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 خدمات پس از فروش
 

در هنگام استفاده از موتورسیکلت یکی از محترم کنندگان ایجاد احساس امنیت خاطر در مصرف

برآورده نمودن که  اندیشند چراهایی است که همواره تولیدکنندگان مطرح و صاحب برند به آن میدغدغه

عنوان یک برند مطرح در ایران از این گردد. شاهین موتور نیز بهاین نیاز باعث جلب رضایت مشتریان می

برداشته است.بدین منظور  امرهای زیر بنایی بسیار مهمی را در جهت تحقق این نبوده و گام یقاعده مستثن

سداری از کیفیت محصوالت خود انجام داده و ای در راستای حفظ و پاهای گستردهشاهین موتور فعالیت

زمینه ارائه خدمات پس از فروش نیز پیشگام باشد. خدماتی که شاهین موتور با پرداخت  سعی نموده که در

شما عزیران میتوانید از طریق سایت  گرفته است.ها را برعهدهتوجه، مسئولیت ارائه آنهای قابلهزینه

با  021-55494517 و یا شماره تماس  https://www.shahinmotor.comبه آدرس شرکت 

 در ارتباط باشید.خدمات پس از فروش   واحد 

 

 خدمات پس از فروش رایگان

 

خدمات پس از فروش رایگان، تضمین شرکت سازنده برای رفع ایرادات فنی ناشی از اشکاالت احتمالی 

خدمات  .صورت رایگان استکارکرد محدود و بهتولیدی یا مواد اولیه قطعات و مجموعه برای مدت معین و 

شده و با توجه سازی شروعپس از فروش رایگان هر موتورسیکلت توسط شرکت شاهین موتور از تاریخ فعال

 گردد.به تیپ محصول در کارت خدمات پس از فروش ازنظر زمانی و کیلومتر مسافت طی شده تعریف می
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 های رایگانسرویس

 

وری موتورسیکلت و نگهداری آن در وضعیت مطلوب رایگان اول و دوم باعث افزایش بهرهانجام سرویس 

 .های رایگان غیر از هزینه مواد و قطعات مصرفی وجهی دریافت نخواهد شدشود. بابت انجام سرویسمی

لیه انجام تعهدات شرکت شاهین موتور الزم است سرویس اوو برای معتبر بودن ارائه خدمات پس از فروش 

ماه پس از تحویل )هرکدام زودتر فرارسد( توسط یکی از  2کیلومتر اول یا حداکثر 1200موتورسیکلت تا 

 یدوره ا یها سیالزم به ذکر است عدم انجام سرو.  های مجاز شرکت شاهین موتور انجام گیرد.نمایندگی

 گردد. یم هینقل لهیوس یمجاز  شرکت باعث ابطال گارانت یها یندگیدر نما

دارای یک سرویس رایگان می باشند. لذا برگه دوم  و موتورسیکلت های برقی   CDIو  CGنکته: تمامی مدل های 

 سرویس رایگان دوره ای برای این موتورهای فاقد اعتبار می باشد.

 

 سازی خدمات پس از فروشفعال

 

بالفاصله پس از تحویل خدمات پس از فروش و گارانتی زمانی معتبر خواهد بود که اولین فروشنده 

موتورسیکلت کد اختصاصی گارانتی و اطالعات مورد نیاز را در سامانه خدمات پس از فروش شرکت شاهین 

ثبت  و یا در نمایندگی های که دارای سیستم  https://www.shahinmotor.com موتور به آدرس

 هستند نسبت به ثبت کد مربوطه  اقدام نمایند.  (RFID)ثبت کد 

 برگعدد  حاوی کارت خدمات پس از فروش ودو عدد دفترچه، ثبت و فعال سازی  کد گارانتیپس از 

سرویس رایگان اول و دوم این دفترچه با توجه به مشخصات موتورسیکلت که توسط نمایندگان مجاز در 

 استفاده توسط اولین مشتری است.آن درج خواهد شد فعال و قابل
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موتور سیکلتنحوه آب بندی  توضیحات  مرحله مسافت 

توسط کارخانه 

 انجام میشود

موتور استارت میخورد و به مدت  -1

 درجا کار میکند. هیک دقیق

به  1000دورموتور به آرامی از  -2

 .افزایش می دهیم 2500

دهیم موتور به  مجدد اجازه می -3

 .دقیقه درجا کار کند 3مدت 

استارت 

اولیه 

 موتور

1 

 

