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Ακτινωτές ζάντες
Οι ακτινωτοί τροχοί, 
µειώνουν το συνολικό 
βάρος της ζάντας, 
προσφέρουν µεγαλύτερη 
ευκαµψία και προσαρµογή 
σε διαφορετικές συνθήκες 
δρόµου και καλύτερη 
απορρόφηση των 
κραδασµών.
Οι ακτινωτές ζάντες 
φέρουν ειδική σχεδίαση 
για τη χρήση tube-
less ελαστικών, µε τις 
ακτίνες να εδράζονται 
περιφερειακά της ζάντας, 
στο χείλος του τροχού.

Προηγµένο Keyless Σύστηµα

Έγχρωµη TFT Οθόνη
∆ιαθέτει έγχρωµη οθόνη TFT µε ρύθµιση επιπέδου φωτεινότητας 
χειροκίνητα ή αυτόµατα, ανάλογα µε τις συνθήκες φωτισµού που 
επικρατούν στο περιβάλλον.
Με τέσσερα εξατοµικευµένα θεµατικά interfaces για να επιλέξει ο 
αναβάτης αυτό που του ταιριάζει. 

BOSCH EFI
Η µονάδα EFI της BOSCH τελευταίας γενιάς, πέραν του ψεκασµού 
καυσίµου βελτιστοποιεί τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου, τις 
λειτουργίες sports & fuel-saving.

Σύστηµα ενηµέρωσης πίεσης ελαστικών
Υψηλής ακρίβειας Γερµανικό σύστηµα παρακολούθησης 
πίεσης ελαστικών. Το σύστηµα παρακολουθεί την πίεση και τη 
θερµοκρασία των ελαστικών και ειδοποιεί σε περίπτωση υψηλής ή 
χαµηλής πίεσης και υψηλής θερµοκρασίας των ελαστικών.
Αν κατά την οδήγηση διαπιστωθεί απότοµη και µη φυσιολογική 
πτώση της πίεσης του ελαστικού, αναβοσβήνει προειδοποίηση 
στην οθόνη.

Έλεγχος Χειριστηρίων
Νέοι, µοντέρνοι, εύχρηστοι διακόπτες, µε δείκτη προστασίας IP67 
και διακριτικό κρυφό φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ηλεκτρικό άνοιγµα καλύµµατος ρεζερβουάρ | Ηλεκτρικό άνοιγµα 
σέλας | Ηλεκτρικό ξεκλείδωµα τιµονιού

Προστατευτικές χούφτες χεριών
Οι εξαιρετικής σχεδίασης προστατευτικές χούφτες χεριών είναι 
κατασκευασµένες από κράµα αλουµινίου µε σφυρήλατο βραχίονα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος Υγρόψυκτος, 312cc

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ/ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 1 – DOHC / 4

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ EFI (BOSCH)

ΚΙΒΩΤΙΟ 6 Ταχύτητες

ΙΣΧΥΣ 35,4ps /9500rpm

ΡΟΠΗ 30Nm /7500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3.9 l/100km (WMTC3)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 19 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ∆ίσκος 300mm + ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ∆ίσκος 230mm + ABS

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ)

Ανεστραµµένο Πιρούνι
(110mm / Ø37mm)

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
(∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)

Monoshock (46mm)

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/80-19 Τubeless Radial

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 160/60-17 Τubeless Radial

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2080 x 850 x 1320

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Ε∆ΑΦΟΣ 168mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 820mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 193 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.

Ηλεκτρικά Ρυθµιζόµενη Ζελατίνα
Η φαρδιά και ψηλή ζελατίνα είναι ηλεκτρικά ρυθµιζόµενη.
Σε συνδυασµό µε τον αεροδυναµικό σχεδιασµό διώχνει
αποτελεσµατικά τον αέρα πάνω από το κράνος του αναβάτη.

Μεγάλοι ∆ίσκοι και BOSCH ABS
Το σύστηµα πέδησης αποτελείται από ένα δισκόφρενο µπροστά (300 
mm) και ένα πίσω (230 mm) µε ABS σύστηµα 9.1M της BOSCH 
Γερµανίας. Προσφέρει αποτελεσµατικότερη και άµεση πέδηση.

∆ιπλή Χαρτογράφηση
Με διπλή χαρτογράφηση, ο αναβάτης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα 
σε δύο λειτουργίες, την “Ε” (eco) για εξοικονόµηση καυσίµου και την 
“S” για γρήγορη sport λειτουργία. Κατά τη λειτουργία εξοικονόµησης 
καυσίµου το πρόγραµµα παρεµβαίνει  προσωρινά µεταβάλλοντας τη 
χαρτογράφηση σε sport λειτουργία όταν οι στροφές του κινητήρα 
ξεπεράσουν τις 7.000 στροφές.

Εξαιρετικής σχεδίασης εξάτµιση
Η εξαιρετικής σχεδίασης εξάτµιση είναι κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες,  
εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια ζωής.

• Ενισχυµένο ψαλίδι κράµατος αλουµινίου
• Προστατευτικές Μπάρες
• Μοναδικής Σχεδίασης Προβολέας LED

Με προηγµένη τεχνολογία κρυπτογράφησης, το επαγωγικό κλειδί 
είναι εξαιρετικό. Μικρό σε µέγεθος τοποθετείται ακόµη και σε
λουράκι ενός smart watch (όπως το Mi Smart Band 3 ή άλλα
ίδιου µεγέθους). Αναγνωρίζει το ειδικό κλειδί όταν βρεθεί 
σε απόσταση 1,5 µέτρου. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένο σένσορα, που 
λειτουργεί ακόµα κι αν η στάθµη µπαταρίας είναι χαµηλή.


