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VAMOS A 
PARTILHAR 
AVENTURAS 

JUNTOS 

 
 

 
Somos os principais fabricantes de motociclos 

com sidecar a nível mundial em atividade há 

mais de 75 anos. Os nossos motociclos contam 

com a confiança de motociclistas de todo 

o mundo e são concebidos para que partilhe 

as suas aventuras e continue a explorar. 

Quem vai levar consigo? 



Transmissão 

RANGER PREPARADO PARA 
TODO-O-TERRENO 

O Ural Ranger é o motociclo com 
sidecar mais popular em todo o 
mundo. Com mais capacidade de 
armazenamento e maior variedade 
de acessórios do que qualquer outro, 
aliados à flexibilidade e à segurança 
da tração nas duas rodas selecionável, 
foi concebido para se deixar guiar 
pelo seu espírito aventureiro. 

745 cc 

30,15 kW (41 hp) 

CAIXA DE VELOCIDADES: 
4 VELOCIDADES + MARCHA-ATRÁS 

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL COM 
CAPACIDADE PARA 19 LITROS 

TRAÇÃO NAS DUAS RODAS SELECIONÁVEL 

GARANTIA DE QUILOMETRAGEM ILIMITADA 
DE 2 ANOS 

A PARTIR DE 
19.065€*  

*  Preços com  IVA a 23% incluído. Não inclui ISV, transporte, imposto de 
circulação, registo, Ecovalor, entrega, configuração e opções instaladas 
pelo revendedor. Os preços de revendedor podem variar de país para 
país.  





“MOMENTOS DE DIVERSÃO 

INIGUALÁVEIS 

SOBRE 3 RODAS!” 

- CYCLE WORLD MAGAZINE 



cT PARTILHE A 
SUA VIAGEM 

O Ural cT é a versão com tração 
numa roda do nosso modelo 
Ranger. O cT é mais baixo do 
que o Ranger, o que o torna ideal 
para aventuras de fim de semana, 
longas viagens e utilização ligeira 
fora da estrada. 

745 cc 

30,15 kW (41 hp) 

CAIXA DE VELOCIDADES: 
4 VELOCIDADES + MARCHA-ATRÁS 

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL COM 
CAPACIDADE PARA 19 LITROS 

PARA-BRISAS DO SIDECAR PADRÃO 

GARANTIA DE QUILOMETRAGEM ILIMITADA 
DE 2 ANOS 

A PARTIR DE 
16.974€* 

* Preços com  IVA a 23% incluído. Não inclui ISV, transporte, imposto de 
circulação, registo, Ecovalor, entrega, configuração e opções instaladas 
pelo revendedor. Os preços de revendedor podem variar de país para 
país. 





“É A COMBINAÇÃO 

PERFEITA ENTRE 

o ANTIGO E O MODERNO.”

- JAY LENO 



VAMOS PARTILHAR 
AVENTURAS 



ALTERAÇÕES SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

DE 2020 

CILINDROS 
• Polimento preciso dos diâmetros dos cilindros que

oferece uma vedação consistente dos anéis do
pistão a elevadas temperaturas.

• Uma rodagem mais rápida e melhor, resultando
numa retenção do óleo melhorada e numa vida
útil mais prolongada dos cilindros.

CABEÇAS DO MOTOR 
• Superfície das aletas de refrigeração

significativamente aumentada para proporcionar
uma melhor eficiência da refrigeração.

• Comprimento do orifício de escape reduzido para
diminuir as temperaturas da cabeça do motor.

• Geometria otimizada dos orifícios de admissão
e escape para melhorar o caudal de admissão
e dos gases de escape.

• Remodelação das coberturas da cabeça do motor
para facilitar a manutenção.

• Sistema de injeção eletrónica de combustível
completamente novo com corpos do acelerador
da Keihin.

• Controlo eletrónico da velocidade em vazio que
melhora o arranque e estabiliza as RPM em vazio.

• Sensor de posição do acelerador adicionado,
permitindo uma resposta mais firme do acelerador.

• Otimização da localização do injetor de combustível
para aumentar a eficiência.

• Sistema de injeção eletrónica de combustível de
circuito fechado para melhorar a eficiência do
consumo de combustível.

• Aumento da pressão do combustível para melhorar
a atomização do combustível.

• Nova bomba de combustível autoferrante no depósito
equipada com filtro integrado e válvula de descompressão.

• Catalizadores de elevada eficiência para reduzir
as emissões sem comprometer a potência.



FABRICANDO OS 

MOTOCICLOS COM SIDECAR 

MAIS POPULARES 

DO MUNDO HÁ 

MAIS DE 75 ANOS. 