توسط خریدار 

 انجام

 می شود

 .حرکت با سرعت پایین -1

 .بیشتر نشود 2500دور موتور از  -2

یک راکب)تک توسط فقط  -3

 .شود استفادهسرنشین( 

 تعویض شود. رروغن موتو -4

 500تا  0

 کیلومتر
2 

 

توسط خریدار 

 انجام

 می شود

 .به موتور فشار آورده نشود -1

 .دمای موتور افزایش پیدا نکند -2

 .محدودیت سرعت وجود ندارد -3

 بیشتر نشود.   3500دورموتور از  -4

 روغن موتور تعویض شود. -5

تا  500

1200 
3 

توسط خریدار 

 انجام

 می شود

 .ب بندی شده استموتور آ -1

را حتما انجام  دوره ایسرویس های  -2

 .دهید

 

1200 

کیلومتر 

 به بعد

4 
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 گارانتی پوشش تحت موارد   

 10 و ذیل در شده گفته شرایط مطابق گارانتی ماه 12 دارای شما توسط شده خریداری سیکلت موتور

 .باشد می وارانتی سال

  

 توضیحات مدت گارانتیموارد  ردیف

 ماه 3 رنگ بدنه و باک 1

 مواد با تماس ضربه، تصادف، از ناشی عیوب

سوزی ،خط و خش خارج از آتش اسیدی،

 گارانتی می باشد.

 )تعمیرگاه های مجاز( ماه 2 خدمات تعمیرگاهی 2

 ------------- ماه 3 لنت 3

 ------------- ماه 6 باطری 4

 ------------- ماه 6 صفحه کالچ 5

 ------------- ماه 12 تایر و تیوب 6

7 
قطعات تعویض شده 

 در نمایندگی ها
 ماه 6

غیراستاندارد خارج  قطعات نصب از ناشی عیوب

 از گارانتی می باشد.

8 
قطعات الکتریکی و 

 برقی
 ماه 2

و  اضافی تجهیزات هرگونه از نصبمعایب ناشی 

دستکاری توسط تعمیرکاران غیر مجاز، خارج از 

 گارانتی می باشد.

 ------------- ماه 6 طوقه و زنجیر زین، 9

 روغن زدن پس صورت در ماه 6 فنرها کمک 10
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 گارانتی پوشش خارج از موارد  

 مشتری و نبوده گارانتی شامل باطری آب و ترمز روغن هوا، فیلتر روغن، شامل مصرفی اقالم .1

 باشدمی آنها هزینه پرداخت به مکلف

 های حرکت انجام همچون  موتورسیکلت از نامناسب استفاده و تصادفات از ناشی خرابی .2

 نمایشی مانورهای و آکروباتیک،

 سرعت و رالی مسابقات در شهر، در سواری مخصوص های موتورسیکلت از استفاده ناشی معایب .3

 .طوفان و صاعقه ، زلزله سیل، همچون طبیعی بالیای و حوادث از ناشی خرابی .4

 سیاسی و اجتماعی های شورش و اغتشاش طبیعی، بالیای و سوزی آتش از ناشی خسارات .5

 باشد شده انجام مجاز غیر های تعمیرگاه توسط که نامناسبی تعمیرات از ناشی معایب .6

  آن از استفاده عدم و طوالنی توقف و موتورسیکلت حرکت عدم از ناشی خرابی .7

 غیر یا و نامتناسب سوخت و روغن فیلترهای ، مایعات ، روغن از استفاده از ناشی ایراد بروز .8

 استاندارد

 آن رفتن بین از یا پلمپ رنگ پریدگی هرگونه .9

 مشتری توسط محصول کارکرد مسافت تغییر جهت سنج مسافت دستکاری یا کارانداختن از .10

 یرسان اطالع جهت ها نمایندگی تمامی به نیز محصول مشخصات گارانتی، ابطال بر عالوه

 گردد می ارسال

 مشخصات در تغییر یا مانند دزدگیر و ...  و اضافی و غیر استاندارد قطعات از نصب  ناشی معایب  .11

 موتورسیکلت فنی
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 جدول سرویس های دوره ای

