
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1 – DOHC / 4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΙΣΧΥΣ 35,4 PS/9500 rpm

ΡΟΠΗ 30 Nm/7500 rpm

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 300mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 230mm + ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 160/60-17

ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 6 Ταχύτητες

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 159 kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 15.5 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.6 l/100km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Έγχρωμη TFT Οθόνη
Η 310R1, διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη TFT με ρύθμιση 
επιπέδου φωτεινότητας 
χειροκίνητα ή αυτόματα, 
ανάλογα με τις συνθήκες 
φωτισμού που επικρατούν στο 
περιβάλλον. Διαθέτει τέσσερα 
εξατομικευμένα θεματικά 
interfaces για να επιλέξει 
ο αναβάτης αυτό που του 
ταιριάζει.

Έλεγχος Χειριστηρίων
Μοντέρνοι και εύχρηστοι διακόπτες με διακριτικό κρυφό φωτισμό 
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ηλεκτρικό άνοιγμα καλύμματος ρεζερβουάρ | Ηλεκτρικό άνοιγμα 
σέλας | Ηλεκτρικό ξεκλείδωμα τιμονιού

Μονόμπρατσο ψαλίδι 
κράματος αλουμινίου
Λόγω του ειδικού κράματος 
αλουμινίου επιτυγχάνεται μείωση 
του βάρους του ψαλιδιού, 
υψηλότερη στρεπτική ακαμψία και 
εξαιρετική σταθερότητα.
Η αποσυναρμολόγηση και η 
συναρμολόγηση του πίσω τροχού 
επιτυγχάνεται απλά και γρήγορα.
Το μονόμπρατσο ψαλίδι, γίνεται 
σημείο αναφοράς. Όμορφο και 
ομοιογενές σχήμα, προσδίδει μία 
άγρια ομορφιά στη μοτοσυκλέτα.

Προγράμματα οδήγησης
Ο αναβάτης μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε δύο 
λειτουργίες, Eco και Sport.
Στη λειτουργία Eco 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 
καυσίμου με το σύστημα 
να μεταβαίνει αυτόματα 
στη λειτουργία Sport 
εφόσον οι στροφές του 
κινητήρα ξεπεράσουν 7.000 
σ.α.λ. προσαρμοζόμενο 
στις έκτακτες συνθήκες 
οδήγησης

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.

Άκρως εντυπωσιακή και με υψηλά ποιοτικά στάνταρ
• Πρόκειται για τον ορισμό της μυώδους μοτοσικλέτας με γοητευτική 
ουρά που θυμίζει διαστημόπλοιο. 
• Κύλινδρος αλουμινίου με λεπτά τοιχώματα προσφέρει ταχύτερη 
ψύξη του κινητήρα και υψηλότερες επιδόσεις
• Ενισχυμένο από χυτό αλουμίνιο μονόμπρατσο ψαλίδι 
• Η χρήση του χυτού αλουμινίου και σε πολλά περιφερειακά μέρη του 
πλαισίου, έχουν κρατήσει το βάρος στα 159 κιλά  
 
Η 310R1 διαθέτει ολοκληρωμένο εξοπλισμό: 
• Ηλεκτρικό κλείδωμα τιμονιού 
• Keyless σύστημα ελέγχου 
• Διπλή χαρτογράφηση eco/sport κινητήρα 
• Ρυθμιζόμενες μανέτες 
• Led φώτα 
• Μεγάλη TFT ψηφιακή οθόνη με 4 θεματικά interfaces 
• Χειριστήρια με μεγάλους διακόπτες και κρυφό φωτισμό 
• Ηλεκτρικό άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ 
• Ηλεκτρικό ξεκλείδωμα τιμονιού 
• Ηλεκτρικό άνοιγμα σέλας 
• Σέλα εργονομικής σχεδίασης από υλικό υψηλής αντοχής 
• Θύρα USB 
• Αναδιπλούμενοι καθρέφτες 
• Αντίβαρα τιμονιού


