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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI ΚΕΙΗΙΝ (TCS)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΙΣΧΥΣ 21.5 ps /7500rpm

ΡΟΠΗ 22.5 Nm /5500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.1 L / 100 km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12 L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2190 x 760 x 1422mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 770mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 184kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 260mm +ABS
με 4πίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 240mm +ABS
με 2πίστονη δαγκάνα

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ –
ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
100mm – 37mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Διπλή ρυθμιζόμενη
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.

Σύγχρονο υψηλού επιπέδου Design
Η σειρά Joymax Z δέχεται σημαντική ανανέωση με τονισμένες 
καθαρές γραμμές και επιφάνειες carbon υφής.

Πρακτικότητα+
Μεγάλος φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος 48 λίτρων, μπορεί 
να φιλοξενήσει 2 Full Face κράνη και μικροαντικείμενα.

Τεχνολογική υπεροχή
Το Joymax Z+ χρησιμοποιεί τον 4βάλβιδο, υγρόψυκτο, 250άρι με 
κύλινδρο κεραμικής επίστρωσης κινητήρα της SYM που αποδίδει 21.5 
άλογα με επιδόσεις ικανές να ανταγωνιστούν πολλά 300άρια scooters 
της αγοράς. Η τροφοδοσία πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό ψεκασμό 
με τη μονάδα ελέγχου ECU να προέρχεται από την Keihin. Πληροί τις 
προδιαγραφές Euro 5, με κατανάλωση 3,1L/100km (WMTC 3).

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

Εύκολος ανεφοδιασμός καυσίμου
Άνοιγμα θύρας ρεζερβουάρ από τον κεντρικό διακόπτη.

Ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές συνεπιβάτη
Η εγκατάσταση σχάρας βαλίτσας ή πλάτης συνεπιβάτη, είναι εύκολη, 
χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές συνεπιβάτη.

Στιβαρότητα & Ασφάλεια
Διπλά αμορτισέρ διαδρομής 100mm, είναι ρυθμιζόμενα ως προς 
την προφόρτιση ελατηρίου. Σε συνδυασμό με το διπλό σωληνωτό 
πλαίσιο και το εμπρόσθιο σύστημα αναρτήσεων διαμέτρου 37mm 
και διαδρομής 100mm, το JOYMAX Z+ προσφέρει στιβαρότητα και 
φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου με ασφάλεια.

Θύρα USB QC3.0
Εργονομική και αναπαυτική θέση οδήγησης

LED προβολείς & Φώτα ημέρας
Ανανεωμένο, τα φωτιστικά σώματα αποκτούν διπλούς προβολείς 
τεχνολογίας LED με τα φώτα θέσης να προσδίδουν ξεχωριστό 
χαρακτήρα στο JOYMAX Z+

LED Οπίσθιος Φανός
Οπίσθιος φανός με μοναδικό σχεδιασμό που αποτελείται από
28 LED.

Τριπλός Πίνακας Οργάνων
Kαλαίσθητα, ευκρινή όργανα με κεντρική ψηφιακή οθόνη 
πολλαπλών ενδείξεων.


