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Zero Motorcycles levert motorfietsen met aanpasbare 

opties voor politie en beveiligingsdiensten, om zo te 

voldoen aan de specifieke eisen bij een groot aantal 

patrouilletoepassingen.

Deze nieuwe motorfietsen kunnen zowel op de openbare 

weg als in terrein patrouilleren en hebben daarom voor 

politiekorpsen en beveiligingsdiensten unieke pluspunten 

vergeleken met machines met verbrandingsmotor. De 

100% elektrische aandrijving is vrijwel geruisloos en 

ontwikkelt geen uitlaatgassen en nauwelijks warmte. Het 

volledige aandrijfkoppel is onmiddellijk vanuit stilstand 

beschikbaar en de machines zijn heel gemakkelijk te 

manoeuvreren. Dankzij 'brandstofkosten' van slechts 

€ 0,01/km en de onderhoudsvrije aandrijflijn kan een 

groep motorfietsen van Zero Motorcycles uw organisatie 

geld besparen, terwijl u hiermee bovendien tactisch in het 

voordeel bent.

 » Niet schakelen; al het aandrijfkoppel 
onmiddellijk aanspreekbaar vanaf 0 tpm

 » Licht in gewicht en gemakkelijk te 
manoeuvreren

 » Onderhoudsvrij aandrijfsysteem

 » Lange levensduur van accupakket

 » Topsnelheid van ca. 153 km/u

 » Maximale actieradius van 265 km per 
oplaadbeurt (stad)

 » Regeneratief remmen

 » Opties voor gebruik op openbare wegen 
of in terrein

voordelen van eleKtrisch patrouilleren
Zonder versnellingen en koppeling of motorgeluid concentreert de agent zich puur op het toezicht zelf. Als in veeleisende situaties prestaties en 

wendbaarheid doorslaggevend zijn, kunnen geavanceerde manoeuvres worden uitgevoerd. In drukke menigten of in overdekte ruimten zijn er geen 

zorgen over uitlaatgassen of ventilatie, zodat nieuwe of verbeterde toezichtscenario's kunnen worden ontwikkeld.

 » Toezicht en surveillance in openbaar terrein: parken, stranden, crossterreinen, wandelgebieden

 » Veiligheid en toezicht bij evenementen: concerten, demonstraties, sportevenementen

 » Algemene surveillance in steden: drukke voetgangersgebieden, binnensteden, lokale inzet in noodsituaties

 » Patrouilleren voor wetshandhaving: opsporing bij drugshandel, inbraak, beveiliging op bedrijfsterreinen, in andere situaties waarbij stilte een 
pluspunt is
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onGeKende tactische 

voordelen:

 » Onmiddellijk wegspurten vanuit geruisloos stationair

 » Uiterst licht voor een optimale bestuurbaarheid

 » Rijden zonder versnellingen te hoeven schakelen

 » Geruisloos stationair in drukke menigten

 » Verdachte personen volgen zonder motorgeluid

 » Onopgemerkt wegrijden vanuit een schuilplaats

 » Rijden binnen gebouwen of in omsloten ruimten

 » Verrassingeffect als voordeel optimaal uitgebuit

 » Sociaal en verantwoordelijk voertuiggebruik

zonder benzine Geen 

hooFdbreKens Meer:

 » Minder lawaai en overlast door uitlaatgassen

 » Overal opladen

 » Nooit meer benzine of olie morsen

 » Brandgevaar en brandwonden zijn verleden tijd

 » Bijdragen aan groene technologie

 » Zichtbare betrokkenheid van lokale toezichthouders bij 
milieubescherming



MotorFietsen voor politie en beveiliGinGsdiensten
MODELLENOVERZICHT

Zero Motorcycles levert motorfietsen met aanpasbare opties voor politie 

en beveiligingsdiensten, deze voldoen aan de specifieke vereisten bij 

een groot aantal patrouilletoepassingen.

