Uutuuspyöriä
Aprilia RSV4 1100 Factory
Vuodelle 2020 Aprilia RSV4 Factory uudistuu ja on entistä tehokkaampi ja teknisesti
kehittyneempi. Aprilian uutuus hypersportissa on vuodelle 2020 uutuutena Öhlinsin Smart
EC 2.0 semiaktiivinen sähköjousitus ja huikaiseva 217 bhp teho. Ulkonäön viimeistelee
hiilikuituiset wingletit.
Ducati Streetfighter V4S
Maailman tehokkain luokassaan, EICMA 2019 kaunein moottoripyörä jonka tekniikka ja
suunnittelu perustuu läheisesti V2019 maailman eniten
myytyyn Superbike:n, Panigale V4:n. Varustettu huippuluokan suorituskykyä ja
turvallisuutta lisäävällä elektroniikkapaketilla. Luotu viemään kuljettajan suorituskyky ja
katsojien ihailu seuraavalla tasolle. Huoltoväli 12000km.
BMW XR
Aito BMW XR aivan uuteen luokkaan. XR-malli on tinkimätön kombinaatio urheilullisuutta ja
reissumukavuutta. Yhtäkkiä pikku ajelu kotinurkkien mutkateiltä, Nurburgringin kautta
koukaten Alppien yli Napoliin vaikutakaan enää yhtään hassummalta idealta.
Ducati Streetfighter V4S
Harley-Davidson Low Rider® S
Täysin uusi Low Rider® S on suorituskykyinen cruiser mustatulla aggressiivisella ilmeellä.
Milwaukee-Eight 114 -moottori tarjoaa valtavasti voimaa valoista lähtemiseen,
liityntärampeille ja ohituksiin miellyttävän murinan saattelemana.
Harley-Davidson LiveWire™
HD LiveWire™on Harley-Davidsonin® uusi täysin sähköinen moottoripyörä. Uutuusmalli
tarjoaa kuljettajalle riemastuttavan määrän suorituskykyä ja eloa, jota vain uusin tekniikka
voi tarjota. Livewire™ on kokonaisvaltainen paketti premiumia, tehoa ja tunnetta, jota voit
odottaa Harley-Davidsonin® tuotteilta.
Honda CRF1100 AFRICA TWIN
Hondan super-suosittu Africa Twin kokee täydellisen päivityksen mallivuodelle 2020.
Pyörässä on kevyempi runko, kaventuneet rally-tyyppiset katteet ja entisestään
parantunut ajoasento. Moottorin koko on kasvanut, parantaen sekä huipputehoa, että
vääntöä. Pyörän ajonhallintayksikkö mittaa kiihtyvyyksiä kuudella (6) eri akselilla,
mahdollistaen eri ajo-ohjelmien ja sutimisen eston lisäksi myös uutuutena olevat
kaarrejarrutus, keulimisen-esto, takapään nousun esto ja DCT mallien kaarreajon hallinta järjestelmät. Elektronisen kokonaisuuden kruunaa värillinen 6,5 tuuman TFTkosketusnäyttömittaristo, jossa on Apple Car Play -valmius sekä kytkentämahdollisuus
Bluetooth laitteille. Led ajovaloissa on nyt päivävalotoiminto. Kaikissa Africa Twin -versioissa
on vakionopeudensäädin vakiovarusteena.
Indian Challenger
Brutaali uutuusbagger, jossa voima tulee vakiona! Suuri ja voimakas nestejäähdytteinen V2 moottori. Iskutilavuus: 1768cc /108cu. Teho 122hv ja vääntö 178Nm
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Husqvarna 701 Supermoto
Vuodelle 2020 uudistunut Husqvarna 701 Supermoto on päivittynyt laajalla
elektroniikkapaketilla, joka nostaa pyörän suorituskykyä sekä parantaa
turvallisuusominaisuuksia entisestään. Uudistunut malli on sporttinen kokonaisuus, joka
vastaa monipuolisuudellaan nykyaikaisen motoristin tarpeisiin. Uusi 701 Supermoto on
nähtävillä Kari Vehniäinen Racing -osastolla MP20-messuilla!
Indian Challenger
Kawasaki Z H2
Kawasaki ei tällä kertaa haikaile vanhojen Z-mallien perään, vaan rohkaisee motoristeja ja
faneja katsomaan ylpeinä tulevaisuuteen ja kohtaamaan kaikkein radikaaleimman,
teknisesti kehittyneimmän ja kaikista tehokkaimman Zetan koskaan – Z H2! Häikäisevän
osaamisen ja insinööritaidon tuloksena on ultimaattinen Hypernaku, joka pakottaa
moottoripyöräilymaailman kohtaamaan aivan uudenlaiset haasteet. Tällaista ei ole
kenelläkään muulla.
