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MOTOCIKLŲ VAIRAVIMO MOKYKLA



Jums, kaip mokyklos savininkui arba vairavimo instruktoriui, KTM 
mokyklos mokymo paketuose siūlomos patrauklios sąlygos mūsų  
naujoms EURO 5 reikalavimus atitinkančioms KTM mokymo, vairavimo 
egzaminų ir mokomosioms transporto priemonėms.

Mūsų DUKE modeliai (ypač KTM 125 DUKE ir KTM 390 DUKE) yra  
itin populiarūs visame pasaulyje tarp pradedančiųjų ir grįžtančių ant 
motociklų žmonių. Tipiškas KTM stilius – išskirtinė įranga ir dizainas,  
net ir mažesnio darbinio tūrio motociklų klasėje; šiose transporto 
priemonėse, dėl TFT ekrano, įvairių vairavimo režimų, standartinės  
ABS ir dar daugiau saugos funkcijų, saugumą ir važiavimo malonumą 
pajusite kiekvienoje pamokoje.

Naujasis KTM 890 DUKE pakeičia dabar jau gerokai išbandytą 
KTM 790 DUKE. Dėl daugybės papildomų saugos funkcijų, šis dviejų 
cilindrų modelis, kurį taip pat galima įsigyti kaip A2 variantą, yra 
universalus bendražygis siekiant įgyti aukštesnę vairuotojo pažymėjimo 
kategoriją. Didelį KTM prekybos atstovų tinklą rasite adresu KTM.COM

Vietinis aptarnavimo ir pardavimo partneris mielai suteiks  
informacijos apie mūsų transporto priemones ir galimas  
išperkamosios nuomos galimybes.

Linkime saugaus ir sėkmingo 2021 m. sezono jums ir jūsų 
besimokantiems vairuotojams!

Jūsų KTM komanda

TAPKITE
NUGALĖTOJU TARP
PRADEDANČIŲJŲ



KTM 125 DUKE 

Mokomieji motociklai S
KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

Ne veltui KTM 125 DUKE yra vienas populiariausių pasaulyje 
motociklų pradedantiesiems motociklininkams. Keturių taktų vieno 
cilindro motociklas su standartiniu TFT ekranu ir LED žibintais 
pasižymi geriausiomis savo klasėje eksploatacinėmis savybėmis ir 
mažomis degalų sąnaudomis, kad mokiniai galėtų ilgiau važinėti.

Šis motociklas yra lengvas kaip plunksna ir jame įdiegtos  
moderniausios technologijos. KTM 390 DUKE variklis pasižymi 
didžiuliu sukimo momentu ir ypač geromis kasdienio naudojimo 
savybėmis – 44 arklio galių variklis yra vienas galingiausių ir 
efektyviausių pasirinkimų A2 kategorijos motociklininkams.

REIŠKIA SAUGĄ

Skirtingi važiavimo režimai pritaikyti taip, kad būtų  
galima lengvai nustatyti pagalbos motociklininkui funkcijas 
įvairioms važiavimo situacijoms: „Sport“ (sportinis) –  
jautresniam akceleratoriaus atsakui, „Street“ (gatvės) –  
patogiam važiavimui mieste, „Rain“ (lietaus) – kai kelias  
tampa slidesnis, ir pasirenkamas trasos režimas, kurį naudojant  
galima pasirinkti norimas važiavimo savybes.

KTM 390 DUKE 2021
A2 patvirtinta, A2 mokymo transporto priemonė, A2 bandomoji transporto priemonė

KAINA*  € 6.055,00 

SPECIALI KAINA VAIRAVIMO MOKYKLOMS  € 5.172,70 

KTM 125 DUKE 2021
A1 patvirtinta, A1 mokymo transporto priemonė, A1 bandomoji transporto priemonė

KAINA*  € 4.965,00

SPECIALI KAINA VAIRAVIMO MOKYKLOMS  € 4.244,57

* Į kainas neįskaičiuota transporto kaina.

