
Dahili Tur Camı, dahili elcik koruma, dahili USB şarj bağlantı noktası, dahili cep telefonu tutma aparatı,
dahili Bacak Koruma Demiri, dahili Motor Koruma Plakası, dahili artçı sırt dayama ve arka çanta demiri

tur aksesuarlI
Yenİ Domİnar 400



tur aksesuarlI Yenİ Domİnar 400
Su Soğutmalı Motor
Güç canavarı motoru ile hazırlanın ve yola koyulun. Üst eksantrik mili, su soğutmalı ve yakıt 
enjeksiyonlu motorla daha yüksek güç ve torkun keyfini çıkarın. Maksimum Güç : 29.4 kW (40 PS) @ 
8800 rpm | Maksimum Tork: 35 Nm @ 6500 rpm.

Doğrusal güç dağıtımı ve yüksek tork aralığı
"Dominar'ın gücü düşük devirde başlar ve lineer olarak iletilir.Azami devirde bile,eklenebilir donanım 
için yeterli yedek güce sahiptir.
Yüksek tork aralığı, düşük vites geçişleri ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği ile seyir etmenizi sağlar."

6 Vitesli Şanzıman
6. vitesin eklenmesi ile şanzıman üzerindeki yükü azaltır ve ayrıca yüksek hızlarda rahat bir şekilde 
seyir sağlamanıza yardımcı olur.

Fabrikada Monte Edilmiş Tur Aksesuarları
Dominar 400 bir sürüş canavarı.Özellikle konforlu bir tur deneyimi için sergilenen aksesuar 
seçenekleriyle kendinizi şımartın. Tur camı, elcik koruması, Motor Koruma Plakası, USB şarj 
bağlantı noktası, koruma demiri, artçı sırt dayama ve arka çanta demiri,cep telefonu tutma aparatı  
ve yan çanta demirleri (ücretli opsiyonel aksesuar) Daha fazla söylemeye gerek var mı?

Ayırt Edici Tasarım
"Aslan duruşundan ilham alan Dominar 400 ile dikkatleri üzerinize çekin,
Güçlü bir siluete sahip motosikletin saf kas oranıı, yoldaki hakimiyetinizin açık bir simgesidir."

Stressiz Bir Sürüş Deneyimi
Dominar sürüş duruşu dik, ancak rahat ve birinci sınıstır. Bu sayede uzun bir günün sonunda bile sele 
üzerinde rahat hissedeceksiniz.

Çist Çıkışlı Egzoz
Dominarın tok ses veren egzozu sayesinde  gittiğin ortamda varlığınız hissedilecek.

Sınıfının En iyisi Amörtisörler (Ters Yönlü Çatal)
Krank Milini bükmek artık çok havalı bir durum.Daha iyi kontrol ve uzun sürüşleri daha sorunsuz hale 
getirmek için yukarı tarasta aşağı amortisörleri bulunur.

Özel Kaydırmalı Debriyaj
Kaydırmalı debriyaj ile yavaşlarken herhangi bir devirde, kontrollü, hassas ve kaymalı vites değiştirme 
işlemi gerçekleştirin.Motor freninin etkilerini azaltır ve ani kuvvetlerin şanzımana zarar vermesini 
önleyerek ömrünü artırır

İki Katmanlı Şase
Güçlendirilmiş Şase Çevresi üstün kontrol için burulma direnci ve yanal mukavemet sağlar.

İki Ayrı LCD Gösterge
Gündüz veya gece kontrol sizde olsun. Dominar 400, daha iyi netlik ve sıra dışı gece görüşü için parlak 
arka aydınlatmayla vites konumu göstergesi gibi bilgileri gösteren üst düzey bir LCD ekrana sahiptir.

Çist kanallı ABS Fren Sistemi (ABS)
Acil durum frenlemesini tam bir güvenle kontrol edin. Çist Kanallı ABS Fren sisteminiz tekerleklerin 
herhangi bir yüzeyde kilitlenmemesini veya kaymamasını sağlayarak harekete geçer.

Otomatik Yanan LED Far Sistemi
Benzersiz beyaz LED far kümesi uzun süreli bir etki yapar ve gün ışığı gibi yolda aydınlanırken üstün ve 
güvenli bir gece sürüşü deneyimi sunar.Far 4 farklı modda çalışır : Park lambası, otomatik açık far, 
kısa far ve uzun far

Üstün Ön Disk Freni
Radyal bağlantıya  sahip  ön disk fren sayesinde 100 km hızla giderken 43 metrede güvenle 
durabilirsiniz.

Dahili Bungee Kayışı
Arka selenin altına düzgünce yerleştirilmiş 4 adet bungee kayış, bagajın bağlanmasına yardımcı olarak
Dominar 400'ün turda eşya taşıma kapasitesini artırır.


