
dyneta 50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 km/h
ΔΙΠΛΩΜΑ

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

45 km/h
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

LITHIUM
32Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2200 Watt
ΜΕΓΙΣΤΗ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ

έως 66 km
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Ανάλογα των

συνθηκών οδήγησης

3,4 kWh/ 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

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.10.2022

Full LED & DRL Φώτα
Τα φωτιστικά σώματα είναι στο σύνολό τους LED.
Κομψό και κλασικής σχεδίασης, το εμπρός φωτιστικό σώμα 
τοποθετείται στη μάσκα τιμονιού. Τα φώτα ημέρας (DRL), 
στο κάτω τμήμα της ποδιάς, προσθέτουν μία εξαιρετικής 
αισθητικής πινελιά στην σχεδιαστική φιλοσοφία του scooter.

Μεγάλο επίπεδο πάτωμα
Χρήσιμο στην καθημερινότητα του αναβάτη, το μεγάλο 
και επίπεδο πάτωμα του DYNETA, μήκους 300mm και 
πλάτους 400mm, προσφέρει άνετο χώρο για τα πόδια και 
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων με μεγάλο όγκο.

Έγχρωμη Οθόνη
Η εντυπωσιακή με την απλότητά της LCD οθόνη του Dyneta, 
συμβαδίζει απόλυτα με την συνολική κομψή αισθητική και 
παρέχει πλήρεις και ευανάγνωστες πληροφορίες στον
αναβάτη του.

Χώρος αποθήκευσης για ένα FULL FACE κράνος

Επιδόσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις
Ο ηλεκτροκινητήρας του DYNETA είναι υψηλών 
προδιαγραφών και από τους ισχυρότερους στην κατηγορία 
του. Αποδίδει 2.200W μέγιστη στιγμιαία ισχύ και μέγιστη 
ροπή 35Nm με 3 προγράμματα λειτουργίας eco / normal 
/ sport αλλά και όπισθεν (R), καλύπτοντας πλήρως τις 
απαιτήσεις καθημερινής μετακίνησης.

2 Μεγάλα δισκόφρενα και CBS
Το σύστημα πέδησης αποτελείται από πίσω & εμπρός μεγάλα δισκόφρενα 
220mm με διπίστονες δαγκάνες, εξασφαλίζοντας άμεση και ασφαλή 
επιβράδυνση, ενώ το σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS) ενισχύει ακόμη 
περισσότερο το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει το DYNETA 50

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ 1840x 710 x 1100mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1320 mm

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

71 Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ /
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 2200W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 2000W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 35 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 45 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

έως 66km

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3,4 kWh / 100km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr)

15%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1/2/3/R

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ Λιθίου

ΤΑΣΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 60V – 32Ah

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 8 ώρες

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12 Kg

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ/ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΙ 3.50-10

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ 220mm Δίσκος
με διπίστονη δαγκάνα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ 220mm Δίσκος
με διπίστονη δαγκάνα

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ –
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Τηλεσκοπικό πιρούνι
Ø31

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Δύο Αμορτισέρ
με ρύθμιση προφόρτισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


