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KJØRESKOLEMOTORSYKLER



Som eier av en kjøreskole eller motorsykkellærer får du tilbud om KTMs kjøreskolepakke 
med flere attraktive betingelser for våre nye EURO 5-kompatible elev-, test- og 
lærermotorsykler.

DUKE-modellene er svært populære blant nybegynnere, men også blant dem som vil 
begynne å kjøre igjen. De spreke KTM ADVENTURE-modellene tilbyr en komfortabel 
innkjørsport til KTMs eventyrlige verden for både kjøreskolelærere og -elever. Helt i linje 
med KTMs stil er både utstyret og designen i begge seriene helt enestående. 

De elektroniske assistansesystemene gir alle førere av KTM DUKE og  
ADVENTURE tilgang til førsteklasses ytelse, kontroll og sikkerhet.

Du får mer informasjon om assistansesystemer og kjøreskoletilbud  
ved å skanne QR-koden.

Vinnere 
begynner her!



ELEVMOTORSYKLER
KTM 125 DUKE 2022
Det finnes en grunn til hvorfor KTM 125 DUKE er en av verdens 
mest populære motorsykler for nybegynnere. Komplett utstyrt med 
TFT-skjerm og LED-frontlys som standard, tilbyr motorsykkelen med 
énsylindret 4-taktsmotor førsteklasses ytelse og lavt drivstofforbruk 
som lar elevene kjøre lengre.

Godkjent for førerkort klasse A1, A1 kjøreskolemotorsykkel,  
A1 oppkjøringsmotorsykkel

KTM 390 DUKE 2022
Denne motorsykkelen er lett som en fjær og utstyrt med toppmoderne 
teknikk. KTM 390 DUKE-motoren leverer et kraftig dreiemoment og 
fungerer særlig godt til hverdagskjøring – med 44 hk er dette et av de 
mest kraftfulle og effektive alternativene for A2-førere.

Godkjent for førerkort klasse A2, A2 kjøreskolemotorsykkel,  
A2 oppkjøringsmotorsykkel

KTM 890 DUKE 2022
Motoren 889 cc parallel twin i nye KTM 890 DUKE tilbyr ekstra 
effekt og dreiemoment sammenlignet med populære KTM 790 DUKE, 
og er også tilgjengelig til førerkortklasse A2 (KTM 890 DUKE L). 
Kjøremoduser og valgbare programvareforbedringer gjør at elevene har 
tilgang til alle KTMs unike og klasseledende sikkerhetsfunksjoner.

Godkjent for førerkort klasse A, A kjøreskolemotorsykkel,  
A oppkjøringsmotorsykkel



KTM Mobilitetsservice gir deg sikkerhet i hver sving, med 12-måneders 
dekning uten kostnad. Den kan også fornyes helt kostnadsfritt i perioder 
på 12 måneder, under motorsykkelens LEVETID*, hvis servicen utføres  
av en autorisert KTM-forhandler. Takket være et stort og profesjonelt  
assistansenettverk er havarier enkle å håndtere fordi KTM Assistance 
Center er tilgjengelig i hele Europa, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken  
og 365 dager i året. Vi gjør at du alltid er READY TO RACE. Du finner  
mer informasjon på KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

Finansieringen av drømme-MC-en kan ikke bli enklere. Med 
KTM Finance blir det enklere enn noensinne å kjøre av sted  
på den nye motorsykkelen din. Alle modeller har en egen  
finansieringsløsning som lar deg kjøre av sted på et blunk.  
Ta kontakt med en autorisert KTM-forhandler for å få vite mer.

KTM PowerParts er utviklet for å få ut det absolutt beste av din  
KTM-motorsykkel. Materialene er hentet fra racing, som produkter i  
karbonfiber, titan og med bestandig anodiseringsbehandling, og gjør at 
alle komponentene tåler ytterst krevende belastning. De er laget for å 
spare vekt og øke ytelsen samtidig som de forbedrer aerodynamikken  
og komforten, tilbyr KTM PowerParts en løsning for alle situasjoner.

Du finner de nyeste KTM PowerParts på KTM.COM/POWERPARTS  
eller hos en autorisert KTM-forhandler.

KTM Powerwear er utviklet med samme vinnerinstinkt som motor syklene 
våre, slik at du kan kle deg for ekstreme opplevelser og alltid være 
READY TO RACE! Spesielle motorsykler fortjener spesielle klær som 
garanterer toppkvalitet med imponerende egenskaper.

Du finner de nyeste KTM PowerWear på KTM.COM/POWERWEAR  
eller hos en autorisert KTM-forhandler.

KJØRELÆRERMOTORSYKLER

Tilgjengeligheten til KTM Finance og Mobilitetsservice varierer i ulike land.  
Spør den lokale autoriserte KTM-forhandleren hvilke tilbud som finnes i landet der du befinner deg.

*  Definisjonen LEVETID for ensylindrede motorsykler: maks. 6000 mil eller 8 år avhengig av hva som kommer først,  
for tosylindrede motorsykler: maks. 8000 mil eller 8 år, avhengig av hva som kommer først.

KTM 890 ADVENTURE 2022
Vekten på 215 kg ved full tank, gjør KTM 890 ADVENTURE  
til en utrolig sprek motorsykkel. Med en oppgradert ytelse på  
105 hk og 100 Nm (EURO5), er dette en avansert, lett og  
kompakt eventyrmaskin for alle terrengtyper som tilbyr essensen  
av offroadytelser for opplevelsesturer.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022 legger listen for 
langdistansemotorsykler svært høyt. Med 160 hk, semi-aktiv fjæring 
og bremsekontrollsystem for motorsykkel (MSC) har den alt som 
kreves for å konkurrere med sportsmotorsykler. Og alt leveres med den 
samme velkjente funksjonaliteten – ned til hver minste detalj.



FRASKRIVELSE AV JURIDISK ANSVAR

Ikke gjør det samme! Førerne i dette informasjonsmaterialet er profesjonelle motorsykkelførere og bildene er tatt på avgrensete 
motorsykkelbaner eller avstengte veier. KTM vil gjøre førere oppmerksom på at de må bruke foreskrevet beskyttelsesutstyr og alltid kjøre på en 

ansvarsfull måte i henhold til gjeldende lover og trafikkregler.

Kun de homologerte versjonene av motorsyklene som markedsføres i denne brosjyren, egner seg til veitrafikk. Advarslene og fareanvisningene i 
instruksjonsboken må følges uten unntak når du kjøper en motorsykkel og bruker den den første gangen (særlig de foreskrevne 

hastighetsgrensene). Enkelte av produktene KTM PowerParts er ikke godkjent for bruk på offentlige veier under visse omstendigheter (som 
varierer fra land til land). Ta kontakt med KTM-forhandleren din hvis du vil ha mer informasjon. Utstyrsdetaljene til motorsyklene på bildene kan 

avvike fra produksjonsmodellene og enkelte motorsykler har tilleggsutstyr som er tilgjengelig mot en ekstra kostnad. All informasjon om 
leveringen av motorsykkelen hva gjelder omfatning, utseende, tjenester, mål og vekt, er ikke bindende og angitt med forbehold om at det kan 

forekomme feil, trykk-, layout- eller skrivefeil, og at denne informasjonen kan endres uten varsel. Legg merke til at modellspesifikasjonene kan 
variere fra land til land. 

Pakketilbud og rabatter er tilgjengelige for kjøreskoler først når medvirkende  
KTM-forhandler har verifisert statusen deres.
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KTM SPORTMOTORCYCLE SCANDINAVIA AB
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Salamandervägen 16
702 36 Örebro, Sweden 
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