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Swebike – ditt självklara val när det kommer till reservdelar. 

Vi lagerför ett av Sveriges bredaste sortiment och vi fyller 

ständigt på med nya artiklar. Vår åsikt är att reservdelar skall 

hålla hög kvalitet, vara rätt prissatta och finnas på lager 

för snabb leverans. Vi kan nu stolt presentera ett komplett 

reservdelssortiment från välkända LPI. LPI är ett Taiwanesisk 

märke som tillhandahåller reservdelar med absolut högsta 

kvalitet, även förpackningarna återspeglar LPI kvalitén med 

extra snygga & välförpackade emballage.    

Varför LPI? LPI kan erbjuda er ett komplett reservdelssortiment 

med högsta kvalitet med snygga förpackningar, detta till 

marknadens mest konkurrenskraftiga priser.

Chongqing Loncin Industrial (Group) är specialiserat 

på konstruktion, tillverkning och heltäckande service av 

ATV, motorcyklar och bilar. 

     Loncin har första klassens teknik för utveckling och 

tillverkning av SUV och ATV. Med en nybyggd mod-

ern fabrik som integrerar automatisk lagring, leverans, 

montering, 

granskning och förpackninglinje har man en produk-

tions-kapacitet på 100.000 bilar och 200.000 ATV per år.

     Loncin-produkter är populära i hela världen! Med 

produktion, kvalitet och försäljning rangordnas Loncin 

bland de allra främsta från produktionslandet Kina.

Ten7 är ett helt svenskägt märke som har etablerat sig som 

en av de ledande tillverkarna bland Dirtbike’s. Ten7 skapades 

2005 av Hugo Ljungberg, en sann entusiast av sporten. År 

2008 så valde Hugo att sälja märket till Swebike, Hugo arbetar 

fortfarande kvar som produktutvecklare för Ten7. Idag är märket 

Ten7 marknadsledande på Dirtbike’s och levererar bland de 

bästa maskinerna som går att köpa. All produktutveckling 

sker hemma i Sverige i nära kontakt med våra kunder, men 

tillverkningen är förlagd i Asien.  Om du vill köra bland det bästa 

som finns att tillgå ibland Dirtbike’s så är Ten7 något för dig!

X-Pro erbjuder produkter framtagna med mottot att alla ska 

ha råd att ha roligt! Hög kvalitet till ett attraktivt pris. 

Toppkvalitet från Japan. Kitaco tillverkar det bästa du kan 

få för pengar till din hoj! De erbjuder alltid det senaste inom 

trimdetaljer och tillbehör.

Viarelli är ett Europeiskt varumärke med lång erfarenhet, 

märket står för hög kvalitet och senaste design. Produkterna 

tillverkas för Viarelli i Asien genom noggrann kvalitetskontrolle-

rad OEM-tillverkning i fabriken. När du köper en Viarelli så 

köper även en trygghet med goda tillgångar till reservdelar och 

kunniga serviceverkstäder runt om i landet.  Tack vare få mel-

lanhänder från tillverkning till försäljning så kan Viarelli erbjuda 

produkter till lägre priser, oftast med bättre utrustning än vad 

andra på marknaden kan erbjuda till samma pengar. 

 Varför Viarelli? Lång erfarenhet, god tillgång till reservdelar, 

konkurrenskraftiga priser, mervärde i form av extra utrustning 

utan kostnad och ett stort servicenät i hela Sverige.

LPI

TEN7

X-PRO

LONCIN

VIARELLI

KITACO

Swebike levererar det senaste inom ATV, Scooter, Dirtbike och tillbehör. Bra service med snabba och säkra leveranser. Vi har proffsig 

support med dryga 100 återförsäljare vilket ger dig lokal trygghet och service. Bra garantivillkor och duktiga serviceverkstäder.

Vår affärsidé bygger på att sälja kvalitetsprodukter till marknadens bästa pris. Swebike har cirka åtta anställda i Sverige.
OM OSS:



VIARELLI Retro II

Scootern många längtat efter, som kombinerar 

gårdagens design med morgondagens teknik. 