De motorfietsen van Zero Motorcycles kunnen zowel op de openbare 

weg als in terrein patrouilleren en hebben daarom voor politiekorpsen en 

beveiligingsdiensten unieke pluspunten vergeleken met machines met 

verbrandingsmotor. De 100% elektrische aandrijving is vrijwel geruisloos 

en ontwikkelt geen uitlaatgassen en nauwelijks warmte. Het volledige 

aandrijfkoppel is onmiddellijk vanuit stilstand beschikbaar en de machines 

zijn heel gemakkelijk te manoeuvreren.

Dankzij 'brandstofkosten' van slechts € 0,01 per km en de onderhoudsvrije 

aandrijflijn kan een groep motorfietsen van Zero Motorcycles uw 

organisatie flink geld besparen, terwijl u hiermee bovendien tactisch in het 

voordeel bent.

In sommige landen en regio's kunnen subsidies en 

stimuleringsprogramma's van kracht zijn, speciaal bedoeld voor 

particuliere organisaties en overheidsinstanties bij aanschaf van 

elektrische patrouillevoertuigen. Soms zijn er ook consumentensubsidies 

van toepassing op aankopen gedaan door overheidsinstellingen of 

particuliere organisaties.
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Als basis voor het technische ontwerp van de serie patrouillemachines koos Zero 

Motorcycles de populaire Zero S en Zero DS motoren voor de gewone consument. 

Uitgaande van deze op zich al robuuste machines voerde Zero tal van modificaties door 

en zo zagen de Zero SP en de Zero DSP het licht. De Zero SP is specifiek bedoeld voor 

gebruik op de openbare weg. De Zero DSP is zowel geschikt voor gebruik in terrein als op 

de openbare weg.

Beide modellen hebben een groot aantal opties waarmee overheidsinstellingen, bedrijven en 

organisaties de aangeschafte motorfietsen optimaal kunnen afstemmen volgens hun wensen. 

Deze opties beantwoorden aan de meeste behoeften voor nationaal en internationaal gebruik bij 

politiekorpsen en beveiligingsdiensten.

leverbare producten in het nieuws

De Zero DSP en Zero SP zijn rechtstreeks ontleend aan de revolutionaire 

consumentenproducten met soortgelijke aanduiding. Deze machines hebben nu meer 

actieradius en kunnen bogen op dezelfde verbeteringen als doorgevoerd op hun tegenhangers 

voor privégebruik. Met de nieuwe Z-Force® Power Tank als los verkrijgbaar accessoire 

hebben diensten nu de mogelijkheid om het universele accupakket uit te breiden met 2,8 

kWh extra, tot in totaal 14,2 kWh. De actieradius in de stad komt daarmee op 265 km. De 

Z-Force® motor en het hoge-spanning accupakketsysteem van Zero Motorcycles garanderen 

voor beide motorfietsen indrukwekkende en onmiddellijk beschikbare acceleratiekracht. 

Omdat schakelen niet nodig is, wordt deze kracht bovendien heel soepel op het wiel 

overgebracht. Met dit tegelijk geavanceerde en elegant simpele aandrijfsysteem kan een 

surveillerende toezichthouder in meer complexe situaties effectiever optreden, doordat 

bijkomstig ongemak als koppelen of schakelen vervalt. De koolborstelloze motor is afgedicht 

om een lange levensduur te verzekeren en werkt zo efficiënt dat externe koelsystemen 

gewoon overbodig zijn.

Om het weggedrag op de weg en off-road te verbeteren hebben beide motorfietsen zwaarder 

uitgevoerde voorvorkpoten van 43 mm, gevat in robuuste, drievoudige kroonplaten, en een 

compleet herziene achterschokdemper. Deze drievoudige kroonplaten gaan naadloos over 

in een fraai vormgegeven dashboard dat real-time ritgegevens en motorfietsstatistieken 

weergeeft. Om de rijkwaliteit en de handling te verbeteren is de torsiestijfheid van het chassis 

verhoogd, doordat frame, swingarm en voorkant robuuster zijn uitgevoerd. De balhoofdlagers 

en de swingarmlagers zijn vernieuwd en vergroot. Verder levert het remsysteem nu meer en 

beter doseerbare remkracht, met dank aan de grotere remschijf op het achterwiel en de nieuwe 

achterremklauw. Door de nieuwe styling van de onderkuip, het perfect geïntegreerde dashboard 

en allerlei kleinere verbeteringen in montage en afwerking beschikt de 2014 modellenserie voor 

politie en beveiligingsdiensten over state-of-the-art patrouillemogelijkheden, gepresenteerd in 

een geavanceerd en milieuvriendelijk uiterlijk.