لومتریمرتبط به آن بر حسب ک یها سیشده و سرو یمسافت ط سیسرو  تمیآ   

30000 
km 

12000 
km 

10000 

km 

8000 
km 

4000 

km 

1000 
km 

   

  I I I   مدار سوخت * 

  C C C C  صافی بنزین * 

  I I I I  گاز * 

  C C C   فیلتر هوا  

  I I I I  شمع  

  I I I I  دریچه گاز * 

لومتریک 2000 هر  R روغن موتور سال  

   C   صافی روغن سال  

  I,L I,L I,L I,L  زنجیر چرخ  

  I I I I باطری ماه  

  I I I   
لنت ترمز 

 عقب
 

  I I I I  سیستم ترمز  

  I I I I  چراغ خطر * 
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I بازرسی و تمیز کردن. تنظیم،روغن کاری و تعویض در صورت نیاز : 

C        تمیز کردن :R        تعویض :L          روغن کاری :A تنظیم : 

 باشد.مکانیک ماهر *  :  این آیتم باید توسط نماینده سرویس شود. مگر اینکه راکب خود 

 .ها فقط توسط نمایندگی سرویس شود** : برای حفظ ایمنی،توصیه میشود این آیتم 

 آیتم سرویس کیلومتر حسب بر آن به مرتبط های سرویس و شده طی مسافت

30000 

km 

12000 

km 

10000 

km 

8000 

km 

4000 

km 

1000 

km 
   

  I I I I  کالچ  

  I I I   جک بغل  

  I I I I  
سیستم 

 تعلیق
* 

  I I I I  
آچار 

 کشی
* 

  I I I I  
چرخ ها و 

 پره ها
** 

     I  
بلبرینگ 

 فرمان
** 

  I I I I  
تنظیم 

 چراغ جلو
* 
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 موتورسیکلت برقی   جدول سرویس های دوره ای                    

180 

 روز

 60 

 روز

هر 

 روز
 ردیف سرویس مورد نظر

A I , L  
بررسی فرمان و قطعات آن مانند مهره، بلبرینگ و 

... 
1 

  I 2 بررسی فشار تایرها و وضعیت فرسایش آنها 

I I  
بررسی لبه های رینگ )عدم تغییر شکل و خم 

 شدن(
3 

I,A I,A I 4 بررسی ترمزها و نحوه عملکرد آنها 

  I  5 صدای آنبوق و میزان 

  I 6 بررسی وضعیت فیزیکی و  عملکرد شارژ 

 

 :است ریعالئم جدول به شرح ز

 Iو چک=  یبازرس        Aکردن=  میتنظ       L= یروغن کار               Rکردن =  ضیتعو
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 ایهای دورهسرویس

سازنده بوده و  کارخانهتوصیهبا توجه به  ای پیشنهادی از سوی شرکت شاهین موتورهای دورهسرویس

ها شمارا در نگهداری وسیله نقلیه در وضعیت مطلوب یاری نموده و شرایط رانندگی موقع آنانجام به

ها و ها، سیستمآورد. هنگام انجام این سرویسبخشی را برای صاحب موتورسیکلت به ارمغان میاطمینان

د قرارگرفته و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض شده فنی موردبررسی و بازدیبینیهای پیشقسمت

آورند ها با توجه به خساراتی که به بار میموقع این سرویسگیرد که عدم انجام بهقطعات روی آن انجام می

دهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق های تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را افزایش میهزینه

های مجاز اقدام های ادواری با مراجعه به یکی از نمایندگیانجام سرویس شده نسبت بههای ارائهکارت

 .گردد

 شوندصورت رايگان انجام مياي بههاي دورهسرويس. 

 هاي ادواري، توسط مشتري هزينه مواد مصرفي )مانند: روغن موتور، و ...( در هر يك از سرويس

 .گرددپرداخت مي

 هاي مجاز بوده و پس از فروش بر عهده تعمیرگاه تشخیص کلیه موارد شمول خدمات پس از

 رسیدگي است.تائید واحد خدمات پس از فروش قابل

 گونه مسئولیتي شده، هیچزمان تعیینعدم استفاده از موتورسیکلت از زمان تحويل تا پايان مدت

را براي شرکت شاهین موتور در بر نخواهد داشت و خريدار ملزم به انجام بازديدهاي 

 شده در دفترچه راهنما است.بندينزما

  کلیه قطعات تعويض شده متعلق به شرکت شاهین موتور است و عاملین مکلف به ارسال قطعات

 باشند.داغي در اسرع وقت مي
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 فقط در مدت مشخص شده در کارت خدمات پس از فروش و تا   گانیرا سیسرو یبرگه ها

 کیلومتر( 1000 و برقی  هوندایی.)در مدل های  معتبر است لومتریک 1200حداکثر 

 ؛ وسیله نقلیه در نمایندگی های مجاز شرکت  ایی در صورت عدم انجام سرویس های دوره

 موتورسیکلت خارج از گارانتی محسوب می شود. 