Mopeden för den stilmedvetne med känsla för detaljer. 

     Den beigefärgade skinnsadeln med Viarelli-brodyr 

i kombination med den creamvita eller metallicsvarta 

lacken ger den ett helt unikt och oemotståndligt ut-

seende! Kromade backspeglar, fotpinnar och utfällbar 

pakethållare bidrar till den sköna retrokänslan. Den 

unika och miljövänliga LED-belysningen i baklampa och 

blinkers ger en modern touch åt en klassisk design. 

      Kvaliteten känner vi igen från övriga Viarellimodeller. 

             D
en är pålitlig, beprövad och utrustad med en 

bränslesnål 4-taktsmotor med både el- och kickstart. 

12” aluminiumfälgar och ett rymligt och stabilt chassi 

ger mycket god väghållning. Det moderna broms-

systemet ger dig säker bromskraft i alla lägen. 

Finns i Vit och Svart. Scootern finns som 

Klass 1 (45 km/h, godkänd för passagerare) 

och Klass 2 (25 km/h).

ScootersViarelli Retro II

Cylinder: 49 cc

Motor: 4-takt

Broms fram/bak: Skiv-/Trumbroms

Mått LxBxH: 1730/680/1180mm

Däck fram & bak: 120/70-12”

Max effekt: 1Kw/7500rpm

Kylning: Fläktkyld

Tankvolym: 4 liter

Tändning: CDI

Vikt: 90 kg
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VIARELLI Speedlight 50cc

Speedlight är Viarellis toppmodell som utmanar  

EU-klassens begränsningar! 2011 års design och  

utrustning når nivåer man normalt betalar det dubbla för.

     Med sin imponerande acceleration – ända från 

stillastående till toppfart ger 2-taktsmotorn ett drag som är 

närmast beroendeframkallande.

     12” aluminiumfälgar och ett robust och välbyggt chassi 

garanterar säkra och stabila vägegenskaper

Finns i Svart/silver och Röd/vit. Scootern finns som 

Klass 1 (45 km/h, godkänd för passagerare).

Scooters4

Viarelli Speedlight

Cylinder: 50 cc

Motor: 2-takt

Luftkyld



VIARELLI Sprint 50cc

Som en av Viarellis populäraste modeller är Sprint  

alternativet för dig som vill ha en smidig, tyst och  

miljövänlig moped utan att kompromissa vad gäller  

design och prestanda. 4-takts motorn drar endast så lite som 

ca. 0,2 liter/mil. Och med ett sportavgassystem i aluminium 

och 12” fälgar erbjuds mycket körglädje.

 Överlägsen väghållning och hög driftsäkerhet kännetecknar 

denna modell. Sprinten är fullt utrustad med både el- och kick-

start, fotplatta i aluminium och en snygg instrumentpanel som 

visar hastighet, bränslevolym, blinker samt helljus. Scootern 

ger en bekväm körupplevelse för så väl förare som passagerare 

– benutrymmet är generöst tilltaget liksom förvaringsfacket 

under sadeln. 

Finns i Svart/silver och Röd/silver. Scootern finns som 

Klass 1 (45 km/h, godkänd för passagerare) 

och Klass 2 (25 km/h).

Scooters 5

Viarelli Sprint

Cylinder: 49 cc

Motor: 4-takt

Fläktkyld



VIARELLI GT1 50cc

EU-scooter Viarelli GT1 är en av Sveriges mest 

sålda mopeder. Hög kvalitet till väldigt lågt pris är 

framgångsreceptet. 

     Med härlig körglädje och riktigt bra prestanda är 

GT1 en scooter som passar alla – unga som gamla.

     Viarelli GT1 kännetecknas av hög driftsäkerhet, 

tyst och jämn gång samt att den är miljövänlig. Den 

har en lättläst panel med all information du behöver.

Finns i färgerna Blå/vit eller Röd/vit. Scootern finns 

som Klass 1 (45 km/h, godkänd för passagerare) 

och Klass 2 (25 km/h).