KTM 390 ADVENTURE
KTM jatkaa vahvoja otteitaan kehittyvän ADVENTURE -segmentin parissa ja tuo markkinoille
373 cc moottorilla varustetun ketterän uutuuden; KTM 390 ADVENTURE:n. Kevyt ja
kompakti matkamoottoripyörä on sporttisen muotoilunsa lisäksi varusteltu kattavasti.
Uutuus täydentää suorituskykyistä KTM ADVENTURE -mallistoa tuomalla valikoimaan
helposti lähestyttävän pyörän, joka tuo ripauksen seikkailuhenkeä kuljettajansa jokaiseen
päivään. KTM 390 ADVENTURE on Suomen ensiesittelyssä MP20-messuilla!
Ligier JS50L Sport Ultimate
Ligierin uutuus on urheilullinen lippulaivamalli, jossa vakiona mm. 16’’ Multispoke-vanteet,
musta listasarja, Carbon look -sisäverhoilu, Sport-istuimet, rosteriset Sport-polkimet,
6,2" Pioneer-kosketusnäytöllä varustettu multimediasoitin peruutuskameralla ja laadukas
Hifi-paketti. Ligier malliston kaikki autot saa Dci Commonrail-moottorilla jossa on
ryömintäkytkin. Dci moottorin yhteyteen saa myös ilmastoinnin. Uutuutena vuodelle
2020 Ligier esittelee ensimmäisenä mopoautovalmistajana ohjaustehostimen, joka tuo
ohjaukseen tarkkuutta ja käytön helppoutta.
NIU NGT
Sporttisen Niu NGT:n ripeä kiihtyvyys ja sähkömoottorin mahtava vääntö ei jätä vauhdin
ystävääkään kylmäksi. Tässä 70 km/h kulkevassa sporttiskootterissa on kaksi korkealaatuista
Panasonicin 35 Ah -lithium-akkua ja Boshin valmistama 3Kw:n moottori. Toimintasädettä on
jopa huimat 140 km ja akkujen latausaika on vain 2 x 3 tuntia (3 tuntia/akku). NGT-mallista
löytyy helppokäyttöinen vakionopeudensäädin, säädettävä jousitus ja turvalliset CBSyhdistelmäjarrut, jotka jakavat jarrutusvoiman optimaalisesti etu- ja takajarruille.
Suzuki V-Strom 1050 ja V-Strom 1050XT
Uudet V-Strom 1050XT ja V-Strom 1050 on suunniteltu ja rakennettu siten, että kuka tahansa
voi maksimoida oman seikkailunsa, missä tahansa, minne tahansa. Tyylikäs ulkonäkö
uusimpien ominaisuuksien kanssa mahdollistaa täydellisen ajokokemuksen, yksin tai kaksin.
Triumph Rocket 3
Rocket 3, moottoripyöräalan ikoni ja markkinoiden suurin sarjatuotantopyörä uudistui täksi
kaudeksi täydellisesti. Edeltäjäänsä 40kg kevyempi, 221Nm vääntävä 2,5l moottori ja
ennakkotesteissä kehutut ajo-ominaisuudet ovat sellainen kokonaisuus, että kevään ja
ajokelien odotus ei ole koskaan tuntunut näin pitkältä.
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Vespa Elettrica
Legendaarinen Vespa tulee vuodelle 2020 myös täyssähköälyskootterimallilla
kevytmoottoripyöräluokkaan. Vespa Elettrican huippunopeus on 70km/h ja se
noudattaa Vespojen klassista muotoilua. Elettrica on ladattu täyteen älyä ja modernia
teknologiaa. Ympäristöystävällisen modernin ikonin toimintasäteeksi luvataan 100
kilometriä. Vespaa hallitaan mobiilisovelluksella ja siinä on vakiovarusteena
peruutusvaihde. Sisäänrakennettu Bluetooth-yhteys tuo näyttävään värimittaristoon muun
muassa puhelun tiedot.

Yamaha MT-125
Täysin uudistunut MT-125 on piikkiluokan sähäkin peli. Moderni moottoritekniikka ja
täysin uusi ulkomuoto tekevät laitteesta vastustamattoman. Myös koeajossa
messuilla!
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