  تکمیل کلیه بند ها همراه با امضا مشتری نهایی  و مهر نمایندگی الزامی می باشد. در غیر

 اعتبار است.این صورت این برگه فاقد 

 

 

 های خدمات پس از فروشمحدودیت

شده توسط خدمات پس از فروش، زمانی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه در زمان و کیلومتر تعیین

شده باشد. خدمات پس از فروش رایگان محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات های مجاز انجامنمایندگی

پس از فروش و تائید واحد خدمات پس از فروش شرکت شاهین معیوب بنا به تشخیص نمایندگی خدمات 

موتور میباشد و دستمزد مربوطه مطابق کارت خدمات پس از فروش صادرشده برای مشتری است. هرگونه 

های مجاز و با تایید بایست توسط نمایندگیعملیات الزم تحت عنوان خدمات پس از فروش رایگان می

 .شاهین موتور انجام گرددمرکز خدمات پس از فروش شرکت 

دارای یک سرویس رایگان می باشند. لذا برگه دوم و موتورسیکلت های برقی   CDIو  CGنکته: تمامی مدل های 

 سرویس رایگان دوره ای برای این موتورهای فاقد اعتبار می باشد.
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 کیلومتر(700) اولسرویس رایگان 

 شماره تنه :                                                                        

 شماره پالک :               

  شماره موتور :                                                                                                                

                                                                  همراه مالک :شماره تلفن 

 کارکرد)کیلومتر(: :                                                            نام موتور

 تایید می نمایم                                         اینجانب                                         در تاریخ                               

که به نمایندگی مجاز شاهین موتور مراجعه کرده و موارد ذکر شده در پشت این برگه انجام 

 گردید و موتورسیکلت بدون هیچ مشکلی تحویل گرفته شد. 

 

    مهر و تایید نمایندگی مجاز                  امضا و تایید خریدار                                               
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 موارد کنترلی توسط تعمیرکاران مجاز

بازدید کامل 

 انجین
 

آچارکشی 

 اگزوز
 

آچار کشی 

 پدال هندل
 

بازدید پره ها و 

 رینگ

محکم کردن 

 پیچ های انجین
 

تمیز کردن 

 فیلتر هوا
  تنظیم فرمان 

بازدید و تنظیم 

 ترمزها

 ECUتنظیمات 

 )دیاگ(
 

آچار کشی 

پیچ های 

 بدنه

 
تنظیم اهرم 

 کالچ
 

تنظیم باد الستیک 

 ها

فیلر گیری 

 سوپاپ
 

بازدید 

 جای پا
 

بازدید 

 کمک ها
 تنظیم زنجیر 

  تعویض روغن
بازدید 

 جک ها
 

آچار کشی 

 چرخ ها
 

آچار کشی پدال 

 ترمز

  بازدید شمع ها
بازدید 

 باطری
 

بازدید `

 انژکتورها
 

بازدید پمپ 

 روغن
 

 مهر و تایید نمایندگی مجاز                                        امضا و تایید خریدار                            
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 کیلومتر( 1400سرویس رایگان دوم )

 شماره تنه :                                                                        

 شماره پالک :               

  شماره موتور :                                                                                                                

                                                                  همراه مالک :شماره تلفن 

 کارکرد)کیلومتر(: :                                                            نام موتور

 

     تایید می نمایم                                               اینجانب                                                  در تاریخ           

این برگه انجام  پشت که به نمایندگی مجاز شاهین موتور مراجعه کرده و موارد ذکر شده در

 گردید و موتورسیکلت بدون هیچ مشکلی تحویل گرفته شد. 