Scooters6

Viarelli GT1

Cylinder: 49,5 cc

Motor: 4-takt

Fläktkyld



VIARELLI Retro II  125cc

Scootern många längtat efter! 

Viarelli Retro II, nu som 125cc. 

 Scootern som kombinerar gårdagens 

design med morgondagens teknik. 

Scootern för den stilmedvetne med känsla 

för detaljer. Den beigefärgade skinnsadeln 

med Viarelli brodyr, i kombination med 

den creamvita eller metallicsvarta lacken 

ger den ett helt unikt och oemotståndligt 

utseende! Kromade backspeglar, utfällbara 

fotpinnar och en rymlig pakethållare bidrar 

till den sköna retro-känslan. 

       Mätarhuset är återhållsamt men snyggt 

& stiligt utformat och rymmer allt du behöver 

på ett lättöverskådligt vis. Den unika och 

miljövänliga LED-belysningen i baklampa och 

blinkers ger en modern touch åt en klassisk 

design 

 Kvaliteten känner vi igen från övriga scoot-

ers i Viarelli-sortimentet. Scootern är utrustad 

med en pålitlig, beprövad och bränslesnål 

4-takts 125cc motor med både el- och kick-

start. 12 tums aluminium fälgar i kombination 

med ett rymligt & stabilt chassi ger en mycket 

god väghållning. Det moderna bromsystemet 

ger dig säker och tillräcklig bromskraft i alla 

lägen. Finns i vitt och svart. 

Scooters 7

Motor: 4-takt luftkyld

Motorstyrka: 5.5 Kw/7500rpm

Bromsar: Skivbroms/Trumbroms

Bränsle: 95 Blyfri

Bränslevolym: 4.5L 

Fälg: 110/70-12 fram & bak

Hastighet: < 90km/h

Start: El/kick

LxBxH: 1930x660x1190mm

Vikt: 110kg

Maxlast: 150kg

Vridmoment: 7.5N.m/6000rpm

Växling: Automat

Passagerare: Ja

Packbox: Tillval



VIARELLI 250 Touring

Viarelli 250 Touring är en sportig scooter i en klass för sig, 

med sin vätskekylda 4-taksmotor på hela 17 hk.

 250cc Touring är fullstor till skillnad från EU-scootrar. Den 

stora och välformade sadeln bjuder på högsta komfort för 

både förare och passagerare. Den har gott om benutrymme, 

bra förvaringsfack och en väl tilltagen vindruta som skyddar 

mot vind och regn. Med rejäla 13” hjul får du en mycket god 

väghållning.

 Scootern passar lika bra för pendling till jobbet som för 

långturer under helgerna.

 Den bränslesnåla motorn (ca. 0,36l/m) gör denna modell 

till ett såväl miljömedvetet som kostnadseffektivt val.

Finns i färgen Blå/Silver. A-körkort krävs.

Scooters8

Viarelli 250 Touring

Cylinder: 250 cc

Motor: 4-takt

Vätskekyld



Scooters 9

Data

Tillverkare

Modell

Motor

Cylindervolym

Drivning

E�ekt

Vridmoment/Max

Startanordning

Växellåda

Längd (mm)

Bredd (mm(

Höjd (mm)

Torrvikt (Kg)

Maxlast (Kg)

Tankvolym (L)

Tändning

Broms fram

Broms bak

Hjul fram

Hjul bak

Toppfart Km/h

Antal sittplatser

Viarelli Klass I

Speedlight

2-takt, Luftkyld

50cc

V-Rem

3,2 Kw/4,3 hk-8000  Rpm

4,4 Nm/4500  Rpm

Kick/El

C.V.T./Automat

1860

680

1130

89

155

6

C.D.I.

Skiva/Hydraulisk

Trumma

120 x 70–12

130 x 70–12

45

2

Viarelli Klass I/II

Sprint

4-takt, Fläktkyld

49cc

V-Rem

2,21 Kw/3 hk-7500  Rpm

2,7 Nm/6500 Rpm

Kick/El

C.V.T./Automat

1730

680

1180

90

150

4

C.D.I.

