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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI (BOSCH)

ΙΣΧΥΣ 33.3ps /7500rpm

ΡΟΠΗ 32Nm /5.500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.3L / 100km (ECO)
3.4L / 100km (SPORT)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 265mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 265mm + ABS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Τηλεσκοπικό Πιρούνι
110mm 
35mm

ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Διπλό Ρυθμιζόμενο Αμορτισέρ
86mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/80-14 – 39M

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 140/70-14- 58M

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2010 x 770 x 1350

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 1390mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 760mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 160mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 188 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2021

Μοναδική σχεδίαση
Η ZONTES φέρνει νέους κανόνες στην κατηγορία παρουσιάζοντας 
ένα scooter υψηλών επιδόσεων βασισμένο στη φιλοσοφία που αρχικά 
εξυπηρετούσε ένα scooter, με το να είναι:
“Ελαφρύ” – “Ευέλικτο” – “Compact”

Full Led

Απόσταση από το έδαφος 160mm
Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος, προκαλεί τον αναβάτη για περισσότερη 
δράση έξω από τα καθιερωμένα της κατηγορίας.

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα
Η φαρδιά και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα διώχνει αποτελεσματικά τον 
αέρα πάνω από το κράνος του αναβάτη, προσφέροντας άνεση σε διαδρομές 
μεγαλύτερων αποστάσεων.

Έξυπνη κρυφή υποδοχή για βάση στήριξης κινητού
Κάτω από το διακοσμητικό καπάκι του τιμονιού, βρίσκεται μία έξυπνη 
υποδοχή για μία πρακτική βάση στήριξης κινητού, με το καπάκι να 
τοποθετείται εκ νέου στη θέση του.

Διπλή θύρα ταχυφόρτισης USB QC3.0

Προηγμένο Keyless σύστημα
Με προηγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης, το επαγωγικό κλειδί είναι 
εξαιρετικό. Μικρό σε μέγεθος και μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και σε 
λουράκι ενός smart watch (όπως το Mi Smart Band 3 ή άλλα ίδιου 
μεγέθους). Αναγνωρίζει το ειδικό κλειδί όταν βρεθεί σε απόσταση 1,5 
μέτρου. Διαθέτει ενσωματωμένο σένσορα, που λειτουργεί ακόμα κι αν 
η στάθμη μπαταρίας είναι χαμηλή.

Έγχρωμη TFT Οθόνη

Σύστημα ενημέρωσης πίεσης ελαστικών
Υψηλής ακρίβειας σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.
Το σύστημα παρακολουθεί την πίεση και τη θερμοκρασία των ελαστικών και 
ειδοποιεί σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας 
των ελαστικών. 

33.3ps

Κορυφαίες επιδόσεις

Διπλή χαρτογράφηση
Με διπλή χαρτογράφηση, ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε δύο λειτουργίες, την “Ε” (eco) για εξοικονόμηση καυσίμου και την 
“S” για γρήγορη sport λειτουργία. Κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης 
καυσίμου το πρόγραμμα παρεμβαίνει  προσωρινά μεταβάλλοντας τη 
χαρτογράφηση σε sport λειτουργία όταν οι στροφές του κινητήρα 
ξεπεράσουν τις 7.000 στροφές.

Υψηλή αυτονομία
Με μεγάλη δεξαμενή καυσίμου 12 λίτρων, μπορεί να επιτευχθεί 
αυτονομία 350km+.

Μεγάλοι δίσκοι και BOSCH ABS
Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δισκόφρενα (265 mm)
και δικάναλο ABS σύστημα της BOSCH 9.1M. Οι μανέτες των 
φρένων ρυθμίζονται για ευκολία στον χειρισμό.