overzicht van alle nieuws
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Business Green

Jarenlang telde alleen de sirene 

mee als bij uitstek elektrisch 

object op politievoertuigen. Toch 

neemt in Londen 'blauw op straat' 

een heel andere wending, nu 

het grootstedelijke politiekorps 

de eerste elektrische motorfiets 

presenteerde en patrouilleren 

voortaan 'groener' wordt. Het 

korps bevestigde deze week 

dat er wordt proefgereden met 

een Zero Dual Sport (DS) bike 

geleverd door Zero Motorcycles, 

in een eerste poging om de 

wagenparkemissie te verlagen.

usA TodAy

Elektrische voertuigen worden 

nogal eens geprezen om hun 

energierendement maar in 

Californië wijzen politieagenten 

op een heel ander pluspunt: 

de geruisloze werking is een 

belangrijke troef bij het bestrijden 

van criminaliteit. De politiedienst 

van Scotts Valley gebruikt nu een 

elektrische motorfiets van Zero 

Motorcycles om in alle stilte op 

straat te patrouilleren.

GovernmenT 
TechnoloGy

Koppel de zwakke economie 

aan de alsmaar stijgende 

brandstofprijzen en het is 

duidelijk waarom wetshandhavers 

zelf op zoek gaan naar 

besparingsmogelijkheden — 

waarbij groenere alternatieven 

meteen nadrukkelijk in  

beeld komen.Ga voor meer informatie naar http://www.zeromotorcycles.com/nl/fleet/police.



speciFicaties op Maat voor uw voertuiGparK

Verwarmde zadels

Verwarmde 
handgrepen

Topkoffer achter 
met radio en rek

Afneembaar
windscherm

andere beschiKbare opties  
(niet afgebeeld):

 » Power Tank

 » Snellaadsysteem (2x, accessoire)

 » 12V-aansluiting voor accessoires

Zijkoffers van GIVI 
met rek

Handbeschermingen

LEvERbaRE uiTvOERingEn

TOEPaSSingEn Politie Beveiligingsdiensten 

MODELLEn DSP SP

kLEuREn

accucaPaciTEiT ZF8.5 ZF11.4

Topkoffer van GIVI met rek

Uitschuifbare staaf met achterlicht 
(blauwe LED-verlichting)
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LED-hulpachterlicht/remlicht 
met kentekenplaathouder



andere beschiKbare opties  
(niet afgebeeld):

 » Power Tank

 » Snellaadsysteem (2x, accessoire)

 » 12V-aansluiting voor accessoires

hooFdcoMponenten

 » Accupakket van 11,4 of 8,5 kWh

 » Whelen TIR3-LED's aan voorkant

 » Whelen TIR3-LED's aan zijkant

 » Whelen TIR3-LED's aan achterkant

 » Kabelboom voor noodverlichting

 » Programmeerbare Whelen-sirene met 
omroepsysteem

 » Accupakket aan voorkant / valbeugels

 » 4-voudig systeem voor 
noodknipperlichten

 » Uit-schakelaar voor koplamp / achterlicht

Getoond model: Zero DSP politiemotor met beschikbare opties.

