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“Žít neznamená pouze 
existovat, ale existovat a 
vytvářet. Zažít radost a 

utrpení, a ne spánek beze 
snů.

Odpočívat...
Být blízko smrti.

GGGrrreeegggooorrriiiooo   MMMaaarrraaañññóóónnn

#bultaco 
sevrací
Příběh Bultaco je založen na jedné z nejzákladnějších schopností,
které v životě máme. Snít!

Sny a ambice vedly team Dona Paco Bultó, aby vyplnil svou
představu, a to i navzdory skutečnosti, že ji mnoho lidí
považovalo za nemožnou.

Nový tým Bultaco si klade za cíl pokračovat i ve 21. století na
úžasném příběhu postaveném na vášni, inovaci a soutěži.

Pokračuje v inspiraci, oslavě motocyklů, úctě k tradici, ale vždy 
s výhledem do budoucnosti.

SSSnnnyyy   ssseee   nnněěěkkkdddyyy   ssstttááávvvaaajjjííí   ssskkkuuuttteeečččnnnooossstttííí!!!



legendy
pokračují

1958
Zrození legendy

1959
Tralla 101, první
model Bultaco

1960
Pět dálkových
rychlostních limitů

1968
První vítězství 
španělské značky 
na World Grand 
Prix

1973
Jim Pomeroy a  
Pursang MK6: 
World Champions

1975
The Sherpa T, páté 
vítězství v řadě na
World 
Championships

1979
Revoluce v 
konstrukci rámu

DNES
Zrození nové 
technologie



Motocykl? Bike? Ne, 
Motobike



BBBrrriiinnncccooo   jjjeee   ppprrrvvvnnnííí   MMMoootttooobbbiiikkkeee svého druhu  
představující ideální spojení motocyklu a 
jízdního kola.

Jde o zcela nový způsob jízdy na dvou 
kolech a posouvá zážitek z jízdy do nové 
dimenze.

Nesnažte se Brinco zaškatulkovat! Může 
Vám připomínat ledacos. Jde ale opravdu o 
něco zcela nového a revolučního.

Výsledek nového jazyka a stylu společnost i 
Bultaco

111000000   %%%   FFFuuunnn...
111000000   %%%   BBBuuullltttaaacccooo...

PŘEDSTAVENÍ BRINCO



VVVzzzrrruuušššeeennnííí,,,   ooo   kkkttteeerrrééémmm   
ssseee   VVVááámmm   nnniiikkkdddyyy
nnneeesssnnniiilllooo
100% spojení síly 
elektřiny a člověka,
elektrický motor s
nezávislým 
ovládáním a 
možnost pohonu 
pedály.

MMMěěějjjttteee   tttooo   
pppoooddd   kkkooonnntttrrrooolllooouuu
Tři jízdní režimy a 
duální nastavitelné 
odpružení.

VVVyyyccchhhuuutttnnneeejjjttteee   sssiii   
kkkooommmfffooorrrtttnnnííí   aaa   
kkkdddyyykkkooollliii   tttaaakkkééé   
dddyyynnnaaammmiiiccckkkooouuu   
jjjííízzzddduuu
Díky kontrole výkonu a  
funkci OVERDRIVE.

VVVžžždddyyy
pppřřřiiippprrraaavvveeennnýýý
Startování klíčkem,
připojení ke
smartphone, doba 
nabíjení 3 hodiny a
vypnutí za méně než 
15 sekund.



POCIT
ABSOLUTNÍ SVOBODA
Vychutnejte si naprostou volnost díky kombinaci pedálů 
a systému řízení motoru.
Šlapání a motorový systém je nezávislý, tento nezávislý a 
zdvojený pohon vám umožní si maximálně vyyyccchhhuuutttnnnaaattt   
jjjííízzzddduuu...



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brinco představuje zcela nový prožitek z jízdy na dvou kolech.

Překvapující spojení světa motocyklů a jízdních kol. Spojení nezávislého ovládání elektromotoru  
a pedálu. Jak rychle a daleko dojedete záleží jen na Vás! A užijte si při tom až 2Kw výkonu a 

60Nm točivého momentu!

JJJEEEZZZDDDĚĚĚTTTEEE   AAA   UUUŽŽŽÍÍÍVVVEEEJJJTTTEEE!!!

VZRUŠENÍ, O 
KTERÉM SE VÁM 
NESNILO



ZKU
ŠE
NO
ST

NNNOOOVVVÉÉÉ   
EEEMMMOOOCCCEEE
Vyzkoušejte tři jízdní režimy: Sport /Tour/Eco.
Užijte si možnosti plně nastavitelného podvozku.
MMMěěějjjttteee   tttooo   pppoooddd   kkkooonnntttrrrooolllooouuu.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

S Bultaco Brinco je každá překážka příležitostí ke hře, kterou si 
užijete a pocítíte jedinečné schopnosti, kterou Brinco přináší.
Užijte si zážitek z jízdy.

