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Full LED
Το ενιαίο εμπρός φανάρι με τα
Full LED φώτα, δένει άριστα με
τον επιβλητικό του χαρακτήρα.

High-tech Πίνακας Οργάνων
LCD οθόνη και αναλογικό
στροφόμετρο και ταχύμετρο.
Η LCD οθόνη προβάλλει όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται ο
αναβάτης.

Επιπλέον χώροι
Στο εσωτερικό τμήμα της ποδιάς, υπάρχουν επιπλέον δύο κλειστοί
αποθηκευτικοί χώροι, βάθους 30cm, με τον έναν από αυτούς να
διαθέτει παροχή φόρτισης USB QC 3.0 και επιπλέον έξυπνη θήκη
στο πορτάκι.
Πλαίσιο
Το πλαίσιο του Maxsym 400 έχει κατασκευαστεί από νέα υλικά
που προσθέτουν ακαμψία και μειώνουν το βάρος.
Ρυθμιζόμενες Μανέτες
Οι μανέτες των φρένων ρυθμίζονται σε 4 θέσεις για ευκολία στον
χειρισμό.
Εξάτμιση
Με σχεδίαση και υλικά κατασκευής που βελτιώνουν την
άριστη κατανομή βάρους και απόδοση του κινητήρα
ικανοποιώντας παράλληλα τα όρια εκπομπής καυσαερίων Euro 5.

Keyless Σύστημα Ελέγχου

Φίλτρο Αέρα
Με την νέα, συμπαγή σχεδίαση φίλτρου αέρα, το Maxsym 400
μεγιστοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα και
βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα από τις χαμηλές στροφές.

Σύστημα EBL

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα οπίσθια φώτα LED αναβοσβήνουν
σε περίπτωση απότομης πέδησης.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

(Emergency brake light system)

ΨΥΞΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ:

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS)
προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε
ολισθηρό οδόστρωμα.

Ζελατίνα
Η ψηλή ζελατίνα του MAXSYM 400
προσφέρει άριστη κάλυψη και ρυθμίζεται
εύκολα σε δύο θέσεις χωρίς τη χρήση
εργαλείων.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1/4
KEIHIN EFI
34 ps / 6750 rpm

ΡΟΠΗ

39.5 Nm/ 5250 rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μίζα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

13 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3.5 l / 100 km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Κύριος Αποθηκευτικός Χώρος
Φωτιζόμενος χώρος κάτω από τη σέλα
όπου τοποθετούνται άνετα 2 full face.

Υγρόψυκτο

ΙΣΧΥΣ

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ
Κάθισμα
Το κάθισμα ανοίγει σε γωνία 45° δίνοντας
ευκολότερη πρόσβαση στον αποθηκευτικό
χώρο και ευκολότερη διαχείριση.

Τετράχρονος

2232 x 820 x 1417
800mm
215kg
2 Δίσκοι 275 mm +ABS
Με Τετραπίστονες
Ακτινικές Δαγκάνες
Δίσκος 275 mm +ABS
Τηλεσκοπικό
Πιρούνι 41mm – 120mm
Δύο Ρυθμιζόμενα
Αμορτισέρ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

120 / 70 – 15

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

160 / 60 – 14

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.

