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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο

ΙΣΧΥΣ 18.4 ps/ 8500rpm

ΡΟΠΗ 15.7Nm/ 7500rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 6 Ταχύτητες

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 288 mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ: Δίσκος 222 mm + ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 100/90-19

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/80-17

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 11lt
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Κινητήρας υψηλών επιδόσεων
• Η ΝΗ-T 200 κινείται από το μονοκύλινδρο, υγρόψυκτο,  
τετραβάλβιδο κινητήρα 183cc, αποδίδοντας 18,4 ίππους στις 8.500 
στροφές με ροπή 15.7 Nm στις 7.500 στροφές
• Η σχέση συμπίεσης είναι 11,2:1
• Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6 σχέσεων
• O συμπλέκτης είναι υγρός πολύδισκος
• Ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού CONTINENTAL
• Κατανάλωση 2,4 λίτρα (Euro 4) 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 152 κιλά (πλήρης υγρών)
• Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα

Κινείται και στο χώμα
• Η NH-T 200 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 42,5mm
• 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 200 έχει εμφάνιση και αίσθηση μεγάλης μοτοσυκλέτας
• Full Led φωτιστικά σώματα
• LCD οθόνη
• Θύρα φόρτισης USB 2A

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, 11 λίτρα

Full Led φωτιστικά σώματα

Ακτινωτοί τροχοί για καλύτερη απορ-
ρόφηση των κραδασμών του δρόμου.

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.