Skiva/Hydraulisk

Trumma

120 x 70–12

120 x 70–12

45/25

2/1 (en sittplats på samtl. Klass II)

Viarelli Klass I/II

GT1

4-takt, Fläktkyld

49,5cc

V-Rem

2,21 Kw/3 hk-7500  Rpm

2,7 Nm/6500  Rpm

Kick/El

C.V.T./Automat

1650

650

1075

80

150

6,5

C.D.I.

Skiva/Hydraulisk

Trumma

3,5–10

3,5–10

45/25

2/1

Viarelli MC

250 Touring

4-takt, Vätskekyld

250cc

V-Rem

12,5 Kw/17 hk-1700  Rpm

–

El

C.V.T./Automat

2220

720

1350

155

180

11

C.D.I.

Skiva/Hydraulisk

Skiva/Hydraulisk

130 x 60–13

130 x 60–13

110

2

Viarelli Klass I/II

Retro II

2-takt, Luftkyld

49,26cc

V-Rem

2,2 Kw/7500 Rpm / 1 Kw/7500 Rpm

–

Kick/El

C.V.T./Automat

1825

690

1145

85

150

6

C.D.I.

Skiva

Trumma

120 x 70–12

120 x 70–12

45/25

2/1

Viarelli Lätt MC

Retro II 125cc

4-takt, Luftkyld

125cc

V-Rem

5,5 Kw/7500 Rpm

7,5 Nm/6000 Rpm

Kick/El

C.V.T./Automat

1930

660

1190

110

150

4,5

C.D.I.

Skiva

Trumma

110 x 70–12

110 x 70–12

< 90km/h
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Dirt bikes10

X-PRO Eagle 50/70

Cylinder: 50/70 cc

Motor: 4-takt

Luftkyld Dirtbike Eagle 50/70cc

Vår nya modell för de som vill ha en kvalitets-

maskin till rätt pengar. 

    Den har samma motor som många av våra 

stora cyklar men växellådan är semi-automat – 

bara att lägga i växlar utan att koppla.

    Allt för att göra det så enkelt som möjligt 

att börja köra. Maxlast 95 kg vilket är ”bra för 

pappa”!
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X-PRO Eagle 125

Cylinder: 125 cc

Motor: 4-takt

Luftkyld
Dirtbike Eagle 125cc

Årets upplaga av vår populära standard-

modell. Den har flera nya uppdateringar. Vad 

sägs om ny motor med maximal effekt på 8,5 

kw(11,56hk)/9500 rpm. Highperformance™ 

förgasare på 26mm. 

     Den har även nya SDG-ramen med juster-

bar bakdämpare och X-fork framgaffel med 

förstärkta fjäderben. 

     För ett effektivt bett i bromsarna har X-PRO 

monterat wave-bromsskivor på både fram- och 

bakhjul.
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X-PRO Eagle 140

Cylinder: 140 cc

Motor: 4-takt

Oljekyld

Dirtbike Eagle 140cc

För dig som inte nöjer dig med standard. 

Konstruktionen är densamma som på 

X-PRO Eagle 125cc men motorn är en 

140cc som har rejält med extra pulver! 

Highperformance™-förgasare på 26mm. 

     Den har även nya SDG-ramen med 

justerbar bakdämpare och framgaffel med 

förstärkta fjäderben. 

     Som ett komplemt till den nya ramen 

har även svingen modifierats. Med tunnare 

godstjocklek går den smidigare över gupp 

samtidigt som vikten reduceras.
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Ten7 Pro CNC-X

Cylinder: 125 cc

Motor: Lifan Race

OljekyldTEN7 PRO CNC-X 125cc

För dig som inte bara vill ha det värsta, utan också att 

alla skall veta det! 

     Denna tävlingsmaskin har helt CNC fräst ram och sving. 

Ny USD gaffel med ställbar kompression och retur. Bak-

dämparen är DNM MT-RC 1200lbs som är deras vassaste 

modell. Utrustad med allt du behöver och lite till. 

