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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος
Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ 52.4 x 57.9

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΚΙΒΩΤΙΟ 5 Ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΙΣΧΥΣ 9ps /7500rpm

ΡΟΠΗ 8.7Nm /6000rpm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 9.0 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.2L /100km

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1740 x 800 x 1010

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1245mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 760mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 118 kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 220mm
με διπίστονη δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 190mm +CBS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 120/70-12

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ 120/70-12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άκουσε, Νιώσε, Ζήσε το HOBBY σου
To DAYTONA HOBBY, έτοιμο για δράση.
 

Κινηθείτε ελεύθερα στο “ασφυκτικό” περιβάλλον της πόλης. Το 
Hobby θα μετατρέψει τις μετακινήσεις σας σε… χόμπι με ατελείωτη 
διασκέδαση. Ακόμη κι όταν φτάσετε στο σπίτι σας, μπείτε μαζί του
στο ασανσέρ και πάρτε το σπίτι σας, για να μην το αποχωριστείτε ποτέ!
 

• Μικρό, χωρίς καμία υποχώρηση στα θέματα ασφάλειας. Σωστές      
αναρτήσεις, πίσω και εμπρός δισκόφρενα
• Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, παρέχει επαρκή χώρο
οδήγησης, χάρη στη μελετημένη εργονομία
• Το μικρό DAYTONA γίνεται παιχνίδι αλλά και πρακτικό όχημα      
μετακίνησης
• Η οικονομική τιμή και το χαμηλό κόστος συντήρησης, το καθιστούν  
ιδιαίτερα προσιτό
• Το μικρό HOBBY, αναδίδει μεγάλο δυναμισμό και το έντονο     
περίγραμμά του, θυμίζει naked μοτοσικλέτα
• Η σχεδίασή του, με αίσθηση δύναμης, παραπέμπει σε αθλητή στη  
γραμμή εκκίνησης
• Εντυπωσιακός φωτισμός LED
• Tubeless ελαστικά, εμπρόσθιο – οπίσθιο 120/70-12
• Ρυθμιζόμενη θέση τιμονιού
• Σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, βίδες και ροδέλες ανοξείδωτες,   
άψογο φινίρισμα βαφής

Κάντε το νέο DAYTONA, το νέο χόμπι σας

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.

HOBBY 125

Εντυπωσιακό διακοσμητικό
“πλαίσιο” χωροδικτύωμα 

LCD Οθόνη

Εντυπωσιακός φωτισμός LED 

* Προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου. Δείτε αναλυτικότερα τις προϋποθέσεις για οδήγηση με δίπλωμα αυτοκινήτου: https://www.gorgolis.gr/isodynamia-diplomaton-proypotheseis