Ga naar http://www.zeromotorcycles.com/nl/fleet/police.
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ZERO DSP Zf8.5 ZERO DSP Zf11.4 ZERO DSP Zf11.4 +POwER Tank
acTiERaDiuS
Stadsverkeer 146 km 195 km 243 km
Snelweg, 88 km/h 90 km 120 km 150 km
 » Gecombineerd 111 km 148 km 185 km
Snelweg, 112 km/h 61 km 81 km 102 km
 » Gecombineerd 86 km 115 km 144 km
MOTOR
Maximaal motorkoppel 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Maximaal motorvermogen 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm
Vereist rijbewijs A2-rijbewijs A2-rijbewijs A2-rijbewijs
Topsnelheid (max.) 158 km/h 158 km/h 158 km/h
Topsnelheid (langdurig) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Type Z-Force® 75-7 motor met passieve luchtkoeling, hoog rendement, zonder koolborstels, met permanente magneet 

met radiale flux
Motorbesturing Hoog rendement, 420 ampère, 3-fasige besturing zonder koolborstels met regeneratie van remenergie
accu En OPLaDEn
Geschatte levensduur accupakket tot 
80% (stad)

328.000 km 438.000 km 547.000 km

Accupakket Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Max. energiecapaciteit 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Nominale energiecapaciteit 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Oplaadapparaat 1,3 kW, geïntegreerd 1,3 kW, geïntegreerd 1,3 kW, geïntegreerd
Oplaadtijd (standaard) 6,0 uur (100% opgeladen) / 5,5 uur 

(95% opgeladen)
7,9 uur (100% opgeladen) / 7,4 uur 
(95% opgeladen)

9,9 uur (100% opgeladen) / 9,3 uur 
(95% opgeladen)

Oplaadtijd met CHAdeMO 
(accessoire)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader (2x, 
accessoire)

3,6 uur (100% opgeladen) / 3,1 uur 
(95% opgeladen)

4,6 uur (100% opgeladen) / 4,1 uur 
(95% opgeladen)

5,8 uur (100% opgeladen) / 5,1 uur 
(95% opgeladen)

Netvoeding Standaard 110 V of 220 V Standaard 110 V of 220 V Standaard 110 V of 220 V
aanDRijving
Transmissie Directe aandrijving zonder koppeling Directe aandrijving zonder koppeling Directe aandrijving zonder koppeling
Eindaandrijving 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ aandrijfriem
chaSSiS / wiELvERing / REMSySTEEM
Voorvering 43 mm upside-down vorkpoten met instelbare inveerdemping en rebound.
Achtervering Hydraulische schokdemper met extern reservoir en met instelbare veervoorspanning, inveerdemping en rebound
Veerweg voorwiel 178 mm 178 mm 178 mm
Veerweg achterwiel 179 mm 179 mm 179 mm
Voorwielrem Nissin schijfrem, 2 zuigers, hydraulisch, 313x4 mm met zwevend gemonteerd remzadel
Achterwielrem J-Juan, 1 zuiger, hydraulisch, 240x4,5 mm remschijf
Band voorwiel 100/90-19 100/90-19 100/90-19
Band achterwiel 130/80-17 130/80-17 130/80-17
Voorwiel 2,15x19 2,15x19 2,15x19
Achterwiel 3,00x17 3,00x17 3,00x17
afMETingEn
Wielbasis 1.427 mm 1.427 mm 1.427 mm
Zadelhoogte 846 mm 846 mm 846 mm
Balhoofdhoek 26,5 ° 26,5 ° 26,5 °
Naloop 117 mm 117 mm 117 mm
gEwichT
Frame 10 kg 10 kg 10 kg
Rijklaar gewicht 180 kg 194 kg 215 kg
Draagvermogen 167 kg 153 kg 132 kg
EnERgiEvERbRuik
Vergelijkbaar brandstofverbruik 
(stadsverkeer)

0,58 L/100 km 0,58 L/100 km 0,58 L/100 km

Vergelijkbaar brandstofverbruik 
(snelweg)

