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Το M310 μπαίνει ΣΦΗΝΑ σε ότι γνωρίζατε μέχρι τώρα.
ΣΦΗΝΑ που ανοίγει δρόμους σε νέα δεδομένα.
ΣΦΗΝΑ για νέους ορίζοντες τεχνολογίας.
ΣΦΗΝΑ στην εξέλιξη των scooters.

Η ΣΦΗΝΑ



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”

Το δυνατότερο  300άρι. 33.3 ps
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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. Αν κατά την 
οδήγηση διαπιστωθεί απότομη πτώση της πίεσης του ελαστικού, 

αναβοσβήνει προειδοποίηση στην οθόνη.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος Υγρόψυκτος 309cc

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/4

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

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

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

Full LED φώτα 

Μεγάλοι δίσκοι και BOSCH ABS 9.1M

Προηγμένο Keyless σύστημα
Το επαγωγικό κλειδί είναι μικρό σε μέγεθος και μπορεί να 

τοποθετηθεί ακόμη και σε λουράκι ενός smart watch

Έγχρωμη TFT Οθόνη

Διπλή χαρτογράφηση ECO/SPORTΚορυφαίες επιδόσεις

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