
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΨΥΞΗ Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 1 / 2

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI CONTINENTAL

ΙΣΧΥΣ 11,5 ps / 8500 rpm

ΡΟΠΗ 10.3 Nm/ 6500rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6,2 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.6 L / 100 km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1900 x 682 x 1120

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 785mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 128kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 226mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 220mm + CBS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 87mm

ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΔΙΠΛΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 80mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-12 47J

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 120/70-12 51J

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.10.2021

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.

Η LCD οθόνη παρέχει όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις.

Επαγγελματική σχάρα μέγιστης 
φόρτωσης 30kg.

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω 
από τη σέλα για ένα κράνος ανοιχτού 
τύπου.

Διπλή πίσω ανάρτηση με ρύθμιση 
προφόρτισης 3 θέσεων για 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πίσω & εμπρός δισκόφρενα με 
διπίστονες δαγκάνες

Επαγγελματική σχάρα Εμπρός.
Φωτιστικό σώμα τύπου LED πρακτικά 
τοποθετημένο κάτω από τη σχάρα.

Άφθονοι χώροι φόρτωσης
• 2 επαγγελματικές σχάρες για επιπλέον χώρο φόρτωσης
• Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα για 
ένα κράνος ανοιχτού τύπου
• Άγκιστρο ανάρτησης χειραποσκευών
• Επίπεδο πάτωμα

Εύχρηστο 
• Εργονομική θέση οδήγησης
• Άνετη σέλα από πλούσιο αφρώδες υλικό για ξεκούραστες διαδρομές
• Χαμηλό ύψος σέλας, εξασφαλίζει ότι τα πόδια του οδηγού φτάνουν 
εύκολα στο έδαφος
• Θύρα φόρτισης USB
• Κεντρικό και πλαϊνό σταντ
• LCD οθόνη
• Φώτα πορείας τύπου LED 

Επιδόσεις & Οικονομία 
• Νέος Κινητήρας τεχνολογίας SYM Euro 5
• 11,5 ίππους
• 10,3 Nm μέγιστη ροπή
• 2,6 L / 100 km κατανάλωση 
 
Ασφάλεια 
• Πίσω & εμπρός δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες
• Διπλή πίσω ανάρτηση – με ρύθμιση προφόρτισης 3 θέσεων – για 
μεγαλύτερη ασφάλεια
• Οι τροχοί είναι 12 ιντσών κρατούν χαμηλά το κέντρο βάρους και 
αυξάνουν την ευελιξία του οχήματος


