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AUTOSKOLAS MOTOCIKLI



KTM mācību skola – mācību autoskolas īpašnieks vai motociklu instruktors – 
piedāvā virkni pievilcīgu piedāvājumu ar mūsu jaunajiem, ar EURO 5 
saderīgajiem KTM treniņu, braukšanas testa un atbalsta transportlīdzekļiem.

Mūsu DUKE modeļi (īpaši KTM 125 DUKE un KTM 390 DUKE) ir ārkārtīgi 
populāri visā pasaulē gan iesācēju, gan to vidū, kas nolēmuši atkal kāpt uz sava 
motocikla. Tipiskā KTM stilā aprīkojums un dizains ir izcili pat vismazākajā 
darba tilpuma klasē; šajos transportlīdzekļos ir apvienota drošība un braukšanas 
prieks katrā nodarbībā, pateicoties TFT displejam, virknei iespējamo braukšanas 
režīmu, standarta ABS un vēl vairākām drošības funkcijām.

Jaunais KTM 890 DUKE tagad aizstāj daudz izmēģināto un testēto 
KTM 790 DUKE. Pateicoties vairākām papildu drošības funkcijām, šis divu 
cilindru modelis – pieejams arī kā A2 variants – ir daudzpusīgs pavadonis 
visaugstākajām jūsu vadītāja apliecību kategorijām.

Mūsu visaptverošo KTM izplatītāju tīklu varat atrast vietnē KTM.COM
Vietējais servisa un tirdzniecības partneris labprāt sniegs jums padomus  
par mūsu transportlīdzekļiem, kā arī par iespējamām līzinga iespējām.

Novēlam drošu un veiksmīgu 2021. gada sezonu jums un jūsu  
mācāmajiem braucējiem!

Jūsu KTM komanda

KĻŪSTI PAR 
IESĀCĒJU 
UZVARĒTĀJU



KTM 125 DUKE 

Treniņu motocikli D
KTM 390 DUKE

KTM 890 DUKE

Ir noteikts iemesls, kāpēc KTM 125 DUKE ir viens no pasaules 
populārākajiem motocikliem iesācējiem. Komplektā ar TFT displeju 
un priekšējiem LED lukturiem standarta aprīkojumā 4-taktu viena 
cilindra motocikls ir viens no vadošajiem savā klasē ar zemu  
degvielas patēriņu, lai jūsu apmācāmie varētu braukt ilgāk.

Šis motocikls ir viegls kā spalviņa un aprīkots ar vismodernākajām 
tehnoloģijām. KTM 390 DUKE dzinējs nodrošina lielisku 
uzrāvienu, bet tajā pašā laikā īpaši labas manieres ikdienas 
lietošanā – ar 44 zirgspēkiem tā ir viena no jaudīgākajām un 
efektīvākajām izvēlēm A2 motobraucējiem.

 IR DROŠĪBA

Dažādi braukšanas režīmi ir izstrādāti ērtai braukšanas 
palīdzības funkciju pielāgošanai, lai tās atbilstu dažādām 
braukšanas situācijām: Sporta režīms, lai panāktu asāku 
droseles reakciju, ielas režīms ērtai braukšanai pilsētā, lietus 
režīms – slidenam laikam, un papildu režīms, lai izvēlētos sev 
vēlamās braukšanas īpašības.

KTM 390 DUKE 2021
A2 apstiprināts, A2 mācību transportlīdzeklis, A2 testa transportlīdzeklis

CENA*  € 6.055,00

ĪPAŠA CENA AUTO SKOLĀM  € 5.127,70

KTM 125 DUKE 2021
A1 apstiprināts, A1 mācību transportlīdzeklis, A1 testa transportlīdzeklis

CENA*  € 4.965,00

ĪPAŠA CENA AUTO SKOLĀM  € 4.244,57

* Cenās nav iekļautas transporta izmaksas.

Jaunā KTM 890 DUKE paralēlais 889 kubikcentimetru  
divcilindru dzinējs nodrošina papildu jaudu un griezes momentu 
salīdzinājumā ar populāro KTM 790 DUKE, un tas ir pieejams  
arī kā A2 (KTM 890 DUKE L) variants. Braukšanas režīmi, kā 
arī papildu programmatūras uzlabojumi nodrošina, ka mācāmie 
braucēji var likt lietā visas KTM unikālās un savas klases vadošās 
drošības funkcijas.

KTM 890 DUKE 2021
Pieejama A2 versija, A2 mācību transportlīdzeklis, A, A2 testa transportlīdzeklis 
(jauda ierobežota līdz 35 kW)

CENA*  € 11.130,00

ĪPAŠA CENA AUTO SKOLĀM  € 9.486,60

LAI IEGŪTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU PAR IZVĒLES IESPĒJĀM,  
SAZINIETIES AR PILNVAROTU KTM IZPLATĪTĀJU VAI APMEKLĒJIET VIETNI KTM.COM

    ELEKTRONISKĀS PALĪDZĪBAS FUNKCIJAS nodrošina labāku sniegumu, vadību, braukšanas prieku un drošību: 

 ABS – standarts visos KTM motociklu modeļos

 QUICKSHIFTER+ – pārnesumu pārslēgšanas sistēma bez sajūga

 TRACK MODE – mainīgs griešanās regulators un jutīgāka droseļvārsta reakcija, deaktivizē pretspiediena režīmu

 MTC – no leņķa atkarīga vilces kontroles sistēma. MSR – novērš nejaušu aizmugurējā riteņa bloķēšanos

  MS C WITH CORNERING ABS – sistēma bremžu spiediena pielāgošanai atbilstīgi motocikla slīpuma leņķim – drošākai 

un paredzamākai bremzēšanai visdažādākajos apstākļos

#Getduked



ATBALSTA 
TRANSPORTLĪDZEKĻI
Tikai ar šiem motocikliem ir iespējams optimāli demonstrēt braukšanas pamatuzdevumus, nevainojamu līniju un novērošanas  
kontroli. Gan mācāmie braucēji, gan instruktori motociklu apmācību izbauda ievērojami vairāk, braucot ar augstas kvalitātes  
motocikliem. Lai tas būtu iespējams, KTM piedāvā īpašu aprīkojumu atbalsta transportlīdzekļiem.

