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Išsami informacija apie asortimentą, technines savybes ir spalvas
pateikiama svetainėje www.vmmoto.lt

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti gaminio dizainą,
konfigūraciją ar gamybos technologiją, kad pagerintų jo savybes.

Šiame kataloge esančiame tekste ir numeriuose gali būti spausdinimo klaidų.
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APIE KOMPANIJĄ

   Įmonės istorija nėra tik prekės ženklo istorija, tai yra žmonių ir jų idėjų istorija. Perestroikos aušroje pasirodė tam 
laikui neįprasta idėja: pagaminti nebrangų, stilingą, prieinamą dviratį suaugusiems, jaunimui ir vaikams, taip 
inicijuojant plačią dviračių kelionę mūsų šalyje.
   Taip buvo įregistruota „Velomotors“ kompanija ir „STELS“ prekės ženklas 1996 m. bei pardavimų pradžia Rusijos 
rinkoje. Pasirinkto kelio teisingumą patvirtino paprasti žmonės, kurie rubliu balsavo už naują prekės ženklą. Jau 
2003 m. Buvo atidaryta pirmoji įmonės gamykla Kubinkos mieste, Odintsovo rajone. 2006 m. Krylovskajos 
kaime netoli Rostovo prie Dono buvo įkurta antroji gamykla. 2008 m. buvo išgelbėtas ir sugrąžintas Žukovka 
mieste esantis dviračių fabrikas - sovietinių dviračių konstrukcijos pasididžiavimas, gaminęs garsiuosius dviračius 
„Desna“.
   Naujos tendencijos ir rinkos poreikiai atvedė įmonę į iš esmės naują veiklos sritį - variklinių transporto priemonių 
gamybą. 2009 m. Liepos mėn. Žukovskio motociklų gamyklos patalpose buvo organizuota pirmųjų keturračių 
gamyba. 2010 m. Bendrovės produktų linija buvo išplėsta motoroleriais ir motociklais. O po ketverių metų - mūsų 
pačių sukurti sniegaeigiai ir keturračiai.
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velomotors.ru
   Įmonės sėkmė nėra atsitiktinė: modelių asortimento įvairovė, kokybė, prieinama kaina, greitas atsakas į rinkos 
poreikius ir darni „STELS“ prekės ženklo koncepcija užtikrino platų įmonės populiarumą Rusijos Federacijoje ir 
užsienyje. Dabar įmonė yra profesionalų komanda, turinti ilgametę patirtį, tris itin modernias gamyklas, nuosa-
vą projektavimo ir inžinerijos biurą. Tai ateitis, kurią kuriame savo rankomis, su jumis ir jums.
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APIE GAMYBĄ

   Per daugelį metų patirtis, sukaupta bendra-
darbiaujant su pasauliniais motorinių transporto 
priemonių gamintojais, leido priimti sprendimą 
atidaryti motorolerių, keturračių ir motociklų 
surinkimo gamyklą.
  2009 m. Liepos mėn. „Velomotors“ kartu su 
pirmaujančiais gamintojais iš Taivano ir Kinijos 
organizavo visureigių transporto priemonių 
gamybą jai priklausančioje Žukovskio automo-
bilių gamykloje Brjansko srityje.

    Tose pačiose gamybos patalpose 2010 m. pradėta gaminti motorolerių „STELS“ linija - patogus ir ekonomiškas 
miesto transportas. STELS motoroleriai greitai išpopuliarėjo Rusijoje - su moderniu dizainu, geru maitinimo bloku 
ir vienerių metų garantija - geriausias pasirinkimas už siūlomą kainą.
   2013 m. žiemą pradėjo veikti keturi dizaino biurai, kurių specializacija - dviračiai, įranga, keturračių įranga ir 
sniego motociklai. Norint įsisavinti naujų tipų įrangos gamybą, buvo užsakyta daugiau nei 21 000 m2 gamybinių 
plotų, kuriuose buvo įrengta pasaulinių prekės ženklų, tokių kaip AMADA, MAZAK ir kt., gamybos įranga. Kartu 
su projektavimo biurais buvo organizuota aikštelė ir įrengta speciali įranga įvairiems įrangos bandymams atlikti.
   2013 m. Gruodžio mėn. įmonė įėjo į visiškai naują nišą - vietinių sniego motociklų gamybą. STELS S800 „ROSO-
MAKHA“ komunalinis  turistinis aparatas tapo pirmuoju įmonės sniego motociklu. Technika išsiskyrė keturtakčiu 
varikliu ir itin plačia, 600 milimetrų vėže.
     2014 m. "ROSOMAKHA" pagrindu buvo pagamintas naujas sniego motociklas STELS 600 VIKING. Dviejų 
taktų komunalinė transporto priemonė iškart sulaukė populiarumo ir pelnė Rusijos vartotojų pasitikėjimą. Snie-
gaeigis buvo pilnaipagamintas Žukovskio motociklų gamyklos patalpose, unikalų dizainą sukūrė „Velomotors“ 
dizaino biuras.
     2014 metų vasara pasirodė pirmasis pilnai Rusijoje pagaminto keturračio serijinis modelis - STELS ATV 600 
LEOPARD. Šis kūrinys pilnai priklauso „Velomotors“. Keturratis buvo suprojektuotas ir pagamintas Rusijoje, 
atsižvelgiant į Rusijos vartotojų reikalavimus ir mūsų eksploatavimo sąlygas. Po jo 2015 m. Kovo mėn. „Velomo-
tors“ pristatė savo pavyzdinį modelį - STELS ATV 800G GUEPARD.
    Pagrindine sensacija -  yra dviejų cilindrų V formos variklis, kurio apimtis siekia 800 kubinių centimetrų, paga-
mintas pas save.   „Velomotors“ inžinieriai sukūrė galingą, patikimą ir, svarbiausia, prieinamą keturračių
     Iš viso „Velomotors“ gamyklų dizaineriai ir inžinieriai sukūrė ir gamina keturis keturračių ir sniego motociklų 
variklius: 570 cm3 tūrio dvitaktį ir 650, 800 ir 850 cm3 trijų keturių taktų variklius..



