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Σύγχρονα φώτα LED
LED διπλός προβολέας και φώτα ημέρας, με διακριτική σχεδίαση,
συνδυάζονται αρμονικά στο κλασικό design του Symphony ST.

LED πίσω φωτιστικό σώμα
Το πίσω φωτιστικό σώμα LED σχήματος βέλους, προσθέτει στη
χαρακτηριστική εμφάνιση του Symphony ST.

Εύκολος ανεφοδιασμός & βέλτιστη κατανομή βάρους
Ο ανεφοδιασμός καυσίμου γίνεται πλέον ευκολότερος καθώς
η τάπα του ρεζερβουάρ μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της
ποδιάς χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των αναβατών για τον
ανεφοδιασμό καυσίμου.Το δοχείο καυσίμου μεταφέρθηκε
χαμηλά κάτω από τα πόδια του αναβάτη, μετακινώντας
το κέντρο βάρους χαμηλότερα, ενώ παραχωρεί επιπλέον
αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα.
Υποδειγματική άνεση και ευελιξία
Οι μεγάλοι τροχοί 16” εμπρός και 14’’ πίσω σε συνδυασμό
με το τηλεσκοπικό πιρούνι 100mm και τα διπλά ρυθμιζόμενα
αμορτισέρ 78mm πίσω απορροφούν αποτελεσματικά τις
ατέλειες του οδοστρώματος.
Μεγάλος κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
Αναβαθμισμένης χωρητικότητας αποθηκευτικός χώρος κάτω από
τη σέλα με αρκετό χώρο για δύο κράνη και μικροαντικείμενα.
Ευρύχωρη Σέλα
Θύρα ταχυφόρτισης USB Quick Charge 3.0
Aναδιπλούμενος γάντζος χειραποσκευών

LCD πίνακας οργάνων
Νέος, όμορφος και ευανάγνωστος ψηφιακός πίνακας οργάνων
LCD, που συνδυάζει την πρακτικότητα με το design.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τετράχρονος

ΨΥΞΗ

Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Έμφαση στη λεπτομέρεια
Τα αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη προσφέρουν ευρεία
βάση στήριξης, ενώ κλειστά ενσωματώνονται τέλεια στις
σχεδιαστικές γραμμές του μοντέλου. Παράλληλα το
Symphony ST φέρει κομψά χρωμιωμένα διακοσμητικά στοιχεία.
Νέος αερόψυκτος κινητήρας υψηλών επιδόσεων.
Ο νέος κινητήρας του Symphony ST 125 προδιαγραφών
Euro 5, προσφέρει μεγαλύτερες επιδόσεις με περισσότερη ισχύ
11,5 ps, μεγαλύτερη ροπή 10.3Nm και μικρότερη κατανάλωση
2,5L/100km (WMTC 3).
Σύστημα A.L.E.H.
Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα ανάρτησης του κινητήρα.
Αποσβένει το φαινόμενο της ανύψωσης του κινητήρα των
scooters στις άμεσες επιταχύνσεις. Προσφέρει σταθερότητα και
καλύτερες επιδόσεις κατά την εκκίνηση. Αυξάνει τη σταθερό
τητα και την ασφάλεια του αναβάτη σε υψηλές ταχύτητες
και ελιγμούς.
Απόλυτη απόδοση κατά την πέδηση
Με δύο δισκόφρενα, 260mm και 220mm εμπρός και πίσω
αντίστοιχα και σύστημα πέδησης CBS, το Symphony ST
εξασφαλίζει μικρές αποστάσεις ακινητοποίησης και μεγαλύτερη
ασφάλεια.
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EFI CONTINENTAL
Μίζα

ΙΣΧΥΣ

11,5 ps /8500rpm

ΡΟΠΗ

10.3Nm /8500rpm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

7L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2,5 L / 100 km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

2070 x 735 x 1190
790 mm
128kg
Δίσκος 260 mm
Δίσκος 220mm + CBS
Τηλεσκοπικό Πιρούνι
100mm
Διπλό ρυθμιζόμενο
78mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

110/70-16 52P

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

120/80-14 58P

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.