 

                                                     تایید نمایندگی مجازمهر و                      امضا و تایید خریدار                                            
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 موارد کنترلی توسط تعمیرکاران مجاز

بازدید کامل 

 انجین
 

کشی آچار

 اگزوز
 

آچار کشی 

 پدال هندل
 

بازدید پره ها و 

 رینگ

محکم کردن 

 پیچ های انجین
 

تمیز کردن 

 فیلتر هوا
  تنظیم فرمان 

بازدید و تنظیم 

 ترمزها

 ECUتنظیمات 

 )دیاگ(
 

آچار کشی 

پیچ های 

 بدنه

 
تنظیم اهرم 

 کالچ
 

تنظیم باد الستیک 

 ها

فیلر گیری 

 سوپاپ
 

بازدید 

 جای پا
 

بازدید 

 کمک ها
 تنظیم زنجیر 

  تعویض روغن
بازدید 

 جک ها
 

آچار کشی 

 چرخ ها
 

آچار کشی پدال 

 ترمز

  بازدید شمع ها
بازدید 

 باطری
 

بازدید `

 انژکتورها
 

بازدید پمپ 

 روغن
 

                                                     امضا و تایید خریدار                                                                 مهر و تایید نمایندگی مجاز
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 (موتور سیکلت برقیسرویس رایگان )

 شماره تنه :                                                                        

 شماره پالک :               

  شماره موتور :                                                                                                                

                                                                  همراه مالک :شماره تلفن 

 کارکرد)کیلومتر(: نام موتور :                                                           

 

 ید می نمایم     در تاریخ                                                اینجانب                                                           تای

که به نمایندگی مجاز شاهین موتور مراجعه کرده و موارد ذکر شده در پشت این برگه انجام 

 ی تحویل گرفته شد. گردید و موتورسیکلت بدون هیچ مشکل

 

          امضا و تایید خریدار                                                                 مهر و تایید نمایندگی مجاز
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 موارد کنترلی توسط تعمیرکاران مجاز

  کنترل اهرم گاز  کنترل لنت ها  تست شارژر

آچار کشی 

 فرمان

بررسی وضعیت   کنترل فیوز 

 رینگ ها

 

بررسی وظعیت 

 تایرها

آچار کشی محور   کنترل سوکتها 

 عقب

 

تنظیم کردن سیم   اچار کشی بدنه  بررسی چراغ ها

 ترمز

 

    تست بوق  بررسی ترمزها

                                                                            

 

 امضا و تایید خریدار                                                                        مهر و تایید نمایندگی مجاز 
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 مجاز تعمیرات و خدمات پس از فروش نمایندگی های لیست

 آدرس شهر همراه تلفن نام

ن
حس

 09190414718 55494517 ی
تهران 

 )مرکزي(

بین ولیعصر و وحدت -خیابان مولوي 

 9پالک -کوچه شمس فالح  -اسالمي

ی
حسین

 

 شرقي 222خیابان -فلکه چهارم-تهرانپارس تهران 09122932562 777373510

ی
باباگل

 

 اصفهان 09136552551 32338123

خیابان مسجد ابتداي  -چهارر اه وفايي 

جنب خدمات موتوري شهرداري -سید

 748پالک 
 

ی
تبر

 

 

 اصفهان 09133655339 35670983

چهار راه  -بلوار بعثت -میدان الله

 خ محوري اصفهاني-فالطوري
 

ی
عسگر

 

 

 نجف اباد 09136552551 42744527
روبروي کوچه  -بهمن مرکزي 22خیابان 

 کوچه شهید عسگري -اورژانس

قانع
 

 مشهد 09151116140 37243030
 -25و  23بین  -خیابان  مطهري شمالي

 تعمیرگاه قانع

ی 
زینب

 

 33435969 

 
09153072034 

 
 مشهد

خیابان  -54خ رستمي  -بلوار رستمي

 24پالک  -8صادقي 
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 آدرس شهر همراه تلفن نام
ی

حیدر
 

 0 

 

09377499939 

 

انديمش

 ک
 جنب میدان جوان -کوي رسالت

ی
الم

غ
 

 جنب بن بست پیام-خیابان شهید قبادي لنگرود 09111405679 42536970

مهراد
 

 اراک 09183633588 3280162
قائم  -خیابان سید الشهدا-خیابان قائم مقام

 792پالک -22مقام 

ی
فروخ

 

 3220724 

 

