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MONSTER 125 – ΤΟ ΜΙΚΡΟ “ΤΕΡΑΣ”
Το μικρό “ΤΕΡΑΣ” της DAYTONA είναι έτοιμο να τα βάλει 
με όλους και με όλα στη μάχη της καθημερινής αστικής 
μετακίνησης. Το ολοκαίνουριο MONSTER έρχεται πλήρως 
ανανεωμένο σχεδιαστικά. Εντυπωσιακό, οικονομικό, ευέλικτο, 
με άριστη γεωμετρία.

LED πίσω φώτα
Το πίσω τμήμα του MONSTER ξεχωρίζει από τα εξαιρετικής 
απόδοσης LED πίσω φώτα και από τις ενσωματωμένες χειρολαβές 
συνεπιβάτη με την αποσπώμενη σχάρα κράματος αλουμινίου.

LED φωτισμός 
Νέος προβολέας LED αιχμηρής σχεδίασης.

Δοχείο καυσίμου 19 λίτρων
Το MONSTER 125, φέρει μεγάλη δεξαμενή καυσίμου 19 λίτρων.
Με οικονομική οδήγηση μπορεί να επιτευχθεί αυτονομία 750km+.

Απολαυστικές επιδόσεις σε αστικές συνθήκες
Το MONSTER εξοπλίζεται από ένα μονοκύλινδρο κινητήρα
124κ.εκ. αερόψυκτο, 2 βάλβιδο, με 5τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων,
μέγιστη ιπποδύναμη τους 11 ίππους στις 9.000 στροφές και μέγιστη 
ροπή τα 9 Nm στις 7.500 στροφές. H τροφοδοσία του γίνεται με 
ηλεκτρονικό ψεκασμό, η εκκίνηση με μίζα και μανιβέλα. Απολαυστικός 
στη λειτουργία του, προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα οικονομίας
με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 2,3 L/100km (WMTC3).

Ευκρινής LCD Οθόνη
To νέο MONSTER 125 διατηρεί τα πλούσια σε πληροφόρηση 
όργανα, με μεγάλο αναλογικό στροφόμετρο και LCD οθόνη που 
παρέχει πλήθος ευανάγνωστων πληροφοριών.
Ένδειξη ταχύτητας | Ένδειξη Σχέσης Κιβωτίου | Στάθμη καυσίμου  
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος
Αερόψυκτος
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΚΙΒΩΤΙΟ 5 Ταχύτητες

ΙΣΧΥΣ 11ps /9000rpm

ΡΟΠΗ 9Nm /7500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.3 l/100km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 19 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 210mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 166mm + CBS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Ανεστραμμένο Πιρούνι
(120mm / Ø32mm)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(ΔΙΑΔΡΟΜΗ)

Διπλό ρυθμιζόμενο
(64mm)

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 90/90-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/70-17

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1977 x 766 x 1080

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 175mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 777mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 130 kg

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.


