuoden jokaisena päivänä. Olet aina READY TO RACE.
Lisätietoja on osoitteessa 
WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE

*    KTM Finance- ja Mobility Service -palvelut eivät välttämättä ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.  
Kysy lisätietoja palvelujen saatavuudesta ja ehdoista paikalliselta valtuutetulta KTM-jälleenmyyjältä.

**  KÄYTTÖIÄN määritelmä on yksisylinterisillä malleilla enintään 60 000 km tai 8 vuotta ja  
kaksisylinterisillä malleilla enintään 80 000 km tai 8 vuotta sen mukaan, kumpi näistä täyttyy ensin.

Kaikki KTM-pyörät on rakennettu korkealaatuisista osista.

KTM POWERPARTS -malliston lisävarustevalikoima kasvaa 
joka vuosi. Tarjolla on luonnollisesti myös kuljettajaa ja 
pyöriä suojaavia varusteita, jotka sopivat erinomaisesti 
autokoulujen harjoittelupyöriin. Saatavana on esimerkiksi 
madallussarjoja, alumiinisia kädensuojia, muovipinnoitettuja 
kaatumatankoja, liukulevyjä ja paljon muuta.

Uusin KTM PowerParts -varusteluettelo löytyy osoitteesta 
KTM.COM/POWERPARTS 
tai valtuutetulta KTM-jälleenmyyjältä.

Tyylikkäät moottoripyörät ansaitsevat tyylikkään ajoasun.

KTM POWERWEAR -mallistoista löytyy noin 400  
huipputyylikästä ajoasustetta. Useimmat mallistojen  
tuotteet ovat huippuvalmistajien yksinoikeudella KTM:lle 
suunnittelemia. Alpinestars, Leatt, Ogio, Schuberth,  
Shoei, Troy Lee Design ja muut huippumerkit varmistavat  
asusteiden huippulaadun ja vaikuttavan toiminnallisuuden.

Uusimmat tiedot löytyvät osoitteesta 
KTM.COM/POWERWEAR 
ja valtuutetuilta KTM-jälleenmyyjiltä.

Nahkansa uudelleen luonut KTM 1290 SUPER DUKE R on  
entistäkin riisutumpi, joten kyseessä on todellinen hypernaku. 
Täysin uudistetun rungon uumenissa lepää päivitetty versio  
maineikkaasta 75 asteen 1301-kuutioisesta LC8-sarjan  
V-Twin-moottorista, joka nostaa pyörän suorituskyvyn aivan  
uudelle tasolle.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S nostaa matkaenduropyörien 
laaturiman uusiin korkeuksiin. 118 kW:n (160 hv) teho,  
semiaktiivijousitus ja MSC-ajonvakautusjärjestelmä vetävät  
vertoja jopa sporttipyörille. Kaikki nämä huippuominaisuudet  
on yhdistetty mallisarjan pyörille tuttuun yksityiskohtaisen  
tarkkaan toimivuuteen.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Suositusvähittäismyyntihinta (sis. alv 24%) € 18.849,00

Erikoishinta autokouluille (sis. alv 24%) € 16.061,45

Hintoihin lisätään autoveron osuus € 5.668,15

KTM 1290 SUPER DUKE R 
Suositusvähittäismyyntihinta (sis. alv 24%) € 19.460,00

Erikoishinta autokouluille (sis. alv 24%) € 16.580,80

Hintoihin lisätään autoveron osuus € 5.854,38

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

AJOESITTELYPYÖRÄT

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut



OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Älä matki! Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaismoottoripyöräilijöitä. Kuvat on otettu suljetuilla radoilla tai tieosuuksilla.  
KTM haluaa muistuttaa kaikkia moottoripyöräilijöitä siitä, että tien päällä on käytettävä säännöstenmukaisia suojavaatteita, ajettava 

vastuullisesti ja noudatettava paikallista tieliikennelainsäädäntöä.

Vain tässä esitteessä esiteltyjen moottoripyörien luokitellut versiot soveltuvat tieliikennekäyttöön. Ostetun moottoripyörän  
käyttöoppaan varoituksia ja vaarailmoituksia on ehdottomasti noudatettava heti ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen  

(tämä koskee erityisesti nopeusrajoituksia). Kaikkia KTM PowerParts -malliston tuotteita ei ole hyväksytty yleiseen tieliikennekäyttöön 
määrätyissä olosuhteissa (tämä vaihtelee maakohtaisesti). Lisätietoja saa KTM-jälleenmyyjältä. Kuvissa esiintyvien ajoneuvojen 

tuotantomallien varustelu saattaa poiketa kuvituksesta, ja osa kuvissa esiintyvistä varusteluista on maksullisia lisävarusteita. Mitkään 
ilmoitetut saatavuuteen, ulkonäköön, palveluihin, mittoihin ja painoihin liittyvät tiedot eivät ole sitovia, niiden virheettömyyttä ei taata, 

ja niissä saattaa esiintyä paino-, asemointi- ja kirjoitusvirheitä. Näitä tietoja voidaan myös muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.  
Mallien tekniset tiedot saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Paketit ja alennukset tarjotaan vain autokouluille, joiden oikeutuksen niihin valtuutettu KTM-jälleenmyyjä on vahvistanut.

KTM NORDIC OY
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Tuupakantie 3C
01740 Vantaa, Finland
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