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ΨΥΞΗ Υγρόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI (BOSCH)

ΚΙΒΩΤΙΟ 6 Ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα

ΙΣΧΥΣ 14.7ps /9.000rpm

ΡΟΠΗ 13Nm /7.000rpm

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 12.5:1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2 l/100km (Euro5)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 12,5 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 300mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Δίσκος 230mm

ABS 2κάναλο BOSCH

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 110/70-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 130/70-17

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 2000 x 845 x 1105

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 1355mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 821mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 150kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.08.2022

Full LED φώτα 
Δύο κάθετης διάταξης προβολείς με 2 DRL φώτα ημέρας και 
πίσω φανάρι τοποθετημένο στην άκρη της αιωρούμενης ουράς.

Keyless Σύστημα Ελέγχου
Ένα ηλεκτρονικό κλειδί/πομπός επικοινωνεί με τη μοτοσυκλέτα, όταν 
βρεθεί σε απόσταση 1,5 μέτρου.

Ψηφιακή Οθόνη υγρών κρυστάλλων 
Συνοπτική και ευδιάκριτη ψηφιακή οθόνη LCD.

Έλεγχος Χειριστηρίων
Μοντέρνοι και εύχρηστοι διακόπτες με διακριτικό κρυφό φωτισμό. 
• Ηλεκτρικό άνοιγμα καλύμματος ρεζερβουάρ
• Ηλεκτρικό άνοιγμα σέλας
• Ηλεκτρικό ξεκλείδωμα τιμονιού 

Δικάναλο σύστημα ABS της BOSCH

Δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου
Το μεγάλο δισκόφρενο μπροστά 300mm και οι διπίστονες δαγκάνες 
προσφέρουν ισχυρότερη δύναμη και αίσθηση πέδησης.

Κεντρικό αμορτισέρ αζώτου
Η κεντρική πίσω ανάρτηση έχει εσωτερικό δοχείο αζώτου υψηλής 
πίεσης με μικρομετρική προφόρτιση του ελατηρίου.

Ενισχυμένο ψαλίδι κράματος αλουμινίου
Το ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο είναι ασύμμετρο, υιοθετώντας ένα 
σχήμα “τόξου” στη δεξιά πλευρά προσφέροντας χώρο στο κοντό 
τελικό της εξάτμισης.

Τροχοί αλουμινίου
Οι εντυπωσιακής σχεδίασης ζάντες είναι από ελαφρύ κράμα 
αλουμινίου.

Εξαιρετικής σχεδίασης εξάτμιση
Η διακριτική κοντή απόληξη προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Μοναδικής σχεδίασης σέλα
Η μοναδική τεχνολογία παραγωγής της σέλας, κάνει το σφουγγάρι 
μαλακό και αναπαυτικό χωρίς να παραμορφώνει.

Διπλή θύρα USB
Διπλή θύρα USB με έξοδο 2.1Α, για γρήγορη φόρτιση.

Προστατευτικά μανέτας
Προστατευτικά μανέτας από κράμα αλουμινίου.

Συμπλέκτης Ολίσθησης
Ο συμπλέκτης ολίσθησης κάνει το φρενάρισμα ήπιο και τη 
συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας πιο σταθερή και προβλέψιμη σε 
απότομο κατέβασμα ταχυτήτων ή κλείσιμο του γκαζιού.

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.

Ενισχυμένο ψαλίδι κράματος αλουμινίου Εξαιρετικής σχεδίασης εξάτμιση

Full LED φώτα 

Ψηφιακή Οθόνη υγρών κρυστάλλων 