     Motorn är Lifans 125cc Race Engine med alla växlar 

upp samt nya racing-toppen. Hjulstorleken är 12” fram och

10” bak. Nu sitter även Innovas extra breda däck på original. 

Mikuni™ 24/26mm T/A-förgasare för extra krydda!

Fordonet på bilden är extrautrustat med motardkitt.
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Ten7 Midsize 140cc

Cylinder: 140 cc

Motor: Lifan 14hk

Oljekyld

TEN7 Midsize 140cc

Ten7’s nya midsize light-modell, dvs 12” bak 

14” fram! Motorn är Lifan 140cc på 14hk. Även 

utrustad med Mikuni™ 24/26mm T/A-förgasare 

med extrem precision samt USD Weston-gaffel. 

Bakbromsen kommer med Oldstyle-skivor för 

bästa bromsverkan. 

     Den nya svingen erbjuder även ställbart fäste 

för stötdämparen. Stötdämparen bak är Weston 

‘Race’ ställbar 1000 lbs. Snabbgashandtag ingår 

som standard för den rätta racingkänslan!
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Ten7 Midsize 150cc

Cylinder: 150 cc

Motor: Lifan 15,5hk 

Oljekyld

TEN7 Midsize 150cc

Här har vi den samlade erfarenheten från 

utvecklingen av Ten7 genom åren! Ten7 

Midsize 150cc med 12” bak 14” fram! 

Kommer med nya Lifan 150cc/15,5hk med 

trimkam samt rotorkit monterat. 57mm slag, 

60mm borr. 

     WM 24mm förgasare med extrem preci-

sion, och USD Taiwan-gaffel från DNM och 

Fatbar-styre. 

     Stötdämpare bak är den rappa ställbara 

EBB med 1000 lbs fjäder som standard.

Fordonet på bilden är extrautrustat med 

motardkitt.
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Data

Pro CNC X 125



ATV 90

Hur ska du locka ut ditt barn från soffan framför tv och tv-

spel? Detta är den perfekta presenten till ditt barn! Roligare 

än tv-spel, ger frisk luft och ny energi! Hög säkerhet tack 

vare reglerbar fartbegränsning och avstängning av motorn 

via fjärrkontroll (tillbehör). En 90 kubiks 4-taktsmotor på 7,5 

hästkrafter och en helautomatisk växellåda medför tillräcklig 

kraft även för “de större”.

     Utrustad med 7” hjul vilket innebär en extra trygghet då 

det ger största möjliga stabilitet vid tuff körning. Till skillnad 

från 2-taksmotorn har denna avsevärt tystare ljudnivå vilket 

gör denna mycket lämplig i villaområden. Du kan låta grannen 

dricka kaffe i trädgården utan att bli störd. 

     Varför vänta? Ge ditt barn den perfekta presenten! 

Finns i färgerna Röd eller blå

ATV 17

ATV 90cc

Cylinder: 90 cc

Motor: 4-takt

Luftkyld



LONCIN 150cc

Nu är modellen många önskat här! En av 

marknadens mest konkurrenskraftiga sportquad. 

     God prestanda och aggressiv design. Lättkörd 

och god väghållning. 

     Rekommenderas från 10-12 år och uppåt! 

Motorn är 4-takt på 150cc automat. Stabilt chassi 

med dubbla armar fram, och skivbroms bak. 

     Loncin ATV 150cc är en perfekt nöjesmaskin. 

Du får en fyrhjuling som tål tuffa tag och kommer ge 

hela familjen mycket nöje.

Finns i färgerna Svart och Blå.

Loncin 150cc

Cylinder: 150 cc

Motor: 4-takt

Luftkyld

ATV18



LONCIN 150cc Vägregistrerad

Nu är modellen många önskat här! Loncin är en av  

Asiens största tillverkare av ATV. De tillverkar även  

motorerna till ett flertal andra tillverkare inom detta  

område, då de står för mycket hög kvalitet. 

     Loncin ATV 150cc är en perfekt nöjesmaskin. 

Du får en fyrhjuling som tål tuffa tag och kommer ge  

hela familjen mycket nöje. Utrustad med back.

