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LED προβολείς & DRL 
Οι 4 προβολείς πορείας LED είναι πολύ ισχυροί. Κατανέμουν 
ομοιόμορφα το φωτισμό και διευρύνουν το οπτικό πεδίο. Τα φώτα 
ημέρας (DRL) έχουν σχήμα τεθλασμένων γραμμών που εκτείνονται  
μέχρι το άνω εξωτερικό τμήμα της μάσκας και προσδίδουν έναν 
ακόμα πιο δυναμικό χαρακτήρα.

Cornering Light  
Με την ενεργοποίηση του φλας, ενεργοποιείται μία πρόσθετη δέσμη 
φωτός που κατευθύνεται προς το εσωτερικό της στροφής για 
άμεσο φωτισμό του χώρου αποφεύγοντας τα “τυφλά σημεία” και 
παρέχοντας καλύτερη ορατότητα, άνεση και ασφάλεια.

LCD Οθόνη 7”

Keyless Σύστημα & Συναγερμός
Εξοπλισμένο με σύστημα keyless, τo Mista αναγνωρίζει το 
επαγωγικό κλειδί όταν βρεθεί σε απόσταση 1,5 μέτρου.

Κορυφαίες επιδόσεις 
Προσφέρει Εξαιρετικές επιδόσεις με ισχύ 14,6 PS στις 8.500 σ.α.λ., ροπή 
12,5 Nm στις 6.500 σ.α.λ. και σχέση συμπίεσης 11,5:1. O κινητήρας 
είναι αυτόματος με φυγοκεντρική μετάδοση CVT. Το σύστημα ψεκασμού 
προέρχεται από την BOSCH και η κατανάλωση περιορίζεται στα 
2,4L/100km (WMTC3).

Αναβαθμισμένο Σύστημα Πέδησης
Το Mista εξοπλίζεται με δύο δισκόφρενα με δαγκάνες δύο εμβόλων 
μπροστά και ενός πίσω. Το δικάναλο ABS προσδίδει κορυφαίο
έλεγχο πέδησης με μικρές αποστάσεις ακινητοποίησης και ασφάλεια.

Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα 2 θέσεων

Εξαιρετικός Έλεγχος 
Οι κορυφαίες αναρτήσεις αποδίδουν εξαιρετικά ακόμη και σε εκτός 
δρόμου διαδρομές, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο και την άνεση του 
αναβάτη.

Χώροι και Ανέσεις 
Τα 23 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα θα φιλοξενήσουν 
ένα κράνος. Η θύρα USB 5V 2A είναι τοποθετημένη σε ιδανική θέση, για 
τη φόρτιση συσκευής GPS ή Smartphone που θα τοποθετηθεί στο τιμόνι. 
Στο εσωτερικό τμήμα της ποδιάς, ο κλειστός αποθηκευτικός χώρος για
τα γάντια διαθέτει 12V παροχή με κιτ αναπτήρα.

Εύκολος ανεφοδιασμός καυσίμου & Υψηλή αυτονομία
Με την κορυφαία χωρητικότητα δοχείου καυσίμου στην κατηγορία του, 
9.3 λίτρα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση του σύγχρονου 
κινητήρα της DAYTONA, το MISTA πετυχαίνει υψηλή αυτονομία για 
μεγαλύτερες ξένοιαστες αποδράσεις.

Ξεχωριστής Ομορφιάς LED πίσω φώτα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος / Υγρόψυκτος
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI (BOSCH)

ΙΣΧΥΣ 14,6ps /8.500rpm

ΡΟΠΗ 12,5Nm /6.500rpm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 9.3 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.4 L/ 100km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1964 x 735 x 1186

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 165mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 775mm

ΒΑΡΟΣ 149 kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 256mm +ABS
Με Διπίστονη Δαγκάνα

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 220mm +ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Τηλεσκοπικό Πιρούνι
(115mm/35mm)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Διπλό Ρυθμιζόμενο
Αερίου-Λαδιού

(115mm/33mm)

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/80-14 53P

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/70-13 63P

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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.
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