Naujojo KTM 890 DUKE 889 kub. cm dviejų cilindrų eilėje 
variklio galia ir sukimo momentas, palyginti su populiariuoju 
KTM 790 DUKE, yra didesni, be to, jį galima įsigyti kaip A2 
(KTM 890 DUKE L) variantą. Važiavimo režimai ir pasirenkamieji 
programinės įrangos patobulinimai užtikrina, kad besimokantys 
motociklininkai galėtų naudotis visomis unikaliomis ir savo klasėje 
pirmaujančiomis KTM saugos funkcijomis.

KTM 890 DUKE 2021
Yra A2 versija, A2 mokomoji transporto priemonė, A, 
A2 bandomoji transporto priemonė (galia ribota iki 35 kW)

KAINA*  € 11.130,00 

SPECIALI KAINA VAIRAVIMO MOKYKLOMS  € 9.486,60 

NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ĮVAIRIAS PARINKTIS, 
KREIPKITĖS Į ĮGALIOTĄJĮ KTM PARDAVIMO ATSTOVĄ ARBA APSILANKYKITE KTM.COM.

     ELEKTRONINĖS PAGALBOS FUNKCIJOS užtikrina geresnes eksploatavimo savybes, valdymą, važiavimo malonumą ir saugumą: 

 ABS –  standartinė įranga visuose KTM motociklų modeliuose;

 QUICKSHIFTER+ – pavarų perjungimo be sankabos sistema;

  TRASOS REŽIMAS – kintamų apsukų reguliatorius ir jautresnė akceleratoriaus reakcija,  

išjungiamas apsaugos nuo važiavimo ant galinio rato režimas;e

 MTC –  nuo pasvirimo kampo priklausanti traukos kontrolės sistema. MSR – apsaugo nuo netyčinio galinio rato užblokavimo

  MS C SU POSŪKIO ABS – sistema reguliuoja stabdymo slėgį pagal motociklo pasvirimo kampą,  

kad stabdymas būtų saugesnis ir nuspėjamesnis įvairiomis sąlygomis.

#Getduked



MOTOCIKLAI 
INSTRUKTORIAMS
Tik šiais motociklais galima optimaliai pademonstruoti pagrindines važiavimo užduotis, puikias linijas bei atlikti stebėjimo kontrolę.  
Ir besimokantiems vairuotojams, ir instruktoriams vairavimo mokymai tampa vienu malonumu, kai važinėjama aukštos kokybės  
motociklais, kuriems jie jaučia aistrą. Kad tai būtų įmanoma, KTM siūlo specialius paketus mokomosioms transporto priemonėms.

Kiekviename KTM visada naudojamos 
aukštos kokybės detalės.

KTM POWERPARTS priedų programa kasmet yra plečiama. 
Be to, žinoma, yra priedų, kurie ypač tinka mokykliniams 
motociklams ir užtikrina žmonių bei technikos apsaugą, 
pavyzdžiui, žemos važiuoklės rinkiniai, aliumininės rankų 
apsaugos, plastiku dengtos apsauginės juostos, slydimo 
apsaugos ir dar daugiau.

Naujausias „KTM PowerParts“ dalis rasite svetainėje 
KTM.COM/POWERPARTS 
arba pas įgaliotąjį KTM pardavimo atstovą.

Ypatingiems motociklams reikia 
nepaprastos aprangos.

KTM POWERWEAR kolekcijas sudaro apie 400 itin  
šaunių gaminių. Daugumą šių gaminių pasaulinio lygio 
gamintojai gamina tik KTM. Tokie prekių ženklai kaip  
„Alpinestars“, „Leatt“, „Ogio“, „Schuberth“, „Shoei“ ir 
„Troy Lee Design“ garantuoja aukščiausią gaminių kokybę  
ir įspūdingą funkcionalumą.

Naujausią informaciją rasite svetainėje 
KTM.COM/POWERPARTS 
arba pas įgaliotąjį KTM pardavimo atstovą.

* Į kainas neįskaičiuota transporto kaina.

