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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI KEIHIN (TCS)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ 75.0mm Χ 63.0mm

ΙΣΧΥΣ 26.4ps /7500rpm

ΡΟΠΗ 26.2Nm /6750rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.2 L /100km
(WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2189 x 756 x 1432

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 194kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 260mm
Τετραπίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 240mm
Διπίστονη δαγκάνα

ABS Δικάναλο BOSCH

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
37mm / 100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ
100mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 120/70-14

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 140/60-13
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Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι 
φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

Full LED Φωτισμός
Χρήση γυμνών προβολέων LED που τονίζουν τη χαρακτηριστική 
σχεδίαση του Cruisym α

Πολυλειτουργικός LCD πίνακας οργάνων
Ευανάγνωστος πίνακας οργάνων που συγκεντρώνει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται ο αναβάτης

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
Το Traction Control System εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσφυση 
του οπίσθιου τροχού κατά την επιτάχυνση σε ολισθηρές 
επιφάνειες

Εξελιγμένο σύστημα πέδησης ABS
Δισκόφρενα 260mm μπροστά με τετραπίστονη δαγκάνα, 
240mm πίσω με διπίστονη δαγκάνα και δικάναλο ABS
της BOSCH

Κινητήρας F4 με προδιαγραφές Euro5
Υγρόψυκτος, 4βάλβιδος, με απόδοση 26,4 ίππων, ηλεκτρονικό 
ψεκασμό Keihin και κατανάλωση μόλις 3,2L/100km (WMTC3)

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας δύο θέσεων
Προστασία από τα καιρικά φαινόμενα για όλα τα αναστήματα

Αναδιπλούμενοι καθρέπτες
Εξαιρετικής σχεδίασης αναδιπλούμενοι καθρέπτες με 
ενσωματωμένα LED φλας

Εύκολος ανεφοδιασμός καυσίμου
Άνοιγμα θύρας ρεζερβουάρ από τον κεντρικό διακόπτη.
Εύκολος ανεφοδιασμός καυσίμου χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των 
αναβατών.

Αποθηκευτικός Χώρος
Μεγάλος φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, που 
άνετα μπορεί να φιλοξενήσει 2 Full Face κράνη και μικροαντικείμενα

Θύρα φόρτισης USB QC3.0
Κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο εσωτερικό της ποδιάς, με θύρα
USB QC3.0 για γρήγορη φόρτιση συσκευών εν κινήσει.

Η άνεση στο επίκεντρο
Εργονομική και αναπαυτική θέση οδήγησης. Η σέλα με ύψος στα 
770mm προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο έδαφος.


