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configuratie 

toepassing militair

model mmX

Kleur 

capaciteit ZF5.7

militaire motorfiets

Hoe je het ook bekijkt, een elektrische motorfiets is ideaal voor 

militaire toepassingen. Zo'n machine is stil, ontwikkelt amper 

warmte, stoot geen uitlaatgassen uit, heeft een eenvoudige 

bediening en is ongelooflijk snel. met dit in het achterhoofd 

ontwikkelde Zero motorcycles een militair modellenprogramma 

volgens de specifieke vereisten voor militair gebruik. 

Zero motorcycles werkte samen met geïnteresseerde militairen 

en komt nu met een motorfiets met alle opties en accessoires die 

inzet door militairen tot een succes maken.

2015 ZERo MMX
modellenoverzicht



 » Schakelaar-/onderdelengroep voor militair 
gebruik: inclusief militaire schakelaars 
(starten zonder sleutel, koplampen, extra 
(reserve)accucapaciteit en infrarood voor 
& achter), koplampen, klein windscherm, 
infraroodaansluiting.

 » Voetsteunen met extra grip en een 
opvallende vormgeving

 » Sjorogen met geïntegreerde sleepkabel en 
achterste zadelband

 » On-board lader

 » riemoverbrenging

 » Dual-sport banden

 » Handbeschermingen

 » Voetsteunen voor passagier

 » instrumentenpaneel voor straatgebruik

BEsCHiKBARE opTiEs

 » Starten met sleutel

 » Snel omwisselbare accupakketmodules

 » mogelijkheid voor gebruik onder zeer natte 
of regenachtige omstandigheden, tot in 
water van een meter diep

 » Kettingoverbrenging

 » Off-board lader

 » Off-road dashboard met controlelampjes

 » Off-road banden

 » Standaard

sTAndAARdKEnMERKEn

Kettingaandrijving Uitneembaar power packVoetsteunen met extra grip en 
een opvallende vormgeving

HandbeschermingenSleepkabelmilitair bedieningspaneel

De 2015 Zero mmX is gebaseerd op de bekroonde off-road motorfietstechnologie van 

Zero en is uitgerust met ongeveer dezelfde upgrades als de Zero FX.

Net als alle andere nieuwe Zero motorfietsen voor 2015 heeft ook de mmX Showa-

schokdempers voor en achter. Zero werkte nauw samen met Showa om veerelementen te 

ontwikkelen die heel volgzaam reageren op geringe oneffenheden en voorspelbaar beheerst 

bij hardere stoten. Onder alle omstandigheden is de werking buitengewoon soepel. De 

torsiestijfheid is aan de voorkant verhoogd om de stuureigenschappen te verbeteren en er 

is een holle vooras geplaatst die het onafgeveerde gewicht verlaagt. De instellingen van de 

schokdemper zijn aanpasbaar, volgens de wensen van ook de meest veeleisende motorrijder.

andere verfijningen zoals het verbeterde remsysteem, geoptimaliseerde slecht-weer 

eigenschappen, Pirelli banden met DOt-certificering en een nieuw achterrekaccessoire 

brengen de prestaties van de mmX op een hoger plan en verhogen bovendien de 

betrouwbaarheid en veelzijdigheid.

niEuw in 2015

De Zero mmX is geconfigureerd om aan zeer uiteenlopende vereisten voor militair gebruik 

te voldoen. Er is een hele reeks accessoires leverbaar om de motorfietsen aan te passen 

voor specifieke gebruiksdoeleinden en inzetmogelijkheden.

De Zero mmX heeft geen uitlaatsysteem en is uitermate stil, unieke tactische pluspunten 

vergeleken met traditionele alternatieven met verbrandingsmotor. De aandrijving is 100% 

elektrisch, de gebruiker kan zich daardoor vrijwel geruisloos en zonder geursporen snel 

over lastig terrein verplaatsen. Een minder onopvallende vorm van vervoer op twee wielen 

is eigenlijk niet goed denkbaar, want deze motorfiets is volkomen stil en accelereert 

onmiddellijk vanaf 0 tpm.

Door de toonaangevende Z-Force® aandrijving van Zero motorcycles zijn de accupakketten 

van de Zero mmX snel verwisselbaar en heeft de machine een rechtstreekse 

koppeloverbrenging en een luchtgekoelde motor. Er is geen transmissie en geen koelvloeistof 

of brandstof, zodat de Zero mmX gemakkelijk kan worden vervoerd en onderhouden.

pRoduCTKEnMERKEn
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Zero mmX Zf5.7
actieradius
Stadsverkeer 100 km
Patrouillerend rijden 50-140 minuten
agressief tactisch rijden 35-120 minuten
motor
maximaal motorkoppel 92 Nm
maximaal motorvermogen 40 kW (54 pk) @ 3.700 tpm
Vereist rijbewijs a2-rijbewijs
topsnelheid (max.) 137 km/h
topsnelheid (langdurig) 113 km/h
acceleratie, van 0-100 km/u 4,4 seconden
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
accusysteem
Geschatte levensduur accupakket tot 80% (off-road) 3.560 uren
accupakket Z-Force® li-ion intelligent modulair
max. energiecapaciteit 5,7 kWh
Nominale energiecapaciteit 5,0 kWh
ladertype 1 kW, standalone
Oplaadtijd (standaard) 4,9 uren (100% opgeladen) / 4,4 uren (95% opgeladen)
 » met één hulplader 2,7 uren (100% opgeladen) / 2,2 uren (95% opgeladen)
 » met max. hulpladers 1,6 uren (100% opgeladen) / 1,1 uren (95% opgeladen)
Netvoeding Standaard 110 V of 220 V
aandrijVing
transmissie Directe aandrijving zonder koppeling
Eindaandrijving 65t / 12t, 520 ketting
chassis / WielVering / remsysteem
Voorvering Showa 41 mm upside-down vorkpoten met instelbare veervoorspanning, inveerdemping en rebound
achtervering Showa 40 mm zuiger, hydraulische schokdemper met extern reservoir en met instelbare 

veervoorspanning, inveerdemping en rebound
Veerweg voorwiel 218 mm
Veerweg achterwiel 227 mm
Voorwielrem J.Juan dubbele zuiger in zwevend gemonteerd remzadel, 240 x 4,5 mm remschijf
achterwielrem J.Juan enkele zuiger in zwevend gemonteerd remzadel, 240 x 4,5 mm remschijf
Band voorwiel Pirelli mt-21 rallycross 90/90-21
Band achterwiel Pirelli mt-21 rallycross 120/80-18
Voorwiel 1,85 x 21
achterwiel 2,50 x 18
afmetingen
Wielbasis 1.438 mm
Zadelhoogte 881 mm
Balhoofdhoek 25,4°
Naloop 104 mm
geWicht
Frame 9,1 kg
rijklaar gewicht 127 kg
Draagvermogen 159 kg
energieVerBruiK
Vergelijkbaar brandstofverbruik (stadsverkeer) 0,56 l/100 km

Oplaadkosten € 1,17


