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motor tsr anti-vibração 150 cc
O potente motor TSR garante uma entrega de potência nivelada e possui um
desempenho que vai muito além do desempenho de outras motocicletas da mesma
classe, proporcionando uma pilotagem confortável e fácil de manobrar mesmo em
terrenos montanhosos.
O tanque de combustível de alta capacidade e baixo consumo poupa você do
problema de constantes reabastecimentos, principalmente em lugares onde os
postos de combustíveis são escassos, tornando a DK 150 ideal para uma longa
jornada.
O pneu traseiro 10% mais largo providencia uma melhor tração e estabilidade em
pilotagens com carga ou em estradas molhadas. O pneu sem câmara de ar não irá
ﬁcar vazio imediatamente depois da perfuração, proporcionando uma pilotagem
segura sob quaisquer condições de estrada.

nova posição de pilotagem extra confortável

INIGUALÁVEL MOTOR TSR
RÁPIDA
ACELERAÇÃO

Poderosa em
subidas

livre de
ruídos

vibrações
mínimas

DIFERENCIAIS
-

Corrente de comando silenciosa;
Disco de freio dianteiro de 240 mm;
Engrenagem sem folga que reduz ruídos;
Compensador automático para folga das válvulas;
Sistemas de gases de admissão e escapamento otimizados;
Virabrequim com duplo balanceador;
Contrapeso duplo do eixo do balanceador;
Posição de pilotagem confortável;
Manete de embreagem com ângulo de fácil alcance;
Tecnologia de eﬁciência de combustível;
Componentes internos leves;
Nova tecnologia de transmissão;
Quadro rígido e resistente;
Trava antialavanca;
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baixo consumo
de combustível

A série DK é desenvolvida
ergonomicamente para se adaptar com
todos os condutores de tamanhos
diferentes, tornando os seus passeios
de curtas distâncias mais alegres e
suas viagens de longas distâncias mais
relaxantes e confortáveis.
O assento foi reduzido para 760mm,
permitindo que condutores menores
alcancem com os dois pés o chão
durante períodos de trafego pesado ou
em estradas com péssimas condições,
proporcionando uma pilotagem mais
segura.

O guidão elevado
para facilitar a sua
locomoção.
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Painel Completo Multifuncional LCD
Painel completo multifuncional e 100% em LCD. Possui indicador de
bateria, alerta de troca de óleo, odômetro parcial e total, indicadores
de marcha, conta-giros e indicador de nível de combustível. Na parte
superior do painel o piloto encontra o indicador de setas, neutro e
farol alto.

Lanterna Traseira
A luz traseira de cristal,
altamente reconhecível,
aumenta a segurança do piloto
no momento da pilotagem.

Escapamento Agressivo e Dinâmico
O escapamento posicionado para cima
e a inovadora proteção de escapamento
transmitem a imagem de um design arrojado e
imponente, que se harmonizam perfeitamente
com o exterior esportivo da motocicleta.

aleta lateral
A aleta lateral, em combinação com o tanque
de combustível, foi projetada para dar a
sensação de velocidade e agressividade à
moto.

DK 150 cbs
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design esportivo

Dimensões, peso e capacidade
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Distância ao solo
Altura do assento
Altura do guidão
Altura da pedaleira

2020 mm
755 mm
1100 mm
1285 mm
170 mm
760 mm
1060 mm
120 mm

Peso
Peso seco
*MVOM

120 kg
135 kg

Combustível
Tanque de CombustÍvel
Óleo do motor

12.5 litros
1 litro

Motor
Tipo
Número de cilindros
Diâmetro
Curso
Cilindrada
Taxa de compressão
Sistema de lubriﬁcação

4 tempos, OHC, refrigerado a ar
1 cilindro
57.3 mm
57.8 mm
149 cm³
9.3:1
Carter úmido

Sistema de partida
Sistema de partida
Alimentação
Tipo de ignição

Elétrica
carburador
Eletrônica; Elétrico/Lançamento

Potência e torque
Potência Máxima
Torque Máximo

8.3 kW (8000 r/min)
11.4 N.m (6000 r/min)

Transmissão
Transmissão
Sistema de Transmissão

5 velocidades de retorno de deslocamento
corrente

Suspensão
Suspensão dianteira
Suspensão Traseira

telescopica mola helicoidal, com amortecimento hidráulico
balança articulada de duplo amortecimento hidráulico

Pneu
Pneu dianteiro
Pneu traseiro

80/100-18 M/C 47P - TL sem câmara - Pirelli City Demon
100/80-18 M/C 53P - TL sem câmara - Pirelli City Demon

Roda
Tamanho da roda dianteira
Tamanho da roda traseira

Aro 17, liga leve de alumínio
Aro 16, liga leve de alumínio

Freios
Freio Dianteiro
Freio Traseiro

único disco de Ø240mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico
tambor com sapata de Ø130mm, acionamento mecânico, freio combinado
hidráulico

Nível de Ruído
Db (A)
rpm
Marcha lenta

78,5
3750 rpm
1500 ± 100

Consumo de combustível
39,5 km/L

Ciclo WMTC dinamômetro

*informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o
padrão WMTC
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laranja
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