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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sport μοναδικά χαρακτηριστικά
Το CROX ενσωματώνει στοιχεία που τονίζουν το
sport χαρακτήρα του.
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ΙΣΧΥΣ

10.5 PS/8000rpm

ΡΟΠΗ

9.2 Nm/7000rpm

ΨΥΞΗ

Αερόψυκτο

Γυμνό τιμόνι
Καβαλέτο τιμονιού με το λογότυπο του μοντέλου
Μυτερό ρύγχος “αρπακτικού” στο εμπρόσθιο τμήμα του scooter
Τριγωνική διακοσμητική ζελατίνα κοντέρ
Έντονα sport γραφικά
Χειρολαβή συνεπιβάτη αλουμινίου, αιχμηρής σχεδίασης
Καθρέφτες δυναμικής και μοντέρνας αισθητικής
Κοντέρ με LCD οθόνη, ρύθμισης φωτισμού 16 χρωμάτων
Διάφανα κρύσταλλα στα φλας εμπρός και πίσω

Εργονομία – Λειτουργικότητα
Παρά την “άγρια” φύση του, το CROX, προσφέρει πλούσιο
εξοπλισμό και έξυπνες λύσεις για την καθημερινή μετακίνηση.
• Άνετη σέλα δύο ατόμων, φτιαγμένη από πλούσιο αφρώδες
αντιολισθητικό υλικό
• Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, ικανός να φιλοξενήσει
ένα κράνος ανοιχτού τύπου
• Δύο άγκιστρα εξυπηρετούν την ανάρτηση χειραποσκευών
• Μεγάλο επίπεδο πάτωμα
• Χειρολαβές συνεπιβάτη
• Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα
• Πλαϊνό σταντ στο βασικό εξοπλισμό
• Το άνοιγμα της σέλας ελέγχεται από τον κεντρικό διακόπτη, χωρίς
να χρειάζεται να βγει το κλειδί
Ασφάλεια / Εξοπλισμός
• Δίσκος μαργαρίτα 226mm μπροστά & πίσω μεγάλο ταμπούρο
130mm
• Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS
• Προστατευτικές χούφτες χεριών
• Τροχοί 12” μαύρου χρωματισμού με off road ελαστικά
• Πίσω ανάρτηση με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου
• Φώτα θέσης (διαμέτρου 75mm) από 18 LEDs
• Μεγάλο στρογγυλό φωτιστικό σώμα 35W / 35W, παρέχει άριστη
ορατότητα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ

Τετράχρονος
1/2
E.F.I

Μίζα
Δίσκος 226 mm
ΤΑΜΠΟΥΡΟ 13Ο mm + CBS

ΒΑΡΟΣ

113kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

6.5 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.8 L / 100 km (EURO4)

Κοντέρ με LCD οθόνη, ρύθμισης
φωτισμού 16 χρωμάτων

Δίσκος μαργαρίτα
226mm

Μεγάλο στρογγυλό φωτιστικό σώμα
35W / 35W, παρέχει άριστη ορατότητα

Προστατευτικές χούφτες χεριών

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.

