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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ E.F.I

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) 75.0 x 63.0

ΙΣΧΥΣ 27.5 PS / 8000 rpm

ΡΟΠΗ 26.12 Nm / 6250 rpm

ΨΥΞΗ ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 288mm +ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 260mm +ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70 -16

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 140/70 -16

ΒΑΡΟΣ 174 kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 10.0 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.46 lit/100km (EURO4)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2020

PREMIUM ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
• Ο LED προβολέας στο τιμόνι, μαγνητίσει τα βλέμματα 
• Φώτα θέσεως DRL με 2 μπάρες των 9 LED 
• Όμορφα χρωμιωμένα φιλέτα στην ποδιά και τη μάσκα φανού
• Διπλά πίσω φωτιστικά σώματα, με 12 LED φώτα το καθένα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 
• Ο πολυγωνικός πίνακας οργάνων έχει συμμετρικό σχεδιασμό 
• LCD οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 
• Αναλογικές ενδείξεις: ταχύτητα, στροφόμετρο, στάθμη καυσίμου 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΥΨΗΛΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• Compact σε διαστάσεις αλλά πλούσιο σε ανέσεις 
• 38 λίτρα αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα 
θα φιλοξενήσει ένα full-face κράνος και καθημερινά αντικείμενα 
• Εύχρηστο ντουλαπάκι στο εσωτερικό της ποδιάς 
• Θύρα USB QC 2.0 για γρήγορη φόρτιση κινητού 
• Κρυφός αναδιπλούμενος γάντζος μεταφοράς χαρτοφύλακα
• Χειρολαβή με ενσωματωμένη σχάρα 
• Κεντρικός πολυδιακόπτης 
• Άνετη εργονομική σέλα 
• Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη με φαρδύ πάτημα 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
Γνωστός για την αξιοπιστία του, κινητήρας F4s της SYM. 
• 30% μεγαλύτερη ιπποδύναμη από άμεσα ανταγωνιστικό μοντέλο 
• Υγρόψυκτος, 4βάλβιδος, SOHC κινητήρας με Keihin E.F.I. 
• Κύλινδρος αλουμινίου, με κεραμική επίστρωση 
• Η ειδική μελέτη στο σχεδιασμό του πλαισίου και του κινητήρα 
είχαν σαν αποτέλεσμα την ελάφρυνση του οχήματος κατά 15kg, 
με προφανή βελτιωμένη απόδοση στις επιταχύνσεις 
• Τέλεια αναλογία απόδοσης – κατανάλωσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
• Με μεταξόνιο 1505mm το HD φέρει τη χρυσή τομή μεταξύ 
ευελιξίας και άνεσης 
• Πίσω-εμπρός 16” ζάντες αλουμινίου, με 5 διπλά μπράτσα 
• Δισκόφρενο 288mm τύπου μαργαρίτα μπροστά και 260mm πίσω, 
με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης 
• Δικάναλο σύστημα ABS, Bosch 9.1 
• Διπλή οπίσθια ανάρτηση διαδρομής 100mm, με 4 θέσεις ως προς 
την προφόρτιση του ελατηρίου 
• Εμπρόσθιο τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 115mm και 
διαμέτρου 35mm

F4s
Συνάντησε τις καλύτερές σου προσδοκίες …

38l Αποθηκευτικός χώρος
Εύχρηστο ντουλαπάκι 
με θύρα USB QC 2.0

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.