Finns i färgerna Svart och Blå.

Levereras vägregistrerad, får köras med A- eller B-körkort!

ATV 19

Loncin 150cc Vägreg.

Cylinder: 150cc

Motor: 4-takt

Luftkyld



ATV20

Viarelli GTX 550S 4x4

Motor: 4-Takt, Encylindrig, SOHC

Cylindervolym: 498cc

Max Effekt: 35 hk vid 6400 rpm

Max Vridm.: 39 nm vid 5430 rpm

Kompression: 10.2:1

Maxhastighet: 80 km/h

Startanordning: El-/dragstart

Växellåda: Auto / CVT

Drivning: 2x4/4x4WD 
+ diffspärr

Sitthöjd: 86,5 cm

Svängradie: 325 cm

Broms: Skivbroms fram/bak

Däck fram: 25x8-12

Däck bak: 25x10-12

Tändning: DC C.D.I

Tankvolym: 22 L

Drivmedel: 
Blyfri 95-oktan

Fjädring fram/bak:
Länkarmar i Alu, med 
justerbara stötdämpare

Batteri: 12V

Torrvikt: 320 kg

Hjulbas: 130 cm

Höjd: 118 cm

Längd: 208 cm

Bredd: 118 cm

Markfrigång: 30 cm

VIARELLI GTX 550S 4X4

Viarelli GTX 550 är vår stora nyhet, och en oerhört kraftfull 

sådan! Den starka vätskekylda fyrtaktsmotorn ger dig 

tillräckligt med kraft när det behövs. Drivsäkerhet och 

hållbarhet garanteras genom kvalitetskontrollerad OEM-

tillverkning för Viarelli i fabriken. Den elektroniska vinschen 

manövrerar du direkt från styret. Den individuella fjädringen 

fram och bak (IRS) innebär att du kan ta dig fram där det 

tidigare varit näst intill omöjligt. Följande utrustning ingår 

som standard: Vinsch, drag, skyddsbågar, lasträcken, 

kraftiga hasplåtar, rostfri ljuddämpare, aluminiumfälgar,  

länkarmar i aluminium, digital hastighetsmätare med  

färddator, fullt justerbara stötdämpare m.m.

 
Finns i färgerna Vit / Grå 

Levereras vägregistrerad, får köras med A- eller B-körkort!



ATV

Viarelli GTX 550L 4x4

Motor: 4-Takt, Encylindrig, SOHC

Cylindervolym: 498cc

Max Effekt: 35 hk vid 6400 rpm

Max Vridm.: 39 nm vid 5430 rpm

Kompression: 10.2:1

Maxhastighet: 85 km/h

Startanordning: El-/dragstart

Växellåda: Auto / CVT

Drivning: 2x4/4x4WD + diffspärr

Sitthöjd: 86 cm

Svängradie: 350 cm

Broms: Skivbroms fram/bak

Däck fram: 26x9-14

Däck bak: 26x11-14

Tändning: DC C.D.I

Tankvolym: 22 L

Drivmedel: Blyfri 95-oktan

Fjädring fram/bak:
Länkarmar i Alu, med 

justerbara stötdämpare

Batteri: 12V

Torrvikt: 382 kg

Hjulbas: 150 cm

Höjd: 118 cm

Längd: 225 cm

Bredd: 118 cm

Markfrigång: 30 cm

VIARELLI GTX 550L 4x4

GTX 550L är extra lång och upplevs därför som stabilare 

vid landsvägskörning, samt den är extra rymlig när du 

medför passagerare. Det som skiljer sig i utrustningsväg 

mellan den korta och långa modellen är större hjul, (14”) 

samt passagerar-ryggstödet som är standard på den långa.

     Den starka vätskekylda fyrtaktsmotorn ger dig tillräckligt 

med kraft vid behov. Drivsäkerhet och hållbarhet garanteras 

genom kvalitetskontrollerad OEM-tillverkning för Viarelli i 

fabriken. Den elektroniska vinschen manövrerar du direkt 

från styret. Den individuella fjädringen fram och bak (IRS) 

innebär att du nu kan ta dig fram där det tidigare varit näst 

intill omöjligt. 