     2016 m. keturračių ir sniegaeigių asortimentas labai išsiplėtė. Be to, 2016 m. rudenį buvo išleistas visiškai 
naujas sniego motociklo su viena slidė ir dviem vikšrais modelis - STELS „ERMAK“. Jis buvo sukurtas specialiai 
tiems regionams, kur tradiciškai naudojama tokia įranga, kuriai būdingi didesni pravažumai ir manevringumas. 
2017 m. Pabaigoje, naujoje bendrovės gamybos vietoje Rybinske, Jaroslavlio srityje, buvo pradėta gaminti 
superbudžetinį STELS sniego motociklą „MOROZ“.
     2018 m. „Velomotors“ įmonių grupė klientus pradžiugino vienu metu dviem naujais sniego motociklų mode-
liais - „STELS Vityaz“ ir „STELS Kapitan“. Pirmasis visiškai rusiškas praktiškas turistinis motociklas STELS 
"Vityaz" ant aliuminio rėmo idealiai pritaikytas Rusijos klimato ir kraštovaizdžio eksploatavimo sąlygoms. STELS 
„Kapitan“ yra kompaktiškas sniego motociklas, skirtas pramogų ir aktivaus poilsio mėgėjams, žvejybos ir 
medžioklės kelionėms.
     Metinė „Velomotors“ įmonių grupės produkcijos apimtis  yra daugiau nei 7,5 tūkstančio keturračių, daugiau 
kaip 6 tūkstančiai sniegaeigių ir daugiau nei 1 milijonas dviračių. Bendrovės vadovybė optimistiškai vertina 
ateitį ir turi rimtų planų plėsti gamybą, pristatyti naujas gamybos linijas ir toliau plėtoti dviračių ir motociklų 
pramonę.
     Vien per pastaruosius trejus metus valdos gamyklose buvo pradėtos eksploatuoti keturios naujos gamybos 
linijos, kurių bendras ilgis viršija 5 km, būtent: dvi linijos dviračių ratlankiams gaminti, linija gaminiams iš polime-
rinių medžiagų formuoti ir linija minkštųjų dviračių ir motorinių transporto priemonių sėdynių elementams 
gaminti. 2016 m. Žukovskio motociklų gamykloje pradėtas eksploatuoti robotizuotas kompleksas, unikalus 
Rusijos dviračių gamintojams, skirtas detalėms dažyti skystomis emalėmis. Taip pat 2016 m. pradėtas statyti 
pastatas, skirtas 14 000 m2 ploto aliumininių dviračių rėmų gamybai, ir naujas 8 000 m2 ploto sandėlio pasta-
tas.
Šiandien „Velomotors“ valdoje yra: „Zhukovsky“ motociklų gamykla, „Kubinsky“ dviračių gamykla, didmenis 
sandelis „Krylovskaya“ , transporto bazė ir sandėlis Lyubertsy mieste, atsarginių dalių sandėlis Urale, dizaino 
biurai Iževske ir Rybinske. Šiuo metu holdingas „Velomotors“ yra didžiausia dviračių ir motociklų gamintoja 
Europoje.
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KETURRAČIAI
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   Kai visa V formos variklio galia sujungiama su drąsiomis sunkiųjų 
plastikinių korpusų linijomis, agresyvia LED optika, patikimo universa-
laus keturračio greičiu, patogumu ir dinamiškumu, tai yra „STELS 
GUEPARD“ .
   Šiame modelyje kūrėjai kiek įmanoma atsižvelgė į visas įmanomas 
keturračio valdymo galimybes, oro sąlygų ypatumus ir didelių Rusijos 
platybių reljefą. „STELS GUEPARD“ bus patikimas kelionių palydovas, 
palydovas varžybose, puikus namų tvarkymo asistentas ir patikrintas 
medžioklės bei žvejybos partneris.
   Keturratyje yra informacinis prietaisų skydelis, aukšta dviejų lygių 
sėdynė suteikia keleiviui puikų matomumą. Plačios kojų atramos ir 
gumuotos keleivių sėdynių rankenos suteikia ypatingą komfortą.
„STELS GUEPARD“ yra tikras plėšrūnas tiek sausumoje, tiek vandeny-
je. Aukštai išdėstytos variklio oro įleidimo angos ir variatoriaus venti-
liacija leidžia įveikti giluminio vandens kliūtis. Ilga pakabos eiga skatina 
aukštą pravažumą  ir sudėtingų kliūčių įveikimą.
   Galingas ir patikimas „STELS GUEPARD“ sujungia unikalų grakštu-
mą ir judrumą. Apgalvotas dizainas ir išskirtinės techninės savybės 
sužavės ir profesionalus ir mėgėjus.

