
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 1 / 4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΙΣΧΥΣ 21.5 PS/7250rpm

ΡΟΠΗ 23.5Nm/5500rpm

ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 260mm +ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 240mm +ABS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΠΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ – 100mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 120/70-14

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 140/60-13

ΒΑΡΟΣ 184kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.29 L / 100 km (EURO4)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2020

Εμφάνιση
• Compact διαστάσεις για ευέλικτη οδήγηση
• Sport εμφάνιση με αεραγωγούς και carbon υφής επιφάνειες
• Οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED
• Εμπρός φανός με λυχνία H4

Οδηγική Άνεση
• Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 2 θέσεων
• Εργονομική θέση οδήγησης με απόσταση 770mm 
από το έδαφος
• Δάπεδο δύο επιπέδων για διαφορετικό στιλ οδήγησης
• Ειδικά σχεδιασμένο τιμόνι, προσφέρει ξεκούραστη οδήγηση

Στο επίκεντρο ο αναβάτης
• Μεγάλος φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος 48 λίτρων 
για 2 Full Face κράνη
• Εμπρός κλειστός αποθηκευτικός χώρος, με θύρα φόρτισης
• USB QC2.0
• Μαγνητικός πολυδιακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς
• Εύκολη εγκατάσταση σχάρας βαλίτσας ή πλάτης συνεπιβάτη
• Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας

Μέγιστη ασφάλεια
• Πίσω – εμπρός δισκόφρενο με σύστημα πέδησης ABS Βosch 9.1
• Τετραπίστονη αντικριστή δαγκάνα με σωληνάκια υψηλής πίεσης  
εξασφαλίζουν μέγιστη ισχύ κατά την πέδηση
• Πιρούνι 37mm και πίσω αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης με
• διπλά αμορτισέρ ρυθμιζόμενα ως προς την προφόρτιση 
ελατηρίου
• Ενισχυμένο διπλό άκαμπτο πλαίσιο
• Τροχοί 14” εμπρός και 13” πίσω με ελαστικά Maxxis MA-PRO

Τεχνολογική υπεροχή
• Τετραβάλβιδο – Υγρόψυκτο
• Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης
• Οικονομική κατανάλωση 3.29 L / 100 km (EURO4)
• Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI (Keihin)
2 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα χλμ.)

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας
2 θέσεων

Αποθηκευτικός χώρος, με θύρα

φόρτισης USB QC2.0

250

ABS電鍍填色
 Pantone Coated

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.


