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ΨΥΞΗ Αερόψυκτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΚΙΒΩΤΙΟ 4 ταχύτητες

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα-Μανιβέλα

ΙΣΧΥΣ 8.5 PS/8000 rpm

ΡΟΠΗ 8.3 Nm/5500rpm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.3 l/100km (WMTC3)

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 276mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΣ 190mm +CBS
ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 2.50-17

ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. 2.75-17

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 106kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσαρμοσμένο στις νέες τάσεις, το Velos R έρχεται με πλήρη 
εξοπλισμό, στοχεύοντας στην πρωτιά της κατηγορίας με όπλο 
την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και αποδοχή των καταναλωτών.

Επιδόσεις & Οικονομία 
•   Νέος αερόψυκτος διβάλβιδος κινητήρας 120cc DAYTONA
• Ιπποδύναμη 8.5PS/8.000rpm
• 4 σχέσεις ταχυτήτων
• Σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού καυσίμου (EFI)
• Υψηλές επιδόσεις και ταυτόχρονα χαμηλή εκπομπή ρύπων με 
κατανάλωση μόλις 1,3 l/100 χλμ 
• Αυτονομία που ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα 

Ασφάλεια & Σταθερότητα 
Υψηλά επίπεδα ασφάλειας πέρα από τα δεδομένα 
της κατηγορίας.
• Δύο εργοστασιακά δισκόφρενα, 190mm πίσω και 
το μεγαλύτερο εμπρόσθιο δισκόφρενο στην κατηγορία του 
276mm
• Το σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS) προσφέρει άμεση 
και εξαιρετική ισχύ στο φρενάρισμα
• TUBELESS ελαστικά, KENDA
• Ρυθμιζόμενες (5 θέσεων) αναρτήσεις
• Το Ενισχυμένο ψαλίδι ανεστραμμένης δοκού προσφέρει 
πρόσθετη ακαμψία και υψηλή ακρίβεια στην οδήγηση 

Εξοπλισμός & Εργονομία
• Τα επίπεδα εξοπλισμού του Velos R125 είναι υψηλά για τα 
δεδομένα της κατηγορίας
• Άνετη μεγάλη σέλα με πλούσιο αφρώδες και 
αντιολισθητικό υλικό
• Μεγάλη χειρολαβή συνεπιβάτη, εκτείνεται κατά μήκος 
της σέλας καταλήγοντας σε μία sport αεροτομή
• Δύο χρηστικοί ανοιχτοί αποθηκευτικοί χώροι με θύρα 
φόρτισης USB
• Γάντζος ανάρτησης χειραποσκευών
• Κάτω από τη σέλα υπάρχουν 2 “helmet holders” και χώρος 
για απαραίτητα έγγραφα
• Κεντρικός μαγνητικός πολυδιακόπτης, θα δυσκολέψει την 
προσπάθεια παραβίασης
• Οπίσθιοι LED φανοί φλας, προσδίδουν επιπλέον sport 
εμφάνιση

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.
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