Pakeitęs savo išvaizdą, KTM 1290 SUPER DUKE R dabar yra dar 
paprastesnis nei bet kada anksčiau. Visiškai naujoje važiuoklėje 
sumontuota atnaujinta garsiojo LC8 serijos 75 laipsnių, 1301 kub. 
cm darbinio tūrio „V-Twin“ variklio versija, todėl motociklo  
eksploatavimo savybės pakilo į naują lygį.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S savo konkurentams iškelia 
labai aukštą kartelę. 118 kW (160 AG), pusiau aktyvi pakaba 
ir motociklo stabilumo kontrolė (MSC) – viskas, ko gali prireikti 
pasivejant sportinius motociklus. Be to, šie motociklai pasižymi 
iki smulkiausių detalių ištobulintais komponentais.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
KAINA*  € 18.300,00 

SPECIALI KAINA VAIRAVIMO MOKYKLOMS  € 15.582,12

KTM 1290 SUPER DUKE R 
KAINA*  € 18.900,00 

SPECIALI KAINA VAIRAVIMO MOKYKLOMS  € 16.088,91 

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

MOBILUMO PASLAUGA*
„KTM Mobility Service“ užtikrina jūsų saugumą  
kiekviename posūkyje ir suteikia 12 mėnesių nemokamą 
apsaugą. Ją galima nemokamai atnaujinti kas 12 mėnesių**, 
po kiekvienos techninės priežiūros pas įgaliotąjį KTM atstovą. 
Dėl plataus ir profesionalaus pagalbos tinklo, gedimai nekelia 
jokių rūpesčių, nes KTM pagalbos centras veikia 24 valandas 
per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus visoje 
Europoje. Visada PASIRUOŠĘ LENKTYNĖMS.
Daugiau informacijos rasite 
WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE *    „KTM Mobility Service“ gali būti teikiamos ne visose rinkose.  

Apie pasiūlymus ir sąlygas savo šalyje teiraukitės vietinio įgaliotojo KTM atstovo.
**  Vieno cilindro transporto priemonėms taikoma NAUDOJIMO TRUKMĖS apibrėžtis: maks. 60 000 km 

arba 8 metai, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau; dviejų cilindrų transporto priemonėms: 
maks. 80 000 km arba 8 metai, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau.



TEISINIS ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Nekopijuokite! Nuotraukose yra profesionalūs motociklininkai. Nuotraukos yra darytos uždarose lenktynių trasose arba uždaruose 
keliuose. KTM nori atkreipti visų motociklininkų dėmesį į tai, kad jie turi dėvėti nustatytas apsaugos priemones ir visada važiuoti 

atsakingai, laikydamiesi atitinkamų ir galiojančių kelių eismo taisyklių nuostatų.

Tik šioje brošiūroje reklamuojamų motociklų homologuotos versijos yra tinkamos naudoti keliuose. Įsigyjant motociklą ir pirmą kartą juo 
važiuojant privalu laikytis motociklo naudojimo instrukcijoje pateiktų įspėjimų ir pranešimų apie pavojus (ypač nustatytų greičio 

apribojimų). Kai kuriuos „KTM PowerParts“ linijos gaminius tam tikromis aplinkybėmis draudžiama naudoti viešuosiuose keliuose 
(skiriasi priklausomai nuo šalies). Dėl papildomos informacijos kreipkitės į KTM pardavimo atstovą. Iliustracijose pateiktos transporto 
priemonės gali skirtis tam tikromis detalėmis nuo serijinių modelių, o kai kuriose iliustracijose pavaizduota papildoma įranga, kurią 

galima įsigyti už papildomą mokestį. Visa informacija apie tiekimo apimtį, išvaizdą, paslaugas, matmenis ir svorį yra neįpareigojanti ir 
nurodyta su sąlyga, kad gali pasitaikyti spausdinimo, nustatymo ir rašybos klaidų; tokia informacija gali būti keičiama be išankstinio 

įspėjimo. Atkreipkite dėmesį, kad modelio specifikacijos įvairiose šalyse gali skirtis.

Visi paketai ir nuolaidos taikomos tik vairavimo mokykloms, patvirtinus jų statusą dalyvaujančioje įgaliotoje KTM atstovybėje.
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KTM NORDIC OY
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Tuupakantie 3C
01740 Vantaa, Finland
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