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ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΚΙΒΩΤΙΟ 6 Ταχύτητες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2 L /100km (Euro5)

ΙΣΧΥΣ 14,7 ps / 9000rpm

ΡΟΠΗ 13 Nm / 7000 rpm

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 12.5:1

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 17 lt

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 300mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 230mm + ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/70-17

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2068 x 791 x 1112

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 1373mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 206 mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 838 mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 160 kg

Δικάναλο ABS
Το πακέτο των φρένων του Z2 είναι εφοδιασμένο με δικάναλο ABS, το οποίο ενισχύει 
το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει η μοτοσυκλέτα, ανεξάρτητα από τις οδηγικές 
συνθήκες.

Αλουμινένιο Ψαλίδι
Οι εξελιγμένες μέθοδοι χύτευσης και η μηχανουργική τεχνογνωσία του εργοστασίου, 
έχουν σαν αποτέλεσμα ένα ελαφρύ αλουμινένιο ψαλίδι, με τα χαρακτηριστικά 
ακαμψίας ενός αντίστοιχου ατσάλινου και με πολύ μικρότερο βάρος.

Οθόνη Οργάνων LCD
Η LCD οθόνη σε παραλληλόγραμμη σχεδίαση, διαθέτει ευανάγνωστες ενδείξεις, 
προβάλλοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τη θερμοκρασία ψυκτικού, 
τη στάθμη καυσίμου, το στροφόμετρο, την ταχύτητα και την επιλεγμένη σχέση του 
κιβωτίου, στον αναβάτη του.

Πίσω Αμορτισέρ Αζώτου-Λαδιού
Το αμορτισέρ αζώτου-λαδιού της πίσω ανάρτησης επιτυγχάνει να διατηρεί χαμηλή 
την θερμοκρασία του λαδιού και κατά συνέπεια σταθερή την αποτελεσματικότητα 
των αποσβέσεων. Με γνώμονα την άνεση η προφόρτιση του ελατηρίου είναι μικρή 
και η διαδρομή μεγαλύτερη, έτσι ώστε ακόμη και σε πολύωρη οδήγηση να μην 
δημιουργείται αίσθημα κόπωσης στον αναβάτη.

Αποσπώμενη Αλουμινένια Σχάρα
Ο έξυπνος σχεδιασμός της αλουμινένιας σχάρας του Ζ2 επιτρέπει την εύκολη αφαίρεσή 
της, ανάλογα με τις ανάγκες του αναβάτη της, χωρίς να επηρεάζει την συνολική όμορφη 
εικόνα της μοτοσυκλέτας.

Full LED Φωτιστικά Σώματα
O LED προβολέας δίνει μια φυσική και απαλή δέσμη, ενώ διαθέτει και μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Το πίσω φωτιστικό σώμα είναι κι αυτό τεχνολογίας LED, δημιουργώντας μια 
εντυπωσιακή πίσω όψη για το Ζ2.

Κομψή και μικρών διαστάσεων εξάτμιση
Το μέγεθος και ο σχεδιασμός του τελικού της εξάτμισης βοηθά στην αύξηση της 
ταχύτητας των καυσαερίων και την βελτίωση του ήχου που απελευθερώνει, ενώ 
παράλληλα απομακρύνει την θερμοκρασία ταχύτερα, ενισχύοντας με το σχήμα του 
την σπορ εικόνα της μοτοσυκλέτας.

Ρεζερβουάρ με Μεγάλη Χωρητικότητα 17lt
Διπλή Θύρα USB
Ηλεκτρικό Κλείδωμα Σέλας
Ειδικά Σχεδιασμένη Σέλα

Αλουμινένιος Κύλινδρος
Μονόδρομος Συμπλέκτης
Προστατευτικά “Μανιτάρια”

Z2 - 125


