
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.11.2022

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/2

ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΚΙΒΩΤΙΟ 4 Ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα-μανιβέλα

ΡΟΠΗ 2.9Nm/6000 rpm
(Έκδοση 45km/h)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.9 l/100km (WMTC3)
(Έκδοση 45km/h)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 11.0 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 220mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 190mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 120/70-12

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ 120/70-12

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1780 x 775 x 1050

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 770 mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 107kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άκουσε, Νιώσε, Ζήσε το HOBBY σου
To DAYTONA HOBBY, ήρθε στα 50 κυβικά 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!

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 50

Εντυπωσιακής Σχεδίασης 
Προβολέας
Ο διπλός προβολέας μπροστά χαρίζει 
ένα ιδιαίτερο στιλ στο Hobby, με 
την συστοιχία των LED για τα φώτα 
θέσης και τα LED φλας να τονίζουν 
τον σπορ χαρακτήρα του

Ασφάλεια κι ευελιξία
Το φρένα του Hobby 50, που 
αποτελούνται από δύο δισκόφρενα με 
δίσκους τύπου “μαργαρίτα” και οι τροχοί 
του με διάσταση 12”, παντρεύουν με ένα 
μοναδικό τρόπο την ασφάλεια με την 
ευελιξία.

Ατσάλινο Πλαίσιο Χωροδικτύωμα
Το ατσάλινο πλαίσιο-χωροδικτύωμα 
προσδίδει το κατάλληλο ποσοστό 
ακαμψίας, χαρίζοντας στο Hobby μια 
ομοιογενή και απόλυτα προβλέψιμη 
συμπεριφορά.

Εργονομική Θέση Οδήγησης
Παρά το μικρό του μέγεθος, το Hobby έχει μια πολύ σωστά 
μελετημένη θέση οδήγησης, με σωστό μοχλό από το ρυθμιζόμενο 
τιμόνι και χώρο στο ρεζερβουάρ για να “φωλιάζουν” τα γόνατα

LCD Οθόνη
Πλήρης και ευανάγνωστη 
πληροφόρηση από την LCD οθόνη 
των οργάνων

Οικονομικός κινητήρας
Ο κινητήρας επιτυγχάνει κατανάλωση 
μόλις 1,9 l/100km (WMTC3) στην 
έκδοση 45km/h

• Μικρό, αλλά χωρίς καμία “έκπτωση” σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, με εξαιρετικές αναρτήσεις και εμπρός-πίσω δισκόφρενα
• Το μικρό DAYTONA γίνεται παιχνίδι αλλά και πρακτικό όχημα μετακίνησης
• Η οικονομική τιμή και το χαμηλό κόστος συντήρησης, το καθιστούν ιδιαίτερα προσιτό
• Η σχεδίαση του HOBBY στην φιλοσοφία των naked αποπνέει δυναμισμό και η σιλουέτα του παραπέμπει σε αθλητή στη γραμμή εκκίνησης
• Εντυπωσιακός οπίσθιος φωτισμός LED
• Πλήρης και ευανάγνωστη πληροφόρηση από την LCD οθόνη των οργάνων
• Tubeless ελαστικά, με διαστάσεις εμπρός – πίσω 120/70-12
• Σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, βίδες και ροδέλες ανοξείδωτες, άψογο φινίρισμα βαφής
  Κάντε το νέο DAYTONA, το νέο χόμπι σας

* Δείτε προϋποθέσεις : https://www.gorgolis.gr/nea-katigoria-motopodilatou-25km-h-choris-a
** Προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από έξι χρόνια και ηλικία άνω των 27ετών

2 Eκδόσεις : 

25 km/h Δεν απαιτείται δίπλωμα* 45 km/h Χωρίς δίπλωμα μοτοποδηλάτου** / Χωρίς εξετάσεις / Χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα


