


دارای کنسول مجهز و کارآمد

دارای اگزوز کروم دو الیه

خنک کننده مایع/2 سیلندر

    
مشخصات فني

دو سیلندر-چهارزمانه - مایع خنکSOHCقوای محرکه

cc 248حجم اتاق احتراق

x 55/2 53/5 میلی مترقطر سیلندرx طول کورسپیستون

1 :11/5نسبت تراکم

الکتریکی سیستم استارت

6 دندهگیربکس

2145 میلی مترطول

760 میلی مترعرض

1075 میلی مترارتفاع

1430 میلی مترفاصله بین محورهای دوچرخ

780 میلی مترارتفاع زین

183 کیلوگرموزن خالص

تلسکوپی، هیدرولیکیسیستم تعلیق جلو

بازوی متحرک، تک کمک، هیدرولیکیسیستم تعلیق عقب

ترمز دیسکیترمز جلو

ترمز دیسکی  ترمز عقب

M/C 17 - 110/80الستیک جلو

M/C 17 - 140/70الستیک عقب

تخلیه الکتریکی - ترانزیستورسیستم جرقه

13/3 لیترظرفیت باک

مشکی، آبی/ سفید، قرمز/ مشکیرنگ بدنه
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رنگ بندی

سیستم سوخت رسانی انژکتوری، کم مصرف، با توجه به حسگرهای متعدد 
از  استفاده  مطلوب  حد  کردن  فراهم   ،Inazuma قطعات  مجموعه  در 
سوخت در شرایط گوناگون به راحتی انجام می گیرد همچنین قسمت های 
مختلف انجین تحت کنترل و آنالیز بوده و هرگونه خطایی را اعالم می کند 
ثبات   / است.  قرار گرفته  توجه خاص  مورد  اقتصادی،  دلیل صرفه  به  و 
با  در عملکرد انجین، شش دنده، طراحی گیربکس مناسب و هماهنگ 
ساختار انجین/ به کارگیری شفت باالنس میل لنگ جهت کاهش لرزش 
انجین و آرامش در سواری های طوالنی، شاسی گهواره ای برای تقویت 
بدنه Inazuma به همراه دو شاخه جلو تلسکوپی جهت رانندگی روان 

در خیابان و جاده ها.
با  همچنین  و  فنر(  )تک کمک   mono-shock عقب  تعلیق  سیستم 

Inazuma در زبان ژاپنی به معنای رعد و برق یا یک آذرخش در ظلمت شبانه می باشد.
دارای طراحی زیبا و تولیدی دقیق، قبل از راندن این مدل در خصوص آن قضاوت نکنید. /این مدل دارای ظاهری زیبا، جذاب و 
برخوردار از تکنولوژی روز می باشد دو سیلندر خطی/انژکتوری 248cc و خنک کننده مایع، سازگار با محیط زیست، قابل استفاده در 

شرایط مختلف، مناسب برای سفرهای درون و برون شهری

قابلیت تنظیم فنر آن در هفت حالت مختلف، سیستم تعلیق کامال تطبیق 
پذیر با مسیرهای رانندگی.

طراحی فرمان مناسب برای سواری دلچسب، تنظیم اهرم ترمز در 5 حالت، 
دنده،  نمایشگر  بزرگ،  آنالوگ  موتور  منظوره، دور  داشبورد جلو چند 
کیلومتر دیجیتال، دو کیلومتر شمار، ساعت، نمایشگر سوخت چراغ های 
هشدار دهنده و عیب یاب، نمایشگر LED در سمت چپ، ترمز جلو و 
عقب دیسکی، هیدرولیکی، عملکرد مناسب ترمز ها در مسیرهای داخل و 

خارج، رینگ اسپرت 17 اینچ و سه پره
شکل چراغ جلو زیبا و اسپرت، دارای المپ های پوزیشن جهت تقویت 

روشنایی که به این مدل جلوه خاص بخشیده است.
باک بنزین 13/3 لیتری که به شما امکان سواری طوالنی مدت را می دهد.

- زین جادار ، شکیل، زیبا و جذاب.
- جاپایی عقب مناسب برای ترک نشین.

780 mm سواری راحت و دلپذیر، ارتفاع زین -
- فضای عالی برای ترک نشین و امنیت.