STELS GUEPARD
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69 AG

850 cm3

30 L

STELS ATV 850G

АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12,
АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis
Variklis 2 cilindrų, 4 taktų, aušinamas skysčiu, 850 cm³
Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Diegimo sistema Elektroninis valdymo blokas (ECU) MTO5 "DELPHI"
Paleidimo sistema Elektrostarteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 69/51 (6500)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 75/5000
Maksimalus greitis, km / h 110
Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Priekinių ir galinių ratų pavara Kardaninis velenas
Pavaros blokas nuo reduktorių iki ratų Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais
Priekinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 185 mm
Galinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 180 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis
Kuro bako talpa, L 30

Priekinės padangos АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12,
АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12

Galinės padangos

Priekiniai / galiniai diskai Lengvojo lydinio 6x12H2 / Lengvojo lydinio 7,5x12H2
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 2400 × 1356 × 1510
Rato pagrindas , mm 1550 ± 10

Prošvaisa, mm 300 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
Įrangos svoris / pilnas svoris, kg 410 / 642
Sukimosi spindulys, mm 3700

Bagažo laikiklis (priekinis / galinis) +/++/+
Gervė ++
Keleivio sėdynė ++
Apatinės dalies apsauga ++
Ratų arkų prailgintuvai ++
Galios buferis (priekinis / galinis) ++
Elektrinis vairo stiprintuvas ++
Papildomas radiatorius su prailginimu +–
Farkopas ++

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  GUEPARD TROPHY EFI EPS GUEPARD TROPHY PRO EFI EPS
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67 AG.

800 cm3

30 L

STELS ATV 800G

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis
Variklis 2 cilindrų, 4 taktų, aušinamas skysčiu, 800 cm³
Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Diegimo sistema Elektroninis valdymo blokas (ECU) MTO5 "DELPHI"
Paleidimo sistema Elektrostarteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 67/50 (6000)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 73/5000
Maksimalus greitis km / h 90
Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Priekinių ir galinių ratų pavara
Pavaros blokas nuo reduktorių iki ratų

Kardaninis velenas
Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais

Priekinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 185 mm
Galinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 180 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis
Kuro bako talpa, L 30

Priekinės padangos АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12,
АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12

Galinės padangos АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12,
АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12

Priekiniai / galiniai diskai Lengvojo lydinio 6x12H2 / Lengvojo lydinio 7,5x12H2
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 2344 × 1300 × 1550
Rato pagrindas , mm 1550 ± 10

Prošvaisa, mm 300 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
Įrangos svoris / pilnas svoris, kg 405 / 709
Sukimosi spindulys, mm 3700

Bagažo laikiklis (priekinis / galinis)

Keleivio sėdynė
Apatinės dalies apsauga
Ratų arkų prailgintuvai
Galios buferis (priekinis / galinis)
Elektrinis vairo stiprintuvas
Papildomas radiatorius su prailginimu
Farkopas

+
+

Plastikas
-

-
-
+

+
+

Aliuminis
+

-
-
+

-/+

-/- -/-

+/+ +/+

+/+

-
-

Plastikas
-

-
–
-

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  GUEPARD ST EFI GUEPARD TOURING EFI GUEPARD TROPHY EFI
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Gervė PE3.5 su trosu
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GUEPARD TROPHY PRO EFI GUEPARD TOURING EFI EPS GUEPARD TROPHY EFI EPS GUEPARD TROPHY PRO EFI EPS

Стальная сварная трубчатая
2-цилиндровый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, 800 см3

Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92
Электронный блок управления (ECU) «DELPHI»

Электростартер
67/50 (6000)

73/5000
90

Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock
Карданный вал

Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей
Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм
Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм

Дисковый, гидравлический
30

АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12,
АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12
АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12,
АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12

Легкосплавные 12"

2400 × 1356 × 1510

1550 ± 10
300 (клиренс указан для ATV на резине АТ26.  АТ27 — +12 мм, АТ28 — +25 мм)

410 / 642
3700

+/+ +/+ +/+ +/+
+ + + +
+ + + +

Алюминиевая Пластиковая Алюминиевая Алюминиевая
+ – + +

+/+ –/– +/+ +/+
– + + +
+ – – +
+ + + +
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Plieninis, suvirintas , vamzdinis
2 cilindrų, 4 taktų, aušinamas skysčiu, 800 cm³

Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Elektroninis valdymo blokas (ECU) MTO5 "DELPHI"

Elektrostarteris
67/50 (6000)

73/5000
90

V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Kardaninis velenas

Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais
Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 185 mm
Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 180 mm

Diskinis, hidraulinis
30

АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12,
АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12

АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12,
АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12

Lengvojo lydinio 6x12H2 / Lengvojo lydinio 7,5x12H2
2400 × 1356 × 1510

1550 ± 10
300 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)

410 / 642
3700

+
+

Aliuminis
+

+
-
+

+/+

+/+
+
+

Aliuminis
+

+
+
+

+/+

+/+

+/+

-/-

+
+

Plastikas
-

+
–
+

+/+

+/+

+
+

Aliuminis
+

-
+
+

GUEPARD TOURING EFI EPSGUEPARD TROPHY PRO EFI GUEPARD TROPHY EFI EPS GUEPARD TROPHY PRO EFI EPS



51 AG.

650 cm3

30 L

STELS ATV 650G

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis
Variklis 2 cilindrų, 4 taktų, aušinamas skysčiu, 650 cm³
Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Diegimo sistema Elektroninis valdymo blokas (ECU) MTO5 "DELPHI"
Paleidimo sistema Elektrostarteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 51/38 (2000)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 60/5000
Maksimalus greitis km / h 90
Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Priekinių ir galinių ratų pavara
Pavaros blokas nuo reduktorių iki ratų

