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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL

ΙΣΧΥΣ 11.5ps /8500rpm

ΡΟΠΗ 10.3Nm /6500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,4 L /100km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6.2 L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1895 x 685 x 1105

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 765mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 125kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 226mm
με διπίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 220mm
με διπίστονη δαγκάνα +CBS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
90mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Διπλό ρυθμιζόμενο
85mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-12

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Full LED Φώτα
Ο LED προβολέας πλαισιώνεται από μοναδικής σχεδίασης φώτα 
ημέρας LED που κρύβουν στην κορυφή τους τα εμπρόσθια φλας.

LED πίσω φωτιστικό σώμα
Πίσω φωτιστικό σώμα LED σχήματος “U” με τα φώτα πέδησης 
εντός του να φέρουν χαρακτηριστική τρισδιάστατη εμφάνιση.

LCD πίνακας οργάνων
Νέος, έγχρωμος, ευανάγνωστος ψηφιακός πίνακας οργάνων 
LCD, με αυτόματη ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας.

Εύκολο άνοιγμα σέλας
Το άνοιγμα της σέλας ελέγχεται από ένα διακόπτη δίπλα στον 
κεντρικό διακόπτη, χωρίς να χρειάζεται να βγει το κλειδί.

Μεγάλος κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
Aποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα με αρκετό χώρο για 
ένα full face κράνος και μικροαντικείμενα.

Νέος αερόψυκτος κινητήρας υψηλών επιδόσεων
Ο νέος κινητήρας του FNX 125 προδιαγραφών Euro 5, προσφέρει 
μεγαλύτερες επιδόσεις με περισσότερη ισχύ 11,5 ps, μεγαλύτερη ροπή 
10.3Nm και μικρότερη κατανάλωση 2,4L/100km (WMTC 3).

Σύστημα A.L.E.H.
Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα ανάρτησης του κινητήρα.
Αποσβένει το φαινόμενο της ανύψωσης του κινητήρα των scooters στις 
άμεσες επιταχύνσεις. Προσφέρει σταθερότητα και καλύτερες επιδόσεις 
κατά την εκκίνηση. Αυξάνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του 
αναβάτη σε υψηλές ταχύτητες και ελιγμούς.

Εύκολος ανεφοδιασμός & βέλτιστη κατανομή βάρους
Ο ανεφοδιασμός καυσίμου είναι εύκολος καθώς η τάπα του ρεζερβουάρ 
βρίσκεται στο εσωτερικό της ποδιάς χωρίς να απαιτείται μετακίνηση 
των αναβατών για τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Το δοχείο καυσίμου 
είναι εγκατεστημένο χαμηλά κάτω από τα πόδια του αναβάτη, έχοντας 
χαμηλό το κέντρο βάρους, ενώ παραχωρεί επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 
κάτω από τη σέλα.

Θύρα ταχυφόρτισης USB QC 2.0
Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος & αναδιπλούμενος γάντζος 
χειραποσκευών στο εσωτερικό της ποδιάς
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