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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ 61.0mm Χ 57,8mm

ΙΣΧΥΣ 12,4ps /7500rpm

ΡΟΠΗ 12,5Nm/6000rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.9 L / 100 km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 7.5 L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1990 x 780 x 1115

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 785mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 134kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 260 mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 220 mm

ABS Δικάναλο CONTINENTAL

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Διπλό ρυθμιζόμενο
75mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 100/90-14

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/80-14

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2021

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.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Η ανανεωμένη σχεδίαση με τους διπλούς LED προβολείς, τα 
αιχμηρής σχεδίασης LED DRL φώτα που εκτείνονται σαν φρύδια 
πάνω από τους προβολείς και καταλήγουν σε σχήμα μπούμεραγκ 
στο κάτω τμήμα στης μάσκας προσδίδουν ένα άγριο βλέμμα 
στο JET14.

Ευκολία χρήσης και ευελιξία
Οι τροχοί 14” προσφέρουν ευελιξία και γρήγορες αλλαγές 
κατεύθυνσης. Το εμπρός τηλεσκοπικό πιρούνι και οι διπλές 
ρυθμιζόμενες αναρτήσεις διαδρομής 75mm πίσω, απορροφούν 
αποτελεσματικά τις ατέλειες του οδοστρώματος.

Οπίσθιο φωτιστικό σώμα LED

Βέλτιστη απόδοση & Euro 5
Ο νέος 4χρονος, αερόψυκτoς, 2βάλβιδος, SOHC, κινητήρας του JET 14, 
αποδίδει 12,4ps με κατανάλωση 2,9L/100km (WMTC3)

Άνεση και Πρακτικότητα
Ο αναδιπλούμενος γάντζος για την ανάρτηση χειραποσκευών και το 
επίπεδο πάτωμα προσφέρουν ξεχωριστή πρακτικότητα και ευχρηστία.

Αποθηκευτικός χώρος 18L κάτω από τη σέλα
Κάτω από τη σέλα θα φιλοξενηθεί ένα Full Face κράνος και 
μικροπράγματα. Στον αποθηκευτικό χώρο συναντάται και ένας κεντρικός 
διακόπτης ασφαλείας.

Φόρτιση USB QC2.0
Ένα κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο εσωτερικό της ποδιάς, διαθέτει 
θύρα USB QC2.0 για γρήγορη φόρτιση συσκευών εν κινήσει.

Νέας σχεδίασης, ευανάγνωστος πίνακας οργάνων LCD

Δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα και δικάναλο ABS
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