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ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ηλεκτρονικό Καρμπιρατέρ

ΚΙΒΩΤΙΟ 4 Ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα-μανιβέλα

ΡΟΠΗ 3.4Nm/6000 rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.8 l/100km (WMTC)

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) 100kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άκουσε, Νιώσε, Ζήσε το HOBBY σου!
Τo DAYTONA HOBBY, ήρθε στα 50 κυβικά έτοιμο για δράση. 
 
Κινηθείτε ελεύθερα στης πόλης τα στενά δρομάκια. Το Hobby, 
θα κάνει τη μετακίνησή σας χόμπι και διασκέδαση… και όταν 
φτάσετε στο σπίτι σας, από το ασανσέρ και στον όροφό σας

• 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 οπίσθιος φωτισμός LED

• Πλήρη και σαφή ενημέρωση με πίνακα οργάνων τύπου LED

• Διπλός προβολέας μπροστά και φώτα θέσης με λαμπτήρες 
CC LED, για ασφαλή οδήγηση

• 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 50

Διπλός προβολέας μπροστά 
Φώτα θέσης CC LED

Πίσω - εμπρός δισκόφρενα
και ελαστικά Tubeless
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