CRIADA EM 1941 



MAIS DE 40 REVENDEDORES 
EM TODA A EUROPA 

ENCONTRE O SEU REVENDEDOR LOCAL Em ImZ-uRAL.Eu (URAL IN YOUR COUNTRY) 



Básica 
Incluído no PVP 

Padrão 
+ 1,250 

DIMENSÕES 

Comprimento (mm) 

Largura (mm) 

Capacidade do depósito (litros) 

Peso, em ordem de marcha (kg) 

2280 

1700 

19 

337 

DIMENSÕES 

Comprimento (mm) 

Largura (mm) 

Capacidade do depósito (litros) 

Peso, em ordem de marcha (kg) 

2510 

1700 

19 

346 

Cinza mate 
Básica 
Metalizado mate 

Verde militar 
Básica 
Metalizado mate 

Bordô acetinado 
Básica 
Metalizado mate 

Camuflado 
floresta 
Padrão Premium 
Semibrilho 

Camuflado 
urbano 
Padrão Premium 
Semibrilho 

TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 

Motor 

Cilindrada (cc) 

Horizontal arrefecido por ar 

745 

Motor 

Cilindrada (cc) 

Horizontal arrefecido por ar 

745 

Premium 
+ 850  

Consumo de combustível 

Caixa de velocidades 

3,9 l/100 km† 

4 velocidades 
+ marcha-atrás 

Consumo de combustível 

Caixa de velocidades 

3,9 l/100 km† 

4 velocidades 
+ marcha-atrás 

+ tração numa roda + tração nas 2 rodas (selecionável) 

OPÇÕEs DE CORES 

Cinza mate, verde militar, bordô acetinado 

Cores adicionais opcionais 

PREÇO (PVP) 

OPÇÕES DE CORES 

Cinza mate, verde militar, bordô acetinado 

Cores adicionais opcionais 

PREÇO (PVP) 

Branco Rainier 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Bronze 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Cinza metalizado 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Azul Baikal 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Bordô 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Equipado de série 

Taxa de entrega 

Cor personalizada 

Padrão camuflado 

Grupo motopropulsor preto 

Revestimento inferior do sidecar 

Revestimento interior do sidecar 

Garantia do terceiro ano 

16,974 * 

600 ** 

850 ** 

1,250 ** 

700 ** 

450 ** 

450 ** 

700 ** 

Equipado de série 

Taxa de entrega 

Cor personalizada 

Padrão camuflado 

Grupo motopropulsor preto 

Revestimento inferior do sidecar 

Revestimento interior do sidecar 

Garantia do terceiro ano 

19.065 * 

600 ** 

850 ** 

1,250 ** 

700 ** 

450 ** 

450 ** 

700 ** 

Verde cascata 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Terracota 
Premium 
Metalizado de 
elevado brilho 

Cinzento 
esverdeado 
Premium 
Semibrilho metalizado 

Sahara 
Premium 
Semibrilho 

Taiga 
Premium 
Semibrilho 

cT RANGER 

* Os preços correspondem ao preço de venda 
ao público recomendado pelo fabricante (PVP)
para os modelos de base no mercado Europeu, 
com ISV e IVA a 23% incluído. Estão disponíveis 
opções de cores personalizadas a um custo
adicional. 

**Os preços não incluem IVA, registo, imposto 
de circulação, entrega, configuração, opções 
instaladas pelo revendedor e taxas adicionais 
do revendedor, caso existam, e estão sujeitos 
a alterações sem notificação prévia. Os preços 
poderão variar de revendedor para revendedor. 

† A poupança real de combustível irá variar de 
acordo com os hábitos de condução individuais, 
a estrada e as condições de condução, a pressão 
dos pneus, a configuração do veículo (peças e 
acessórios) e a carga do veículo (peso da carga, 
do condutor e do passageiro). 



A versão apresentada contém 
acessórios opcionais. 

A versão apresentada contém 
acessórios opcionais. 



ACESSÓRIOS PADRÃO 

cT (1WD) RANGER (2WD) 

COBERTURA DO ASSENTO 

RODA SOBRESSALENTE 
COM SUPORTE 

TOMADA ELÉTRICA 
NO SIDECAR 

KIT DUPLO DE LUZES 
DO SIDECAR 

PARA-BRISAS DO SIDECAR 

PARA-CHOQUES  DIANTEIRO 
DO SIDECAR 

JERRICÃ 

PÁ UTILITÁRIA 

KIT DE FERRAMENTAS 

PVP (IVA incluído) 16.974 € 19.065 €

Ambos os modelos incluem um motor de injeção de combustível de 745 cc com marcha-atrás. 

A versão apresentada contém 
acessórios opcionais. 




















“UMA FORMA INCRÍVEL DE      

VIAJAR EM FAMÍLIA.” 

MIHAI BARBU | PROPRIETÁRIO DE URAL RANGER 

Mihai e a sua família percorreram mais 80,500 km 
e exploraram 42 países na Europa e Ásia. 



A versão apresentada contém 
acessórios opcionais. 



GARANTIA DE 
QUILOMETRAGEM 

ILIMITADA DE 

2 ANOS
Todos os Ural 2020 
têm uma garantia de 

quilometragem ilimitada 
de 2 anos. 

Um terceiro ano adicional 
de garantia pode 

ser comprada por 850 .

UTILIZAMOS E RECOMENDAMOS A 

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR 

E LUBRIFICANTES MOTUL PARA 

UM EXCELENTE DESEMPENHO DO 

SEU NOVO MOTOCICLO URAL. 



URAL MOTORCYCLES 

IMZ-Ural Czech s.r.o. 
Lidická 700/19 
602 00 Brno 
imz-ural.eu 

URAL LISBOA 

Calçada Boa Hora, 86 A/B - 1300-096 Lisboa

info.zemarks@gmail.com
www.ural.pt @uralmotorcycles  

https://ural.pt/
mailto:info.zemarks@gmail.com



