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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΙΣΧΥΣ 12PS/7500rpm

ΡΟΠΗ 12.2Nm/6000rpm

ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 260mm +ABS (BOSCH)

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 220mm

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 100mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΠΛΗ – 75mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-16

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-16

ΒΑΡΟΣ 129kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 7.5 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.9 L / 100 km (EURO4)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.09.2020

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
• LED φώτα θέσης και οπισθίου φανού
• Καντράν με 2 ψηφιακές οθόνες και δυνατότητα προσαρμογής 
των ενδείξεων
• Τα αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη προσφέρουν ευρεία 
βάση στήριξης, ενώ κλειστά ενσωματώνονται τέλεια στις 
σχεδιαστικές γραμμές του μοντέλου
• Αντικλεπτικός διακόπτης κάτω από τη σέλα
• Πλαϊνά προστατευτικά με φινίρισμα carbon υφής
• Μοντέρνας σχεδίασης κάλυμμα εξάτμισης

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Αποθηκευτικός χώρος για FULL FACE κράνος
• Κλειστός αποθηκευτικός χώρος μεταφοράς διαφόρων 
μικροπραγμάτων με παροχή USB
• Επίπεδο πάτωμα
• Ηλεκτρικό άνοιγμα σέλας με “button”
• Πλαϊνό stand με διακόπτη λειτουργίας
• Γάντζος ασφαλείας για την ανάρτηση χειραποσκευών στο 
εσωτερικό της ποδιάς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Σύστημα τροφοδοσίας E.F.I. για χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης 
και προδιαγραφές EURO4
• Η μεγαλύτερη ιπποδύναμη της κατηγορίας – 12 PS / 7500 rpm 
(αερόψυκτα scooter)
• Σύστημα ABS με διπλό σύστημα καταγραφής κίνησης των 
τροχών κατά την πέδηση
• Πίσω (240mm) – εμπρός (260mm) δισκόφρενα τύπου 
μαργαρίτα με 2πίστονα έμβολα
• Τροχοί 16”
• Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις 3 θέσεων
• Αντίβαρα τιμονιού

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
• Άνετη σέλα για αναβάτη και συνεπιβάτη, διαμορφώνεται σε 
δύο επίπεδα και ενισχύεται από διπλή ραφή
• Ύψος σέλας, μόλις 79εκ. από το έδαφος
• Καλαίσθητη σχάρα με ενσωματωμένες πλαϊνές
χειρολαβές συνεπιβάτη

Αποθηκευτικός χώρος
για Full Faceκράνος

Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη 
με ευρεία βάση στήριξης

LED φώτα
οπισθίου φανού

Καντράν με 2 ψηφιακές 
οθόνες

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.