1,38 L/100 km 1,38 L/100 km 1,38 L/100 km

Oplaadkosten (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 

*Afhankelijk van plaatselijke tarieven voor stroomlevering of beschikbare oplaadmogelijkheden.
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ZERO SP Zf8.5 ZERO SP Zf11.4 ZERO SP Zf11.4 +POwER Tank
acTiERaDiuS
Stadsverkeer 159 km 212 km 265 km
Snelweg, 88 km/h 101 km 134 km 168 km
 » Gecombineerd 123 km 164 km 205 km
Snelweg, 112 km/h 70 km 94 km 117 km
 » Gecombineerd 97 km 130 km 162 km
MOTOR
Maximaal motorkoppel 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Maximaal motorvermogen 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm 54 pk (40 kW) @ 4.300 tpm
Vereist rijbewijs A2-rijbewijs A2-rijbewijs A2-rijbewijs
Topsnelheid (max.) 153 km/h 153 km/h 153 km/h
Topsnelheid (langdurig) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Type Z-Force® 75-7 motor met passieve luchtkoeling, hoog rendement, zonder koolborstels, met permanente magneet 

met radiale flux
Motorbesturing Hoog rendement, 420 ampère, 3-fasige besturing zonder koolborstels met regeneratie van remenergie
accu En OPLaDEn
Geschatte levensduur accupakket tot 
80% (stad)

357.000 km 476.000 km 595.000 km

Accupakket Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Max. energiecapaciteit 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Nominale energiecapaciteit 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Oplaadapparaat 1,3 kW, geïntegreerd 1,3 kW, geïntegreerd 1,3 kW, geïntegreerd
Oplaadtijd (standaard) 6,0 uur (100% opgeladen) / 5,5 uur 

(95% opgeladen)
7,9 uur (100% opgeladen) / 7,4 uur 
(95% opgeladen)

9,9 uur (100% opgeladen) / 9,3 uur 
(95% opgeladen)

Oplaadtijd met CHAdeMO 
(accessoire)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

1,5 uur (100% opgeladen) / 1 uur 
(95% opgeladen)

Oplaadtijd met snellader (2x, 
accessoire)

3,6 uur (100% opgeladen) / 3,1 uur 
(95% opgeladen)

4,6 uur (100% opgeladen) / 4,1 uur 
(95% opgeladen)

5,8 uur (100% opgeladen) / 5,1 uur 
(95% opgeladen)

Netvoeding Standaard 110 V of 220 V Standaard 110 V of 220 V Standaard 110 V of 220 V
aanDRijving
Transmissie Directe aandrijving zonder koppeling Directe aandrijving zonder koppeling Directe aandrijving zonder koppeling
Eindaandrijving 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™ aandrijfriem
chaSSiS / wiELvERing / REMSySTEEM
Voorvering 43 mm upside-down, aluminium vorkpoten met instelbare inveerdemping en uitveerdemping
Achtervering Hydraulische schokdemper met extern reservoir en met instelbare veervoorspanning, inveerdemping en rebound
Veerweg voorwiel 159 mm 159 mm 159 mm
Veerweg achterwiel 161 mm 161 mm 161 mm
Voorwielrem Nissin schijfrem, 2 zuigers, hydraulisch, 313x4 mm met zwevend gemonteerd remzadel
Achterwielrem J-Juan, 1 zuiger, hydraulisch, 240x4,5 mm remschijf
Band voorwiel 110/70-17 110/70-17 110/70-17
Band achterwiel 140/70-17 140/70-17 140/70-17
Voorwiel 3,00x17 3,00x17 3,00x17
Achterwiel 3,50x17 3,50x17 3,50x17
afMETingEn
Wielbasis 1.410 mm 1.410 mm 1.410 mm
Zadelhoogte 807 mm 807 mm 807 mm
Balhoofdhoek 24,0 ° 24,0 ° 24,0 °
Naloop 80 mm 80 mm 80 mm
gEwichT
Frame 10 kg 10 kg 10 kg
Rijklaar gewicht 177 kg 192 kg 212 kg
Draagvermogen 170 kg 155 kg 135 kg
EnERgiEvERbRuik
Vergelijkbaar brandstofverbruik 
(stadsverkeer)

0,53 L/100 km 0,53 L/100 km 0,53 L/100 km

Vergelijkbaar brandstofverbruik 
(snelweg)

1,20 L/100 km 1,20 L/100 km 1,20 L/100 km

Oplaadkosten (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 



Getoond model: Zero DS 2014 politiemotor met beschikbare opties.
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