
 

 

Yadea Gelişmiş Etkin Dinamiklere Sahip Z3 Elektrikli Motosikletini Piyasaya Sürüyor  

PEKİN, 2 Eylül 2016 /PRNewswire/ -- Özel dinamik güç ilavesine sahip Yadea Z3 elektrikli 

motosikletin küresel ölçekte lansmanı yapıldı. Bu model, başlangıçta 15 ülkede piyasaya 

sürülecektir. Yadea Ürün Direktörü Bo Xue, cep telefonuna bağlanabilme ve yarış motosikleti 

deneyimini yaşayabilme gibi bir takım ayrıcalıklı özelliklerin de sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Yadea Z3, bölgesel fiyatlandırmaya ve detaylı satış sonrası hizmetlere sahip olacaktır. Yadea Z3, 

başlangıçta Çin, Almanya, Kore ve Kolombiya'da 3,388$ satış fiyatıyla piyasaya sürülecektir.  

Panasonic 18650 Lityum Akü Hücreleriyle Sağlanan Güç   

Tesla S Modeli gibi Yadea Z3 de güçlü enerji sağlayan ve anlık hızlanmayı garanti eden 

Panasonic 18650 akü hücreleriyle resmi olarak onaylanmış ve donatılmıştır. Akü hücreleri, -10 

ila 55 santigrat derece arasındaki aşırı şartlarda (15 ila 122 Fahrenhayt arası) dinamik 

performansı koruyabilmektedir. 9.6 kilogram ağırlığa sahip olan Z3 aküsü, 2 saat içinde hızlıca 

şarj edilebilmekte ve 120 kilometre kullanılabilmektedir.    

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi ile Uzaktan Mobil Uygulama ve Yadea Z3 Bağlantısı 

Çok yönlü veri iletimlerine olanak tanıyan BeiDou Navigasyon Uydu Sistemine (BDS) 

bağlanmış gömülü akıllı sistem, gerçek zamanlı konum ve ilgili verileri mobil uygulama 

vasıtasıyla paylaşabilmektedir. Müşteriler, akü kullanımı gibi durumları kontrol edebilmekte, 

otomatik teşhis koyabilmektedir. Tek bir tıklamayla Yadea Z3, otomatik olarak 60'dan fazla 

önemli parçanın otomatik taramasını gerçekleştirmektedir. Otomatik tanılama sonuçları, 3 

boyutlu fotoğraf şeklinde gösterilmekte ve tavsiye edilen bakım yerleri ise cep telefonunda 

listelenmektedir.  

Geliştirilmiş Sürüş Deneyimi  

Gelişmiş ergonomik motosiklet tasarımının yanı sıra Z3, aynı zamanda sofistike karbon alaşım 

çerçeve ve titreşim testinin 4 milyon kez uygulandığı güçlü ters sönümleme sistemine sahiptir. 

Arka hava şok emiciler (süspansiyon), askeri seviyede patlak yol alabilen lastik ve otomotiv 

boya teknolojisinin kullanıldığı Z3, gerçek bir yarış motosiklet deneyimi yaşatmayı 

amaçlamaktadır.    

Yadea Z3, 200'den fazla zorlu ulusal testten ve 120 gün süren kapalı testlerden geçirilmiş olup 

toplamda 100,000 km (62,500 mil) test uygulanmıştır.  

Yadea Group Holdings Limited Hakkında 

Yadea Group Holdings Limited ("Yadea", Hisse Senedi Kodu:1585.HK) 2001 yılında Wuxi, 

Çin'de kurulmuştur ve yeşil enerjili iki tekerlekli e-araçların tasarımı, araştırılması, üretimi ve 

satışına odaklanmış yeşil enerjili iki tekerlekli e-araç endüstrisinin lider markasıdır (belirli iki 



tekerlekli araç parçalarını da içermektedir). Yadea ürünleri Fransa, Amerika, Almanya, İtalya ve 

İngiltere'yi de içerecek şekilde 66 ülkede kullanılmaktadır. Yadea, GE yüksek enerji sistemi ve 

GTR geniş bantlı enerji sistemlerinin de dahil olduğu ulusal çapta patentli 488 adet teknolojiye 

sahiptir. 19 Mayıs 2016 tarihinde Yadea hisseleri, Hong Kong Borsasında işlem görmeye 

başlamıştır.     
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