PPPlllnnněěě   nnnaaassstttaaavvviiittteeelllnnnýýý   pppooodddvvvooozzzeeekkk
Plně nastavitelný podvozek přináší mnohem víc zábavy. Stačí 
pouze nastavit podle vašich požadavků.
180 mm zdvihu převrácené přední vidlice a 217mm zadního 
odpružení přináší vynikající stabilitu, přesnější řízení a 
optimální offroadové vlastnosti.

Sport

Má šťávu! Přitáhne 
všechny nadšence!
Dojezd až 50 km na 
jedno nabití!

Tour

Méně energie, ale
stabilní výkon, který 
máte pod kontolou.
Dojezd až 75 km na 
jedno nabití!

Eco

Ekonomický režim s 
maximálním rozsahem, a
maximální účinností.
Dojezd až 100 km na 
jedno nabití!

MĚJTE TO
POD

KONTROLOUTTTřřřiii   jjjííízzzdddnnnííí   rrreeežžžiiimmmyyy

2kW 1,5kW 0,8kW



BAVTE
SE

TTTOOO,,,   CCCOOO JJJSSSTTTEEE SSSIII NNNIIIKKKDDDYYY
NNNEEEPPPŘŘŘEEEDDDSSSTTTAAAVVVIIILLLIII
Kontrolujte výkon díky regulaci výkonu a pohodlně 
šlapejte aktivací funkce OVERDRIVE v libovolné 
rychlosti. Užijte si perfektní jízdu!



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Přináší zvýšení nebo snížení 
převodového poměru a
maximalizuje komfort při šlapání 
při libovolné rychlosti.
Při jízdě ve vyšších rychlostech 
aktivujte patou tlačítko umístěné na
ose pedálu. Pokud chcete vrátit
převodový poměr zpět, proveďte
stejnou akci s druhou nohou.

Bultaco vyvinulo specifický systém pro Vás a Vaši 
zábavu.
Proto je Brinco vybaveno vším, co pro to  potřebujete.

Vám umožní zachovat neměnný přísun 
výkonu a optimalizaci dojezdu.

OOOvvveeerrrdddrrriiivvveee

TTTeeemmmpppooommmaaattt

VYCHUTNEJTE
SI
PERFEKTNÍ
JÍZDU



PŘI
POJE
NÍ

VVVÁÁÁŠŠŠEEEŇŇŇ

Ovládejte Brinco systémem startování Keyless, sledujte jej na 
Smartphonu a na Cloudu, vyjměte baterii za méně než 15
sekund, nabijte baterii již za pouhé tři hodiny a Vaše Brinco
bude vždy ALWAYS ON.
BBBuuuďďďttteee   pppřřřiiipppooojjjeeennniii!!!



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brinco přináší baterii se specifickými a jedinečnými
funkcemi, nabíjení je jednoduché, pohodlné a rychlé.

BBBaaattteeerrriiieee

TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIEEE
Lithiová, vysoce 

odolná

DDDOOOBBBAAA   NNNAAABBBÍÍÍJJJEEENNNÍÍÍ
3 h

NNNAAABBBÍÍÍJJJEEEČČČKKKAAA
Off road @ 8A

(1,6 Kg)

VVVÝÝÝMMMĚĚĚNNNAAA
< 15 sekund

KKKAAAPPPAAACCCIIITTTAAA
1,3 kWh

HHHMMMOOOTTTNNNOOOSSSTTT
8 kg

ALWAYS
ON



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Všichni víme, jakou roli hraje konektivita v dnešním denním životě. O to více u 
takového společníka, kterým je Bultaco Brinco.
Brinco přináší inovativní systém startování s vysokým stupněm zabezpečení.

KKKeeeyyyllleeessssss   
SSStttaaarrrttt

BBBrrriiinnncccooo
AAAPPPPPP

BBBeeezzzpppeeečččnnnooosssttt

Pro odemknutí a nastartování 
Vašeho Brinca stačí přiblížit 
standardně dodávanou kartu 
nebo vkusný náramek k 
displeji a můžete vyrazit. Bez 
toho není spuštění Brinca 
možné.

Nikdo nemůže použít váš
Bultaco Brinco, pokud jej
samozřejmě nechcete půjčit.
MotoBike Bultaco nabízí
sofistikovaný, magnetický,
bezpečnostní identifikační
systém, který odemyká a 
ovládá Bultaco Brinco.

Díky speciální aplikaci
budete vždy v kontaktu s
Brinco. Na smartphonu
budete mít přístup k přesným
informacím včetně seznamu
důležitých údajů a hodnot.
Pomocí SIM karty můžete
lokalizovat Váš MotoBike.

Tato aplikace bude brzy
dostupná pro oba operační 
systémy, iOS a Android.

