
BAJAJ RE বাজাের এেলা আকষ �ণীয় সােজ স��ত নত�ন

বাজাজ আর ই(৪ এস) িস এন িজ এফ এল
েটকিনকাল ে�িসিফেকশন:

ই��েনর ধরণ ৪ ে�াক ইি�শন, এয়ার ও অেয়ল
কুল (িড�টএস-আই) ই��ন

েবার ৬৩.৫ িম.িম. 

ে�াক ৬২.৮ িম.িম.

ই��েনর �মতা িকেলাওয়াট ৬.৫৫ িকেলাওয়াট @ ৫০০০±২৫০
আর িপ এম ��া�শ�াফট

ই��ন িডসে�সেম� ১৯৮.৮৮ িস িস

ই��ন টক�, এনএম �ট ১৪.৫ এন এম @ ৩৫০০±২৫০ আর িপ এম

�াচ মাি� ে�ট ওেয়ট

ে�ক
সামেন-হাই�িলক এ�প�া��ং �� টাইপ
েপছেন-হাই�িলক এ�প�া��ং �� টাইপ
হ�া�-েমকািনকাল এ�প�া��ং �� টাইপ
েপছেনর চাকায়

ই��ন

�ইল েবইস ২,০০০ িম.িম.

ৈদঘ �� ২,৬৫৮ িম.িম. 

�� ১,৩০০ িম.িম.

উ�তা ১,৭০০ িম.িম.

�াউ� ি�য়াের�(িম.িম) ২০০ িম.িম.

আকৃিত

ফুেয়ল ট�াংক ক�াপািস�ট(িসএন�জ) ৩০ িলটার

েপছেনর সাসেপনশন ডাবল অ�াি�ং হাই�িলক শক এ�ব �ার

সামেনর সাসেপনশন ��ং-েহিলক�াল কেয়ল, শক এ�ব �ার
হাই�িলক

সামেনর চাকার সাইজ ৪.০০-৮,৪ িপ আর / ৬ িপ আর

েপছেনর চাকার সাইজ ৪.০০-৮,৪ িপ আর / ৬ িপ আর

েহড ল�া� ৩৫/৩৫ ওয়াট (এম এফ আর) ২ এন ও এস

েচিসস ে�ম মেনাকক েচিসস

েচিসস এবং বিড 

কাব � ওেয়ট (েক�জ) ৩৯৮ েক�জ

গািড়র েমাট ওজন েক�জ ৭০৮ েক�জ

ওজন

িবে� এক ন�র
ি�-�ইলার

েনাটঃ উপের েদওয়া মান সমূহ িনেদ�শক মা�। উৎপাদন, পিরমাপ এবং অন�ান� কারেণ মান ১৫% এিদক-েসিদক/পিরবত�ন হেত পাের।
ডাইেমনশন�েলা/মা�া�েলা যা�ীিবহীন/ভারিবহীন অব�ার িনেদ�শক। আইএস/আইএসও ��া�াড� অনুযায়ী ভাষা/পিরভাষা পিরবত�নেযাগ�।
েকােনা েনা�টশ ছাড়া ে�িসিফেকশন বদলােত পাের। 



কীভােব বাজাজ আরই িসএনিজ জীবন বদেল চেলেছ?

নতুন দশ�ট আপ��ড যা Bajaj RE CNG-েক কেরেছ অনন্য

৪০�টরও েবিশ
েদেশ িব��
বাহন

িব�জেুড় ১৫ েকা�ট
মানুেষর আ�া

৫০ লােখর
উপের িসএন�জ 

িড�টএস-আই ই��ন, সবার
েথেক এিগেয় 

একদম নত�ন �াইল
সু�র িফিনিশং,
েদখেত আরও সু�র 

বড় িরয়ার
িভউ িমরর
চালেকর জন� উ�ত
দৃ��েগাচরতা

নত�ন আি�েকর
ড�াশেবাড� িব� ইন
MP3/েরিডও ে�য়ার
আকষ �ণীয় ড�াশেবাড�
নজরকাড়া 

পির�ার েহডল�া� 
রােতও উ�ল
আেলা

চালেকর জন�
পাদানী(ফুটের�) 
দীঘ � যা�ায় চালেকর
পােয়র আরােমর জন�

উ�ত হ�া� �াট�ার 
সহেজই �াট� েদওয়া যায়,

অিধকতর ি�িতশীল

যা�ীেদর পা রাখার
�শ� জায়গা যা�ীেদর জন�

�শ� েলগ ে�স,
বসেত আরামদায়ক

নত�ন িরয়ার ি�ল
আেলা-বাতাস

�েবেশর উ�ত ি�ল

�� জানালার নত�ন �ড
যা�ী িসট েখালােমলা,

ও আেলােকা�ল

চালক ও যা�ীর
জন� �শ� িসট 

চালক ও যা�ী উভেয়র
আরােম বসা িন��ত কের


