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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ E.F.I.

ΙΣΧΥΣ 10.5hp/8000 rpm

ΡΟΠΗ 9.34Nm/7000 rpm

ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 226 mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΟ 130 mm + CBS

ΒΑΡΟΣ 117kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6.5 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.8 L / 100 km (EURO4)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2020

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
• Νεανικοί, όμορφοι συνδυασμοί χρωμάτων και αεροδυναμική 
σχεδίαση με  επιθετικές γραμμές, τονίζουν το δυναμικό 
χαρακτήρα του JET4 και προδιαθέτουν για οδήγηση υψηλών 
επιδόσεων.
• Έντονες γωνίες κυριαρχούν στο εμπρόσθιο τμήμα, με το 
φωτιστικό σώμα να ξεχωρίζει για τη μοναδική μοντέρνα του 
σχεδίαση.
• Το τριγωνικό βελοειδές σχήμα των εμπρόσθιων φλας προσδίδει 
επιθετικότητα στο scooter.
• Απαλές γραμμές συνθέτουν το πίσω μέρος, καταλήγοντας στα 
αεροδυναμικής σχεδίασης οπίσθια φώτα και σχάρα αποσκευών.
• Όμορφος και πλήρης ο πίνακας οργάνων, διαθέτει πανέμορφο 
πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν πολλαπλών λειτουργιών με 
οθόνη υγρών κρυστάλλων.

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Τα χαρακτηριστικά του συστήματος πέδησης και του πλαισίου 
της σειράς JET4, ενισχύουν την αίσθηση σταθερότητας και 
ασφάλειας.
• Ζάντες αλουμινίου 12’’ από ελαφρύ χυτό κράμα.
• Συνδυασμένη πέδηση CBS με εμπρόσθιο δισκόφρενο τύπου 
μαργαρίτα 226mm και οπίσθιο ισχυρό ταμπούρο.
• Το πλαίσιο, σωληνωτό δικτύωμα με ενισχύσεις, προσφέρει 
ακαμψία και μέγιστη ακρίβεια στην οδήγηση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
• Παρά τη σπορ φύση του, το JET4 διατηρεί υψηλά τα στάνταρ, 
προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και έξυπνες λύσεις για την 
καθημερινή μετακίνηση στη πόλη.
• Η άνετη σέλα δύο ατόμων είναι φτιαγμένη από  πλούσιο 
αφρώδες αντιολισθητικό υλικό.
• Κάτω από τη σέλα, υπάρχει ευρύς αποθηκευτικός χώρος ικανός 
να φιλοξενήσει ένα κράνος ανοιχτού τύπου.
• Επιπλέον χώρος για μικροπράγματα προσφέρεται στον κλειστό 
αποθηκευτικό χώρο στην εσωτερική ποδιά.
• Το άγκιστρο θα εξυπηρετήσει στην ανάρτηση χειραποσκευών.
• Το μεγάλο επίπεδο πάτωμα θα βολέψει τα πόδια του αναβάτη.
• Κάτω από τη σέλα υπάρχει αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας.
• Το πλαϊνό σταντ αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού.
• Το άνοιγμα της σέλας ελέγχεται από τον κεντρικό διακόπτη, 
χωρίς να χρειάζεται να βγει το κλειδί.

Ψηφιακό καντράν πολλαπλών λειτουργιών 
με οθόνη υγρών κρυστάλλων

Κλειστός αποθηκευτικός χώρος 
στην εσωτερική ποδιά

Φωτιστικό σώμα που ξεχωρίζει για τη 
μοναδική μοντέρνα του σχεδίαση.

Eυρύς αποθηκευτικός χώρος ικανός 
να φιλοξενήσει ένα κράνος ανοιχτού 

τύπου

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.


