
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL

ΙΣΧΥΣ 24 ps/ 7500rpm

ΡΟΠΗ 22.5Nm/ 7000rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 6 Ταχύτητες

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 11lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.4 lit/100km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2068 x 860 x 1180

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 812mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 180mm

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 288 mm 
με διπίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 222 mm
με διπίστονη δαγκάνα

ABS ΔΙΚΑΝΑΛΟ CONTINENTAL

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Τηλεσκοπικό Πιρούνι
140mm – 37mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Monoshock

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 100/90-19 57S

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/80-17 65S

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.10.2022

Η NH-T 300 συνεχίζει την παράδοση της SYM στις εύχρηστες και 
χρήσιμες μοτοσυκλέτες καθημερινής χρήσης, ενώ διευρύνει τη 
γκάμα της στη σειρά NH. Σχεδιασμένη από ευρωπαϊκό οίκο, απηχεί 
τις αισθητικές τάσεις της εποχής, προσφέροντας μοντέρνες απόψεις 
και δυναμισμό στην κατηγορία. 

Κινητήρας υψηλών επιδόσεων
• Η ΝΗ-T 300 κινείται από το μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο,  
τετραβάλβιδο κινητήρα 278cc, αποδίδοντας  24 ίππους στις  
7.500 στροφές με ροπή 22.5 Nm στις 7.000 στροφές
• Η σχέση συμπίεσης είναι 11,2:1
• Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6 σχέσεων
• O συμπλέκτης είναι υγρός πολύδισκος
• Ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού CONTINENTAL
• Κατανάλωση 3,4 λίτρα (Euro 5) τα 100 χλμ. 
 
Στιβαρό με συμπαγείς διαστάσεις 
• Το πλαίσιο της NH-Τ είναι τύπου “διαμάντι” και αγκαλιάζει 
τον κινητήρα, ο οποίος κρέμεται από αυτό
• Το βάρος τής NH-T είναι 166 κιλά (πλήρης υγρών)
• Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα 
 
Κινείται και στο χώμα
• Η NH-T 300 φοράει ακτινωτούς τροχούς για καλύτερη 
απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου, γεγονός που προσδίδει 
οδηγική άνεση και σε χωμάτινες διαδρομές.
• Προτατευτικό Spoiler (Καρίνα)
• Μπάρες Προστασίας κινητήρα
• Μπροστινός τροχός 19” ιντσών και πίσω 17” ιντσών
• Ελαστικά με χάραξη on/off διαστάσεων 100/90-19 μπροστά και 
130/80-17 πίσω
• Το σύστημα αναρτήσεων αποτελείται από  τηλεσκοπικό πιρούνι 
εμπρός, με μεγάλα καλάμια διαμέτρου 37mm και διαδρομής  
140 mm. Πίσω, το monoshock αμορτισέρ είναι διαδρομής 40,5mm
• Η θέση οδήγησης είναι εργονομική για αναβάτη και συνεπιβάτη
• Το ύψος της σέλας είναι στα 812mm, επιτρέποντας στα πόδια να 
πατήσουν εύκολα στο έδαφος
• Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους τύπου 
μαργαρίτα μεγάλης διαμέτρου, 288mm εμπρός και 222mm πίσω
• Οι δαγκάνες είναι δύο εμβόλων
• Το δικάναλο σύστημα ABS προέρχεται από την CONTINENTAL 
 
Σύγχρονη εμφάνιση & Τεχνολογική υπεροχή
• Η NH-T 300 έχει εμφάνιση και αίσθηση μεγάλης μοτοσυκλέτας
• Full Led φωτιστικά σώματα
• LCD οθόνη
• Θύρα φόρτισης USB 2A

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.

H νέα compact adventure!

Full Led φωτιστικά σώματα

Ακτινωτοί τροχοί για καλύτερη  
απορρόφηση των κραδασμών του δρόμου.

Monoshock αμορτισέρ 
διαδρομής 40,5mm