Katrs KTM vienmēr ir aprīkots ar  
augstas kvalitātes komponentiem.

KTM POWERPARTS piederumu programma katru gadu 
tiek paplašināta. Un, protams, ir piederumi, kas ir īpaši 
piemēroti mācību motocikliem un piedāvā aizsardzību 
cilvēkiem un tehnikai, piemēram, zemu šasiju komplekti, 
alumīnija roku sargi, ar plastmasu pārklāti sadursmes stieņi, 
sānu aizsargi un daudz kas cits. 

Jaunākās KTM PowerParts varat atrast vietnē 
KTM.COM/POWERPARTS 
vai pie pilnvarota KTM izplatītāja.

Neparasti motocikli ir pelnījuši  
neparastu aprīkojumu. 

KTM POWERWEAR kolekcijās ir aptuveni 400 īpaši  
lielisku priekšmetu. Lielāko daļu šo produktu pasaules  
klases ražotāji ražo tikai KTM vajadzībām. Tādi zīmoli  
kā Alpinestars, Leatt, Ogio, Schuberth, Shoei un Troy 
Lee Design garantē augstāko kvalitāti ar iespaidīgu 
funkcionalitāti. 

Jaunāko informāciju varat atrast vietnē 
KTM.COM/POWERWEAR 
vai pie pilnvarota KTM izplatītāja.

* Cenās nav iekļautas transporta izmaksas.

Nometis visu lieko, KTM 1290 SUPER DUKE R tagad ir vēl 
veiklāks, agresīvāks un draudīgāks standarta motocikls nekā 
jebkad agrāk. Jaunā šasijā tas darbojas ar atjaunoto 75 grādu, 
1301 kubikcentimetru, LC8 sērijas V-Twin sirdi, paceļot veiktspēju 
jaunā līmenī.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S uzstāda ceļojuma enduro 
latiņu jaunā augstumā. Ar 118 kW (160 ZS), daļēji aktīvu  
piekari un motociklu stabilitātes kontroli (MSC) tam ir viss  
nepieciešamais, lai konkurētu ar sporta motocikliem. Un tam 
visam ir sava pazīstamā funkcionalitāte – līdz pat sīkākajām 
detaļām.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
CENA*  € 18.300,00 

ĪPAŠA CENA AUTO SKOLĀM  € 15.582,12

KTM 1290 SUPER DUKE R 
CENA*  € 18.900,00 

ĪPAŠA CENA AUTO SKOLĀM  € 16.088,91

KTM 1290 
SUPER ADVENTURE S

KTM 1290 
SUPER DUKE R

MOBILITĀTES PAKALPOJUMS*
KTM mobilitātes pakalpojums nodrošina jūsu drošību katrā 
pagriezienā ar 12 mēnešu bezmaksas aizsardzību. To bez 
maksas var atjaunot ik pēc 12 darbmūža mēnešiem**, veicot 
apkopi pie pilnvarota KTM izplatītāja. Pateicoties plašajam 
un profesionālajam palīdzības tīklam, nav jāuztraucas par 
ķibelēm ar motociklu, jo KTM palīdzības centrs ir pieejams 
24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā,  
visā Eiropā. Vienmēr turot jūs GATAVĪBĀ SACĪKSTĒM.
Plašāku informāciju skatiet vietnē  
WWW.KTM.COM/MOBILITYSERVICE

*    KTM Mobility Service mobilitātes pakalpojums var nebūt pieejams visos tirgos. Lūdzu, jautājiet savam 
vietējam pilnvarotajam KTM izplatītājam par piedāvājumiem un nosacījumiem jūsu valstī.

**  DARBMŪŽA definīcija viena cilindra transportlīdzekļiem: maks. 60 000 km vai 8 gadi, atkarībā no tā, kas 
notiek ātrāk; divu cilindru transportlīdzekļiem: maks. 80 000 km vai 8 gadi, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.



LEGAL DISCLAIMER

Do not imitate! The riders illustrated are professional motorcycle riders. The photos were taken on closed racing circuits or closed roads. 
KTM wishes to make all motorcyclists aware that they need to wear the prescribed protective gear and always ride in a responsible 

manner in accordance with the relevant and applicable provisions of the road traffic regulations.

Only the homologated versions of the motorbikes promoted in this brochure are suitable for road use. The warnings and hazard notices 
in the owner’s manual must be observed without fail when purchasing a motorcycle and using it for the first time (especially the 

prescribed speed limits). Some items in the KTM PowerParts product line are not approved for use on public roads in certain 
circumstances (varies from country to country). Please contact your KTM dealer for further information. The illustrated vehicles may vary 

in selected details from the production models and some illustrations feature optional equipment available at additional cost. All 
information concerning the scope of supply, appearance, services, dimensions and weights is non-binding and specified with the proviso 

that mistakes, printing, setting and typing errors may occur; such information is subject to change without notice. Please note that 
model specifications may vary from country to country.

All packages and discounts are available only to training schools upon verification 
of their status at a participating authorized KTM dealer.
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KTM NORDIC OY
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Tuupakantie 3C
01740 Vantaa, Finland
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