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LIBERDADE As motos Quadskis sao uma nova era de motos emocionante, 
para ir a qualquer lugar.
Você não precisa escolher entre terra e água, abrindo oportunidades para explorar 
como nunca antes. Suba e vanha sentir a liberdade...

FLEXIBILIDADE Um verdadeiro anfíbio, o Quadski é igualmente ágil em 
terra e na água . Com um simples toque de um botão retrai as rodas depois de 
entrar na água e abrem quando se aproxima da terra. A transição é rápida e fácil, 
permitindo-lhe disfrutar de uma experiência emocionante em qualquer ambiente .

DIVERSÃO Andar de Quadski é uma experiência única e emocionante, que 
satisfaz o seu desejo de aventura. A moto Quadski atinge uma velocidade de 72 
Km/h (45 mph) em terra e na água, mantendo sempre um ótimo desempenho de 
estabilidade.

MOTOR BMW
Esta moto é equipada com um 
motor k1300 fornecido pela BMW 
Motorrad. Na água,  o motor 
BMW é acoplado com  um siste-
ma patenteado de propulsão a 
jato de água. É capaz de atingir 
velocidades de 72 km/h (45 mph) 
na água e em terra. Excelente 
desempenho e condução con-
fortável, são o resultado de um 
casco de liga leve, largo e com 
um centro de gravidade baixo, o 
que dá uma estabilidade robusta 
em água e em terra.

CASCO
Incorporando uma tecnologia 
HSA, o casco proporciona uma 
superfície deslizante, estável e 
aderência lateral para manuseio 
ágil na água. Foi concebido para 
ser hidrodinâmico no modo marí-
timo. É forte, durável, leve,  e é 
fabricado a partir de um molde 
de uma só peça em compósito.

RODAS
A suspensão dá uma excelente 
condução e adaptação ao ter-
reno, e retrai quando está na 
água. A transição completa leva 
quatro segundos, com o premir 
apenas de um botão.