Kardaninis velenas
Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais

Priekinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 185 mm
Galinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 180 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis
Kuro bako talpa, L 30

Priekinės padangos АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12,
АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12

Galinės padangos АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12,
АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12

Priekiniai / galiniai diskai Lengvojo lydinio 6x12H2 / Lengvojo lydinio 7,5x12H2
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis)
Rato pagrindas , mm 1550 ± 10

Prošvaisa, mm 300 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
Įrangos svoris / pilnas svoris, kg 410 / 642
Sukimosi spindulys, mm 3700

Bagažo laikiklis (priekinis / galinis)

Keleivio sėdynė
Apatinės dalies apsauga
Ratų arkų prailgintuvai
Galios buferis (priekinis / galinis)
Elektrinis vairo stiprintuvas
Papildomas radiatorius su prailginimu
Farkopas

+
+

Aliuminis
+

-
-
+

+
+

Aliuminis
+

-
+
+

+/+

+/+ +/+

+/+

-/+

-/-

-
-

Plastikas
-

-
–
-

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  GUEPARD ST EFI GUEPARD TROPHY EFI GUEPARD TROPHY EFI EPS

2350 × 1220 × 1400 (   40)± 2400 × 1356 × 1510 (   40)±

16

Gervė PE3.5 su trosu
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   „STELS LEOPARD“ keturračiai yra visureigių, praktiškumo ir patogu-
mo derinys. Mažas ir lengvai valdomas „STELS LEOPARD“ taps nepa-
keičiama įranga garaže visureigių entuziastams. Keturratis yra tinka-
mas kelionėms ir pasivaikščiojimams už miesto, taip pat medžioklės ir 
žvejybos kelionėms ir net žemės ūkio darbams.
   „STELS LEOPARD“ yra pirmasis keturatis, pagamintas Rusijoje. Šiuo 
metu bendrovė „VELOMOTORS“ atsisakė naudoti kiniškus kompo-
nentus ir atsargines dalis. Viskas gaminama Rusijoje ir skirta Rusijos 
bekelei, atsižvelgiant į eksploatacijos ypatumus, klimatą ir reljefą.
   „STELS LEOPARD“ yra patikimas ir patvarus keturratis. Naujo mode-
lio - „STELS LEOPARD“ su išplėstu pagrindu - išleidimas atveria naujas 
galimybes. Dabar galite dviese kartu leistis į kelionę ar žvejoti; keleivis 
sėdės ant galinės sėdynės patogiai ir maksimaliai saugiai.
   Patikimo veikimo pagrindas yra tvirtas ir patikimas rėmas ir pakaba, 
kurių dėka neįveikiamų kliūčių įveikimas taps maloniu važiavimu. Visu-
reigyje yra kompaktiškas ir informatyvus prietaisų skydelis. Manevrin-
gumas ir stabilumas jus maloniai nustebins. „STELS LEOPARD“ puikiai 
ieina į staigius posūkius ir lengvai užkariauja aukščiausias viršukalnes.

STELS LEOPARD





STELS ATV LEOPARD

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis
Variklis 1 cilindro, 4 taktų, aušinamas skysčiu

Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Variklio tūris, cm3 493

Diegimo sistema Elektroninis bekontaktis (CDI)
Paleidimo sistema Elektrostarteris, rankinis starteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 37/27 (6000)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 51 (5000)
Maksimalus greitis km / h 85

Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Priekinių ir galinių ratų pavara Kardaninis velenas

Sankaba Išcentrinė, automatinė, užpildyta alyva

Pavaros blokas nuo reduktorių iki ratų Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais
Priekinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 165 mm
Galinė pakaba Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 170 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis / Diskinis, hidraulinis

AT25x9-12
AT25x10-12

AT26x9-12
AT26x10-12

Kuro bako talpa, L 14
Priekinės padangos
Galinės padangos
Priekiniai / galiniai diskai Štampuoti  12"
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 2240 × 1155 × 1440 (± 40)
Rato pagrindas , mm 1365
Prošvaisa, mm 290 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
Įrangos svoris / pilnas svoris, kg 400
Sukimosi spindulys, mm 3200

Bagažo laikiklis (priekinis / galinis) +/++/+
Gervė PE3.5 su trosu +-
Keleivio sėdynė --
Apatinės dalies apsauga PlastikasPlastikas
Vilkimo kablys (Farkopas) kvadratinis --
Vilkimo kablys (Farkopas) apvalus +-

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  LEOPARD 500 ST LEOPARD 500 YS

20
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42 AG.