09173007866 

 
 14نبش کوچه  -خیابان تختي شیراز

ی
طاوس

 

 

 يزد 09133519839 36283297

انبار  -بنافتي زاده خیابان -میدان خاتمي

 کوچه شهید احمدي-مرکزي مخابرات

 

 

 لطفا جهت اطالع از ساير نمايندگي هاي مجاز در سراسر کشور به سايت شرکت شاهین موتور

) ww.shahinmotor.comw( د و يا با شماره تلفن خش خدمات پس از فروش مراجعه نمايب 

تماس بگیريد .02155494517    

 

 

 

 

http://www.shahinmotor.com/
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 ورسیکلت مشخصات فنی موت

 KPS 200مشخصات موتورسیکلت 

 موتور

 4 سیلندر تک

 زمانه

 Euro انژکتوری

4 

2081*742*1067 ابعاد  

 دیسکی ترمز جلو الکتریکی استارت نوع

 خنک نوع

 کاری
 دیسکی ترمز عقب خنک آب

 گشتاور
6987 /13.56 

N.M/r/min 
 80/100*17 چرخ جلو

 70/130*17 چرخ عقب Km 137 سرعت

 قدرت
8485/11.5  

KW/r/RPM 
 Kg 135 وزن خالص

 هیدرولیکی،تلسکوپی نوع تعلیق CC 200 حجم موتور

 Kg 160 وزن قابل حمل دنده 6 جعبه دنده
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 PK 135مشخصات موتورسیکلت 

 موتور
 زمانه 4 سیلندر تک

 Euro 4 انژکتوری
 1110*713*1900 ابعاد

 دیسکی ترمز جلو هندلی. الکتریکی استارت نوع

 کاسه ای ترمز عقب خنک هوا کاری خنک نوع

 گشتاور
7.82/5900 

N.M/r/min 
 2.5/17 چرخ جلو

 2.75/17 چرخ عقب km/h 90 سرعت

 Kg 99 وزن خالص kw/r/min 6.1/7700 قدرت

 هیدرولیکی.تلسکوپی نوع تعلیق cc  135 حجم موتور

 اتومات کالچ دنده 4 جعبه دنده
وزن قابل 

 حمل
150 kg 
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 لیفان  CDIمشخصات موتور سیکلت های 

 سی سی 200 سی سی150 سی سی 125 مدل

 1870*750*1050 1875*755*1030 1860*730*1010 ابعاد

 کیلو گرم 104 کیلو گرم 103 کیلو گرم 96 وزن خالص

وزن قابل 

 حمل
 گرم کیلو 150 کیلو گرم 150 کیلو گرم 150

 لیتر 9 لیتر 9 لیتر 9 ظرفیت باک

 18-2.50 18-2.50 18-2.5 چرخ جلو

 17-3 17-3 17-3 چرخ عقب

 قوای محرکه

تک  چهارزمانه،

 سیلندر، هوا خنک

 Euro 4انژکتوری 

تک  چهارزمانه،

 سیلندر، هوا خنک

 Euro 4انژکتوری 

تک  چهارزمانه،

 سیلندر، هوا خنک

 Euro 4انژکتوری 

 استارت/هندل استارت/هندل استارت/هندل نوع استارت

 ترمز
 دیسکی لنتی، جلو:

 لنتی عقب:

 دیسکی لنتی، جلو:

 لنتی عقب:

 دیسکی لنتی، جلو:

 لنتی عقب:

گشتاور 

 خالص

نیوتن متر در 8.26

6500 Rpm 

نیوتن متر در 10.28

6500 Rpm 

 نیوتن متر در13.19

6020 Rpm 

 توان خالص
7.4kw در 

8739 Rpm 

8 kw در 

8224 Rpm 

10.15 kw در 

7480 Rpm 
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  YD1500مشخصات موتورسیکلت برقی دلتا 

1707*740*1030 ابعاد وات. براشلس 1500 موتور  

 دیسکی ترمز جلو ولت  60 برق ورودی

بیشینه 

 مسافت

 کاسه ای  ترمز عقب کیلومتر 40

 31.5/767 گشتاور

N.M/r/min 

 3*10 چرخ جلو

 3*10 چرخ عقب  km/h 53 سرعت

مدت مان 

 شارژ

ساعت  8 -6 وزن قابل  

 حمل

 کیلوگرم 140

 