     Denna ATV levereras vägregistrerad, får köras med A 

eller B körkort! En otroligt pålitlig och urstark 4-hjuling som 

arbetsredskap, men även en perfekt nöjesmaskin.

Finns i färgerna Vit och Grå.

Levereras vägregistrerad, får köras med A- eller B-körkort!

Den längre Viarelli GTX 550L
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UTV

Viarelli GTU 550 4x4

Motor: 4-takt, 1-cylindrig SOHC

Cylinder: 493 cc

Max effekt: 33 hk/6400 rpm

Max vridm.: 39 nm/5430 rpm

Växellåda: Automat/CVT

Drivning: 4x2, 4x4, 4x4WD+diffspärr

Höjd/Längd/Bredd: 182/269/127 cm

Däck fram/bak: 25x8-12/25x10-12

Sitthöjd: 131 cm

Svängradie/Hjulbas: 460/173 cm

Maxhastighet: 85 km/h

Markfrigång: 25 cm 

Tankvol.: 22 liter

Vikt: 590 kg

VIARELLI GTU 550 4x4

Vår nya Viarelli GTU 550 4x4 är marknadens mest 

välutrustade UTV till bäst pris! En riktig arbetshäst för dig  

som vill ha möjligheten till sällskap under färden, eller bara 

behöver större lastkapacitet. Dragkroken som ingår som 

standard, ger dig möjlighet att lasta ännu mer på en släpvagn. 

Motorn från kända CF-Moto är marknadens mest använda, 

kraften räcker mer än väl för alla uppgifter. 

     Motorn i kombination med mycket bra markfrigång gör att 

du med lätthet tar dig fram på alla sorters underlag. 

Vår GTU passar lika bra för nöjeskörning som för arbetet! 

Vinschen och tippflaket manövrerar du elektroniskt från 

hytten.  Kraftiga ventilerade skivbromsar fram/bak. 

Individuell fjädring (IRS) med extra kraftiga stötdämpare. De 

skålade stolarna med säkerhetsbälten gör färden lika bekväm 

som säker.  En mycket välutrustad och välbyggd arbets- och 

nöjesmaskin för alla väder.  Vägregistrerad för 

2 personer, får framföras med A- eller B-körkort.

Finns i färgerna Röd och Svart. 

Tillbehör: 
Dörrar, Hyttkapell, Vindruta med torkare, Plogpaket.
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Data

Viarelli

GTX 4x4 550S / 550L

4-takt SOHC, encylindrig

498 cc

Vätskekyld

El

Automat / Back

Länkarm i aluminium,
justerbara stötdämpare

Länkarm i aluminium,
justerbara stötdämpare

Skivbroms

Skivbroms

25 x 8-12

25 x 10-12

320 / 385

22

2080 / 2250

1180

1180

Vägregistrerad

Loncin

ATV 150 Vägreg.

4-takt, encylindrig

150 cc

Luftkyld

El

Automat / Back

A-arm med
individuell fjädring

Enkelsving med
justerbara fjädring

Trumbroms

Hydraulisk
skivbroms

19 x 7- 8

18 x 9,5 - 8

125

7,8

1610

900

1030

Vägregistrerad

Loncin

ATV 150

4-takt, encylindrig

150 cc

Luftkyld

El

Automat

A-arm med
individuell fjädring

Enkelsving med
justerbara fjädring

Trumbroms

Hydraulisk
skivbroms

19 x 7- 8

18 x 9,5 - 8

125

7,8

1610

900

1030

Offroad

Viarelli

ATV 90

4-takt, encylindrig

90 cc

Luftkyld

El

Automat

Dubbla A-armar

Enkelsving med
justerbara fjädring

Trumbroms

Hydraulisk
skivbroms

16 x 8- 7

16 x 8 - 7

75

3

1180

725

825

Offroad

Viarelli

GTU 550 4x4

4-takt SOHC, encylindrig

498 cc

Vätskekyld

El

Automat / Back

Mc Pherson

Individuell fjädring (IRS) med 
4 justerbara stötdämpare

Skivbroms

Skivbroms

25 x 8-12

25 x 10-12

2690

1270

1820

1180

1180

Vägregistrerad

ATV/UTV 23
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TILLBEHÖR

Följande sidor visar visar endast ett 
urval ur ett komplett sortiment med 
tillbehör av hög kvalitet från bl a 
Kitaco och LPI. 
 Tala med din återförsäljare 
för mer information.
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Startmotor
Artikel nr. 00-1010093