622 cm3

14 L

+/+
+
+

Plastikas
+
-

+/+
+
+

Plastikas
-
+

+/+
+
+

Plastikas
+
-

+/+
+
+

Plastikas
-
+

Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92 Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
594 622

Elektroninis bekontaktis (CDI)
Elektrostarteris, rankinis starteris

39/29 (6000)
56 (5000)

42/31 (6000)
60 (5000)

2240 × 1155 × 1440
1365

2340 × 1155 × 1440
1465

2240 × 1155 × 1440
1365

2340 × 1155 × 1440
1465

Plieninis, suvirintas , vamzdinis
1 cilindro, 4 taktų, aušinamas skysčiu

85

V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P) su 2WD / 4WD / 4WD Lock režimu
Kardaninis velenas

Išcentrinė, automatinė, užpildyta alyva

Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais
Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 165 mm
Nepriklausoma, dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais, eiga 170 mm

Diskinis, hidraulinis / Diskinis, hidraulinis

AT26x9-12
AT26x10-12

14

Lengvojo lydinio 6x12H2 / Lengvojo lydinio 7,5x12H2

290 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
400

3200

LEOPARD 600YLLEOPARD 600Y LEOPARD 650YS LEOPARD 650YL

Elektroninis valdymo blokas (ECU) MTO5 "DELPHI"
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   Susipažinkite su mūsų nauju mažos kubatūros rusišku keturračiu 
„STELS 110A HUGO“! Mes perrašėme važiavimo taisykles - keturračiai 
tapo dar greitesni ir patikimesni! „STELS HUGO“ yra sukurtas kaip mini 
keturratis su maža variklio kubatūra. Jis turi didelį, tvirtą rėmą, todėl 
idealiai tinka tiek suaugusiems, tiek jauniems pilotams.
   Keturratį suprojektavo „Velomotors“ įmonių grupės Rybinsko ir Iževs-
ko projektavimo biurai ir jis išlaikė visus bandymų ir sertifikavimo 
etapus.
   Trijų greičių pavarų dėžė leidžia pasirinkti norimą važiavimo tipą, 
atsižvelgiant į darbo sąlygas ir vairuotojo patirtį. Visureigyje yra elektri-
nis starteris ir kikstarteris. Komponentų kokybė išskiria jį iš kitų analogų, 
o 6,5 litro degalų bakas leidžia važiuoti kur kas toliau be degalų papildi-
mo. „HUGO“ yra uždengtos kojų atramos, kad būtų užtikrintas didesnis 
saugumas. Jau standartinėje konfigūracijoje keturratis turi ratų arkos 
prailginimus, apatinės dalies apsaugą, metalinį buferį su dekoratyvine 
apdaila.
   Naujovės pranašumas yra visiškas pritaikymas Rusijos įstatymams, 
PSM prieinamumas ir visas registracijai reikalingų dokumentų paketas.
    Patikimumas, paprastas valdymas ir puikios garantijos sąlygos paver-
čia šį keturračių nepakeičiamu aktyvių užsiėmimų priemone visai šeimai!

STELS 110A HUGO
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7 AG

107 cm3

6,5 L

STELS ATV 110A HUGO

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis
Variklis 1 cilindro, 4 taktų, aušinamas oru; 107 cm3

Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Diegimo sistema Elektroninė (CDI)
Paleidimo sistema Elektrostarteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 7 (7500)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 7,2 (5000)

Greičių dežė  Krumpliaratinė
Pagrindinė pavara Grandininė

Sankaba Sausa, automatinė

Pavaros blokas nuo reduktorių iki ratų Transmisijos velenas su dviem vienodo kampinio greičio vyriais
Priekinė pakaba Dviguba svirtis, su hidrauliniais amortizatoriais
Galinė pakaba Svirtis su spyruokliniu-hidrauliniu amortizatoriumi
Priekinis / galinis stabdis Mechaninė mechaninė pavara / kojų hidraulinė pavara

AT 21×7"-10" / AT 20×11"-8"
Kuro bako talpa, L 6,5
Priekinės / galinės padangos
Priekiniai / galiniai diskai Plieniniai, štampuoti
Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 1640×970×1040 / 760
Rato pagrindas , mm 1100
Prošvaisa, mm 290 (nurodytas keturračio padangų atstumas su padangom AT26.  АТ27 — +12 mm, АТ28 — +25 mm)
Įrangos svoris / pilnas svoris, kg 144
Sukimosi spindulys, mm 3200

Galinio vaizdo veidrodžiai +

Ratų arkų prailgintuvai +

Apatinės dalies apsauga +

Metalinis buferis +

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  STELS ATV 110A «HUGO» 
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SNIEGAEIGIAI
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     Sniego motociklą „STELS VIKING“, užsirekomedavusi save daugelį 
ilgų ekspedicijų atšiauriose šiaurinėse platumose, galima pagrįstai 
laikyti Rusijos žiemos šeimininku. Geras valdymas ir apgalvotas dizai-
nas leidžia sniego motociklui lengvai įveikti bet kokį atstumą.
     Rėmas pagamintas iš aukštos kokybės rusiško plieno, o korpusas 
pagamintas iš smūgiams atsparaus elastingo plastiko, kuris nepraran-
da savo savybių net esant stipriausiam šalčiui. Platus priekinis stiklas 
pagamintas iš anti-crash medžiagos ir pasižymi puikiu plastiškumu, 
puikiai apsaugo pilotą nuo sniego ir vėjo. Patogi sėdynė suteikia mak-
simalų komfortą keliaujant. Šiuolaikinio stiliaus valdymo mygtukai 
leidžia perjungti net ir su didelių gabaritų pirštinėmis. Išlenktas vairas ir 
neslystančios rankenos suteikia gerą sukibimą ir apsaugo nuo slydimo, 
net važiuojant sniego motociklu sunkiomis riedėjimo sąlygomis.
     „Velomotors“ kompanijoje nuolatinis tobulėjimas ir judėjimas pirmyn 
yra vienas pagrindinių darbo principų. 2018 m. „Velomotors“ inžinieriai 
ir kūrėjai daug nuveikė modernizuodami šį modelį. Daugelis šio galin-
go, utilitariško sniego motociklo dalių buvo patobulintos .
     „STELS VIKING 2.0“ versija yra pasirengusi bet kokiems iššūkiams, 
nesvarbu, ar tai būtų kelionė per didžiules Šiaurės platybes, ar sunkūs 
namų ūkio darbai, ar medžioklės ir žvejybos kelionės.

