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X310 – Ανακάλυψε αξίες
Άκρως εντυπωσιακή, με επιθετική σχεδίαση και υψηλά ποιοτικά
standards.
Η X310, ανήκει στη sport touring κατηγορία. Φοράει πλήρες
φέρινγκ πρωτότυπης σχεδίασης και προσφέρει όρθια θέση
οδήγησης χάρη στο ψηλό τιμόνι.
Η X310 φοράει κινητήρα 312cc. Πρόκειται για έναν σύγχρονο
χαμηλών τριβών, μονοκύλινδρο, τετράχρονο, υγρόψυκτο κινητήρα
που φέρει δύο εκκεντροφόρους και 4 βαλβίδες. Ο κύλινδρος
είναι από αλουμίνιο και διαθέτει λεπτά τοιχώματα προσφέροντας
ταχύτερη ψύξη του κινητήρα και υψηλότερες επιδόσεις. Η
τροφοδοσία γίνεται με ψεκασμό, με την ιπποδύναμη τους να
φτάνει τους 35.4 ίππους στις 9.500 rpm, η ροπή τα 30 Nm στις
7.500 rpm και η σχέση συμπίεσης να είναι 12.5:1. Η κατανάλωση
κυμαίνεται μόλις στα 3.6 l/100km (Euro4)
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 6 σχέσεων και το σύστημα φρένων
αποτελείται από ένα δισκόφρενο μπροστά (300 mm) και ένα πίσω
(230 mm) με ABS σύστημα 9.1M της BOSCH Γερμανίας.
Οι τροχοί είναι 17 ιντσών, μπροστά υπάρχει Upside-down πιρούνι
110mm διαδρομής και 37mm διαμέτρου και πίσω monoshock
ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη
σταθερότητα στην οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες και άνεση στις
χαμηλότερες. Το ενισχυμένο από χυτό αλουμίνιο ψαλίδι προσδίδει
καλύτερο έλεγχο και χειρισμό. Η χρήση του χυτού αλουμινίου και
σε πολλά περιφερειακά μέρη του πλαισίου, έχουν κρατήσει το
βάρος στα 159 κιλά ενώ το ντεπόζιτο δέχεται 15.5 λίτρα.
Ο εξοπλισμός της X310 συναντάται για πρώτη φορά σ’ αυτή την
κατηγορία.
Η X310 διαθέτει:
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα
• Ηλεκτρικό κλείδωμα τιμονιού
• Keyless σύστημα ελέγχου
• Διπλή χαρτογράφηση eco/sport κινητήρα
• Ρυθμιζόμενες μανέτες
• Led φώτα
• Μεγάλη ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
• Χειριστήρια με μεγάλους διακόπτες και κρυφό φωτισμό
• Ηλεκτρικό άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ
• Σέλα εργονομικής σχεδίασης από υλικό υψηλής αντοχής
• Θύρα USB
• Αναδιπλούμενοι καθρέφτες
• Αντίβαρα τιμονιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τετράχρονος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ

1 – DOHC / 4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

EFI

ΙΣΧΥΣ

35,4 PS/9500 rpm

ΡΟΠΗ

30 Nm/7500 rpm

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ

Δίσκος 300mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ

Δίσκος 230mm + ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

110/70-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.

160/60-17

ΨΥΞΗ

Υγρόψυκτο

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

6 Ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μίζα

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)

159 kg

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

15.5 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3.6 l/100km

Led Φώτα

Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα

Διπλή Χαρτογράφηση Eco/Sport Κινητήρα
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ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις
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