Startrelä
Artikel nr. 00-1010094

Cylinder
Artikel nr. 00-1010085

Förgasare
Artikel nr. 00-1010012

Cylinder 51mm, 95cc
Artikel nr. 00-1010087

Backspegel vänster Boatian
Artikel nr. 00-1010005

Glödlampa fram 12v 35/35W
Artikel nr. 00-1010001

Trimtopp GY6 80-90cc
Artikel nr. 00-1010086

Backspegel höger Boatian
Artikel nr. 00-1010011

Laddningsregulator Benzhou
Artikel nr. 00-1010014

Blinkrelä Benzhou
Artikel nr. 00-1010095

Batteri 12V H106 x L115 x B67 4Ah
Artikel nr. 00-1010002

Trottelnål
Artikel nr. 00-1010023

Låspaket komplett GT1
Artikel nr. 00-1010018

Bränslekran
Artikel nr. 00-1010020

Kickdrev
Artikel nr. 00-1010021

Membran Vacuumförgasare skårad 
botten 16 mm Artikel nr. 00-1010096

Wire hastighetsgivarkabel, delad wire 
i ena änden. Artikel nr. 00-1010093

Bränslefilter
Artikel nr. 00-1010099

Tändplatta GT1/Sprint
Artikel nr. 00-1010024
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Tillbehör 27

Låssats komplett Sprint
Artikel nr. 00-1010042

Elchoke
Artikel nr. 00-1010031

Wire hast.givarkabel plastfastsättn. 
m. skruv Boatian Art nr. 00-1010100

Bromsbelägg fram
Artikel nr. 00-1010101

Brett utbud av manöverdon 
till scooter

Gaswire
Artikel nr. 00-1010004

Fjäder till kick GT1
Artikel nr. 00-1010039

CDI-boxar till Boatian 
och Benzhou

Blinkrelä Boatian
Artikel nr. 00-1010102

Bendixdrev
Artikel nr. 00-1010040

Membran Vacuumförgasare platt 
botten 16,4mm Art nr. 00-1010097

Variatorrem 669 18 30.67 T
Artikel nr. 00-1010007

Variatorrem 788 17 28/30 Boatian 
Sprint. Artikel nr. 00-1010015

Signalhorn
Artikel nr. 00-1010026

Membran accelerationspump
Artikel nr. 00-1010028

Olja Galp MS 4T Motoaction delsyn-
tet 15W/40 1L. Art nr. 00-1010021

Olja Galp S 4T Motoaction 100% helsyn-
tet 10W/40 1L Art nr. 00-1000001

Olja Galp M 2T Motoaction Mineral 1L 
Art nr. 00-1000004

Olja Galp MS 2T Motoaction delsyntet 
1L  Art nr. 00-1000003

Olja Galp S 2T Motoaction 100% 
helsyntet 1L Art nr. 00-1000002



Swebike levererar det senaste inom ATV, Scooter, Dirtbike och tillbehör. Bra service med snabba och säkra 

leveranser. Vi har proffsig support med dryga 100 återförsäljare vilket ger dig lokal trygghet och service. 

Bra garantivillkor och duktiga serviceverkstäder. Vår affärsidé bygger på att sälja kvalitetsprodukter till 

marknadens bästa pris.

     Genom vårt nät av återförsäljare kan du som kund se och prova produkterna innan köp! Som kund kan 

du känna dig trygg och bekväm när du handlar av oss. 

     För att hitta din närmaste återförsäljare besök www.swebike.se

Kontakta er återförsäljare:
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