STELS VIKING 2.0
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67 AG.

800 cm3

45 L

STELS ATV 650G

Rėmas Plieninis, suvirintas , vamzdinis

Variklis 2 cilindrų, 4 taktų,
aušinamas skysčiu; 800 cm3 2 cilindrų, 2 taktų, aušinamas oru; 565 cm3

Tiekimo sistema
Įpurškimas; benzinas, kurio

oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Karbiuratorius; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92

Diegimo sistema Elektroninis valdymo blokas (ECU) Elektroninis valdymo blokas (CDI)
Paleidimo sistema Elektrostarteris, rankinis starteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 67/50 (6000)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 73 (5000)
Maksimalus greitis km / h 80

54/40 (6500)
60 (6500)

70
Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P)
Pagrindinė pavara
Vikšras  (ilgis / plotis / aukštis)

Grandininė
3937 × 600 × 22

Priekinė pakaba Teleskopinė spyruoklė su hidrauliniu amortizatoriumi, eiga 150 mm
Galinė pakaba Slydimo spyruoklė su hidrauliniu amortizatoriumi, eiga 170 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis
Kuro bako talpa, L 45

Svoris, kg 610
339Neapkrauta (sausa) masė, kg

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis)
Sukimosi spindulys, mm 5000

Velkamos priekabos svoris, kg 500

Sparnai nuo šakų Pasirinktinai
Keleivio sėdynė

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  VIKING 800 v2.0 VIKING 600 v2.0 VIKING 600 ST v2.0

3170 × 1130 × 1415 (± 40 mm)

345

+

370

+ +

30
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     „ERMAK“ sniegaeigis sukurtas specialiai tiems regionams, kur tradi-
ciškai naudojami sniego motociklai su viena slide ir dviem vikšrais. 
STELS „ERMAK“ patiks tiek žiemos medžioklės ir žvejybos mėgėjams, 
tiek tiems, kurie naudoja įrangą namų ūkio darbams atlikti, sunkiems 
kroviniams gabenti, vairuoti ekstremaliomis žiemos sąlygomis.
     Dizaino ypatybės - viena slide, du vikšrai  - suteikia „ERMAK“ sniego 
motociklui didesnį pravažumą ir  manevringumą . Gilus ir purus sniegas, 
ledo kupros netaps kliūtimis šiam tundros užkariautojui, nes plastikinis 
sniego motociklo dugnas yra sutvirtintas ir optimizuotas. Sniego moto-
cikllo rėmas yra pagamintas iš rėmo su plieniniu viduriu . Viduryje esanti 
slide leidžia lengvai laviruoti tarp medžių.
     Palyginti su panašiais modeliais, „ERMAK“ turi galingesnį variklį ir 
išvysto didesnį greitį; degalų bakas yra dvigubai didesnis; transmisija 
yra su maža pavara; Pavarų dėžė - krumpliaratine, be grandinės; 
hidraulinis stabdžių mechanizmas; galinėje pakaboje sumontuoti dujo-
hidrauliniai amortizatoriai; slide ant teleskopinio stovo. Taip pat 
„STELS“ „ERMAK“ išsiskiria šiuolaikišku dizainu, patogia sėdyne ir vairo 
bei droselio gaiduko šildymo galimybe, dėl ko kelionė bus dar patoges-
nė.

STELS ERMAK





54 AG.

800 cm3

54+28 L

STELS ERMAK

Rėmas Vamzdinis, su štampuotais elementais, suvirintas kniedėmis

Variklis 2 cilindrų, 4 taktų,
aušinamas skysčiu; 800 cm3 2 cilindrų, 2 taktų, aušinamas oru; 565 cm3

Tiekimo sistema
Įpurškimas; benzinas, kurio

oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Karbiuratorius; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92

Diegimo sistema Elektroninis valdymo blokas (ECU) Elektroninis valdymo blokas (CDI)
Paleidimo sistema Elektrostarteris, rankinis starteris
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 54/41 (6750)
Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 65 (4500)

2 vnt. 4040 × 380 × 17,5 2 vnt. 3232 × 380 × 17,5 2 vnt. 4040 × 380 × 17,5

670 620 645
3170 × 1020 × 1560 (± 40 mm) 3170 × 1020 × 1560 (± 40 mm) 3170 × 1020 × 1560 (± 40 mm)

Maksimalus greitis km / h 80

51/38 (6500)
55 (6000)

Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R-P)
Pagrindinė pavara
Vikšras  (ilgis / plotis / aukštis)

