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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.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος / Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ 39.0mm Χ 41.5mm

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα-Μανιβέλα

ΡΟΠΗ 3Nm / 6000 rpm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 5 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.0 L / 100 km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1860 x 660 x 1130

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 1270mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 760mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 85kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 190mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Ταμπούρο 110mm

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό Πιρούνι
31mm – 75mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ένα αμορτισέρ

ΕΜΠΡ. ΕΛΑΣΤΙΚΟ 90/90-12

ΟΠ. ΕΛΑΣΤΙΚΟ 90/90-10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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LED Προβολείς
Οι δίδυμοι προβολείς LED μπροστά, ακολουθούν τις σχεδιαστικές 
γραμμές της ποδιάς και ταυτόχρονα προσδίδουν μια επιθετική όψη
στο μικρό scooter της Daytona

Πρακτικές Λύσεις Μεταφοράς
Ο ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος πίσω από την ποδιά και ο αναδιπλούμενος 
γάντζος ανάρτησης αποσκευών, μαζί με το ευρύχωρο επίπεδο πάτωμα, 
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες μεταφοράς στο REVO 50

Απλά και λειτουργικά όργανα
Τα αναλογικά, ευανάγνωστα, όργανα του REVO 50 και οι ενδεικτικές λυχνίες, 
προσφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον αναβάτη

Μαγνητική κλειδαριά ασφαλείας
Ο κεντρικός διακόπτης διαθέτει μαγνητικό αντικλεπτικό κάλυμμα, που 
προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά της κλοπής

Αναδιπλούμενα Μαρσπιέ
Τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη είναι αναδιπλούμενα και ενσωματώνονται στα 
πλαστικά, δίνοντας μια στιλιστική και ταυτόχρονα πρακτική οπτική στον 
σχεδιασμό του REVO 50

Πίσω LED Φωτιστικό Σώμα
Η συστοιχίες των LED στο πίσω φωτιστικό σώμα αποτελούν μια  
οπτική συνέχεια του σχεδιασμού της ουράς και κάνουν το REVO 50  
να ξεχωρίζει

Στιβαρή και Πρακτική Σχάρα
Στο στάνταρ εξοπλισμό του REVO 50 ανήκει και η στιβαρή κατασκευή της 
σχάρας, με δυνατότητα φόρτωσης μεγάλων αντικειμένων

Αποτελεσματικά Φρένα
Ο δίσκος των 190mm με την δαγκάνα δύο εμβόλων μπροστά σε 
συνδυασμό με το ταμπούρο των 110mm πίσω, συνθέτουν ένα ασφαλές 
και αποτελεσματικό πακέτο φρένων

Αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 200 χιλιόμετρα
Επίπεδο πάτωμα
Σύστημα εκκίνησης με μίζα αλλά και μανιβέλα που εγγυάται
την απρόσκοπτη λειτουργία του

2 Eκδόσεις : 

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

* 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