ALWAYS
ON



VYCH
UTNEJTE

VVVÁÁÁŠŠŠ   VVVOOOLLLNNNÝÝÝ   
ČČČAAASSS
Objevte zábavu, kterou nabízí Brinco. Konečně zjistíte, jak 
můžete využít svůj volný čas: VVVZZZHHHŮŮŮRRRUUU   DDDOOO   AAAKKKCCCEEE.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TTTIIIPPPYYY   OOODDD   UUUŽŽŽIIIVVVAAATTTEEELLLŮŮŮ   AAA   JJJEEEZZZDDDCCCŮŮŮ
Na vzorku trasy s různými typy terénů (stoupání, roviny, sjezdy) Vám naši jezdci

poradí jak kombinovat jízdní režimy se šlapáním,

REGULACE VÝKONU a OVERDRIVE. Bultaco 100% garantuje dvě hodiny plné 
zábavy !

Mějte na paměti, že toto je pouze příklad. Kombinací třech jízdních režimů sami 
rozhodnete, jak daleko dojete.

Využívejte REGULACI VÝKONU, 
abyste dosáhli konstantního tahu 
a šetřili životnost baterie.

Pro zdolání vysokých kopců 
vždy používejte ECO Mode v 
kombinaci se šlapáním.

Šlapání a motor jsou nezávislé, ale využitím 
obou po celou dobu jízdy dosáhnete 
lepších výsledků.

Při jízdě ve vysoké rychlosti 
kombinujte šlapání s 
OVERDRIVE.

444m

0 km 5,4 km

150m

62m

19,5 km 24,8 km 29,7 km 32,8 km 47,92 km

SSSKKKLLLOOONNN   +++ 555000000 mmm SSSKKKLLLOOONNN --- 555000000mmmVVVZZZDDDÁÁÁLLLEEENNNOOOSSSTTT               444777,,,999222KKKmmm   CCCEEELLLKKKOOOVVVÝÝÝ   ČČČAAASSS               111hhh   555999’’’   TTTyyyppp   ccceeessstttyyy

303m

404m
431m

48m

TOUR

SPORT

ECO

POWER
CONTROL

BRINCO
V AKCI



JJJííízzzdddnnnííí   rrreeežžžiiimmmyyy
Sport /Tour/Eco
 + regulace výkonu

DDDooojjjeeezzzddd   (((kkkmmm)))
Sport : 50Km
Tour : 75 Km
Eco: 100Km

PPPooohhhooonnn
Zadní kola

MMMaaaxxxiiimmmááálllnnnííí   vvvýýýkkkooonnn
2 kW

MMMaaaxxxiiimmmááálllnnnííí   tttooočččiiivvvýýý   
mmmooommmeeennnttt
60 Nm

PPPřřřeeedddnnnííí   bbbrrrzzzdddyyy
Disc ø203 mm + 4 
pístní svěrky

ZZZaaadddnnnííí   bbbrrrzzzdddyyy
Disc ø203 mm

PPPřřřeeedddnnnííí   vvviiidddllliiiccceee
180 mm nastavitelná

ZZZaaadddnnnííí   ooodddppprrruuužžžeeennnííí
217 mm nastavitelné

BBBaaattteeerrriiieee
lithiová 1,3 kWh 
vysoce odolná
vyjímatelná
přenosná

ČČČaaasss   nnnaaabbbíííjjjeeennnííí
3 hodiny

NNNaaabbbíííjjjeeečččkkkaaa
Off board @ 8A

RRRááámmm
Centrální aluminiový 
trubkový rám

BBBaaarrreeevvvnnnééé   vvvaaarrriiiaaannntttyyy
Modrá - Červená

ŘŘŘaaadddiiicccííí   pppááákkkaaa
9 rychlostí + overdrive

PPPnnneeeuuummmaaatttiiikkkyyy
24 x 3,0”

MMMaaaxxxiiimmmááálllnnnííí   hhhmmmoootttnnnooosssttt
139,5 Kgr

HHHmmmoootttnnnooosssttt
39 kg (8 kg s baterií)

RRRooozzzvvvooorrr
1.200,7 m

VVVýýýššškkkaaa   ssseeedddlllaaa
1.121,6 - 1.003,6 mm

DDDééélllkkkaaa
1.856,7 mm

ŠŠŠííířřřkkkaaa
760 mm

VVVýýýššškkkaaa
1.094,2 mm

PPPřřřiiipppooojjjeeennnííí SSSmmmaaarrrtttppphhhooonnnuuu   
Bluetooth / SIM karta

OOOpppeeerrraaačččnnnííí   sssyyyssstttééémmm   
iOS / Android

Keyless
Startovací systém: 
náramek/karta

MODELY
BRINCO



ALL BRINCO



wwwwwwwww...bbbuuullltttaaacccooo...ccczzz