Grandininė

Priekinė pakaba Teleskopinė spyruoklė su hidrauliniu amortizatoriumi, eiga 150 mm
Galinė pakaba Slydimo spyruoklė su hidrauliniu amortizatoriumi, eiga 190 mm
Priekinis / galinis stabdis Diskinis, hidraulinis
Kuro bako talpa, L 54 + 28 (nebūtina)

Svoris, kg
345Neapkrauta (sausa) masė, kg

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis)
Sukimosi spindulys, mm 5000

Velkamos priekabos svoris, kg 500

Sparnai nuo šakų
Keleivio sėdynė

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  ERMAK 800L ERMAK 600S ERMAK 600L

320

-

370

Pasirinktinai Pasirinktinai

34

(papildoma įranga, parduodama atskirai)

Daiktadėžė (papildoma įranga, parduodama atskirai)
(papildoma įranga, parduodama atskirai)

Stabilizatorius
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Sniegaeigis „MOROZ“ išsiskiria paprastu ir patikimu dizainu, aukštu 
priežiūros laipsniu. Pagamntas pagal „viena slide - du vikšrai“ schemą, 
jis yra nepakečiamas atšiauriomis tundros  sąlygomis, puikiai tinkantis 
važiuoti tankiu mišku. Dėl didelio vikšrų ploto ir žemo specifinio slėgio 
ant žemės „MOROZ“ lengvai įveikia gilias sniego sankaupas ir sugeba 
vilkti sunkias roges. Sniegaeigio konstrukcija yra paprasta ir patikima. 
Turtinga dvivikšrinių sniegaeigių eksploatavimo patirtis Rusijoje leido 
sukurti dizainą, kuriame praktiškai nebūtų konkurentams būdingų 
trūkumų.
     „MOROZ“ gaminamas „trumpų“ ir „ilgų“ versijų. Sniego motociklą 
varo galingas oru aušinamas dviejų taktų dviejų cilindrų variklis su 
dviem karbiuratoriais. Galinė pakaba pasižymi tradicine spyruoklinio 
balanso konstrukcija, leidžiančia sniego motociklą naudoti net ir esant 
prastoms sniego sąlygoms.
     Vairuotojo darbo vietos ergonomika atitinka naujausius reikalavimus. 
Aukštai pastatyti balnai ir nuožulni tunelio priekinė siena užtikrina 
patogų tvirtinimą. Vairas yra su šildomomis rankenomis ir droselio 
gaidukais. Vairo pavara yra modernios konstrukcijos, sumažinta vibraci-
ja ir atotrūkis. Galingas generatorius užtikrina teigiamą energijos siste-
mos balansą, ryškią šviesą ir patikimą variklio užvedimą net esant labai 
žemai temperatūrai.

STELS MOROZ





49 AG.

565 cm3

30 L

38

STELS MOROZ

Rėmas Plieninis, vamzdinis, su štampuotais elementais, suvirintas kniedėmis
Variklis 2 cilindrų, 2 taktų, aušinamas oru; 565 cm3

Tiekimo sistema Karbiuratorius (× 2), benzinas, kurio oktaninis rodiklis ne mažesnis kaip 92
Diegimo sistema
Paleidimo sistema

Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 60 (5600)
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 49/36 (6000)

Elektroninis valdymo blokas (CDI)
Elektrostarteris, rankinis starteris

Maksimalus greitis, km / h Ne mažiau 70

Farkopas
Keleivio sėdynė

Bagažinė +

Vairo rankenėlių ir droselio
gaiduko pašildymas

+

+
+

Ribotuvai nuo apsivertimo +
+

+

+
+

+

Transmisija V formos diržo variatorius (CVT) (D-N-R)
Pagrindinė pavara Grandinė
Priekinė pakaba
Galinė pakaba

Neapkrauta (sausa) masė, kg
Sukimosi spindulys, mm
Velkamos priekabos svoris, kg

Elipsinė spyruoklė, eiga 50 mm

Tepimo sistema
Priekinis žibintas

Kombinuota su degalais
Halogenas, 55/60

Vikšras
(ilgis / plotis / ausies aukštis), mm 2 vnt. 2878 x 380 x 17,5 2 vnt. 3686 x 380 x 17,5

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 2640±30x910±20x1475±40 3055±30x910±20x1475±40

290 320

300 500

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  MOROZ 600S MOROZ 600L

Nepriklausoma, subalansuota spyruokle, eiga 50 mm

Stabdis
Kuro bako talpa, L 30

Ne mažiau 6000

Diskinis, hidraulinis



39



4040

     „VITIAZ“ yra pirmasis visiškai rusiškas , utilitarinis, turistinis „STELS“ 
sniego motociklas. Pirmą kartą STELS sniegaeigių gamyboje naudoja-
mas lengvas ir standus aliuminio rėmas. Moderni slides šarnyro pakaba 
suteikia puikų valdymą, o galinė pakaba su dviem dujų tepaliniais 
amortizatoriais ir 340 mm eiga,  pasižymi puikiu energiniu pajėgumu. 
Sniegaeigije įrengtas specialiai suprojektuotas 500 mm pločio vikšras 
su 38 mm kilpos aukščiu. Toks optimalus parametrų santykis leidžia 
sniego motociklui neskęsti giliame puriame sniege, užtikrintai važiuoti ir 
tuo pačiu būti lengvai ir tiksliai valdomam.
     Sniego motociklo ergonomika sukurta aktyviam vairavimo stiliui: 
vairas pritvirtintas ant aukšto tarpiklio, rankenos turi išlenktus kraštus, 
o naujus didelius valdymo mygtukus patogu naudoti net su storomis 
pirštinėmis. Visa tai kartu suteikia lengvą valdymą, manevringumą ir 
aukštą komforto lygį.
     Stels „VITIAZ“ yra aprūpintas moderniu galingu keturtakčiu varikliu 
aušinamu skysčiu  , su  įpurškimu. V formos „dvejetuko“ galia yra 62 
litrai . Aušinimo sistema su dviem radiatoriais (orinis ir sniego) užtikrina 
stabilų variklio temperatūros režimą bet kokiomis sąlygomis.
     „Vitiaz“ yra tikrai universalus sniego motociklas. Dėl didelio degalų 
vartojimo ekonomiškumo jis gali įveikti ilgas keliones, o puikios variklio 
traukos savybės leidžia lengvai vilkti  roges su kroviniu. Sniego motoci-
klas puikiai tinka kelionėms, savaitgalių pasivaikščiojimams ir aktyviam 
važiavimui.

STELS VITIAZ
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STELS VITIAZ

62 AG.

800 cm3

50 L

Rėmas Aliuminis, vamzdinis, suvirintas kniedėmis
Variklis 2 cilindrų, 4 taktų, aušinamas skysčiu, 800 cm3

Tiekimo sistema Įpurškimas; benzinas, kurio oktaninis rodiklis yra mažiausiai 92
Diegimo sistema
Paleidimo sistema

Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 68 (4500)
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 62/46 (6750)

Elektroninis valdymo blokas (CDI)
Elektrostarteris, rankinis starteris

Maksimalus greitis, km / h 100

Sparnai nuo šakų
Keleivio sėdynė

+
+

Transmisija
Pagrindinė pavara Krumpliaratinė
Priekinė pakaba
Galinė pakaba

Konstrukcijos svoris, kg
Sukimosi spindulys, mm
Velkamos priekabos svoris, kg

Dviguba svirtis, A svertai, eiga 215 mm

Tepimo sistema
Priekinis žibintas

Kombinuota su degalais
Halogenas, 55/60

Vikšras
(ilgis / plotis / ausies aukštis), mm 3920 × 500 × 38

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 3236±30 × 1235±20 × 1450±40

320

250

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  VITIAZ SA800

Slydimo spyruoklė su hidrauliniu amortizatoriumi, eiga 380 mm

Stabdis
Kuro bako talpa, L 50

Ne daugiau 4000

Diskas, hidraulinis, pritvirtintas ant pavaros veleno

V formos diržo variatorius (CVT) (L-H-N-R)
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     STELS „KAPITAN“ yra kompaktiškas sniego motociklas, skirtas 
pramogų ir aktivaus poilsio mėgėjams, žvejybos ir medžioklės kelio-
nėms.
     Tai patikimas ir nebrangus sniego motociklas, pasižymintis dide-
liu nuotoliu ir geru sukibimu su apledėjusiais paviršiais. Dėl mažo 
dydžio sniego motociklas yra labai manevringas. Šis modelis 
dažniausiai skirtas važiuoti pluta ir negiliu sniegu. Sumontuotas 150 
cm3 keturtaktis variklis užtikrintai susidoroja su apkrovomis ir leidžia 
vilkti pakankamai didelės masės krovinius. Supaprastintos formos, 
moderni konstrukcija, ryškus, patrauklus ir agresyvus dizainas, puiki 
išorė nepaliks abejingų.
     „KAPITAN“ bruožas yra paprastas valdymas beveik ant bet kokio 
paviršiaus, nepretenzingas darbas, taip pat universalumas. 
Medžioklės ir žvejybos išvykos, pramogos su šeima ir vaikais, veikla 
lauke, pagalba atliekant namų ruošos darbus - sniego motociklas 
puikiai tinka bet kuriai užduočiai 

STELS KAPITAN
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STELS KAPITAN

9 AG.

149 cm3

12 L

Rėmas Kombinuotas, vamzdinis štampuotas-suvirintas priekis
Variklis 4 taktų, 149 cm3

Tiekimo sistema Karbiuratorius, benzinas, kurio oktaninis rodiklis ne mažesnis kaip 92
Diegimo sistema
Paleidimo sistema

Maks. sukimo momentas Nm (Aps / min) 9.8 (6000)
Maksimali galia, AG / kW / (Aps / min.) 9.39/7 (7500)

Bekontaktis uždegimas
Elektrostarteris, rankinis starteris

Maksimalus greitis, km / h Ne mažiau 40

Sparnai nuo šakų
Keleivio sėdynė

+
+

Transmisija
Pagrindinė pavara grandinės pavaros santykis 1
Priekinė pakaba
Galinė pakaba

Konstrukcijos svoris, kg
Sukimosi spindulys, mm
Velkamos priekabos svoris, kg

Dviejų A svertų svirtis, eiga 100 mm

Vikšras
(ilgis / plotis / ausies aukštis), mm 2626 × 380 × 25

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 2675±30 × 1090±20 × 1075±40

150

150

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  KAPITAN S150

Slydimas, švytuoklės su dujohidrauliniais amortizatoriais, eiga 120 mm

Stabdis
Kuro bako talpa, L 12

Ne daugiau 5000

Diskinis, hidraulinis

CVT, pirmyn, atgal, neutralus






