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قوای محرکه
(CC)حجم اتاق احتراق

سیستم استارت 
گیربکس 

وزن خالص
طول در عرض در ارتفاع

ارتفاع زین
فاصله محور چرخ ها
سیستم تعلیق جلو

سیستم تعلیق عقب
ترمز جلو

ترمز عقب
ظرفیت روغن(لیتر)

ظرفیت باک(لیتر)  
نوع احتراق

سایز الستیک عقب
سایز الستیک جلو

مشخصات فنی
SOHC ،دو سیلندر
۲۴۸
الکتریکی
۶دنده
۱۸۸   کیلوگرم
x ۷۹۰ x ۲۱۵۰ ۱۲۹۵ میلیمتر
۸۰۰ میلیمتر
۱۴۲۵ میلیمتر
تلسکوپی، فنر پیچ. روغنی
بازوی متحرک، فنر پیچ، روغنی
ABS دیسکی
ABS دیسکی
۲/۴
۱۷/۳
CDI تخلیه الکتریکی
140/70 - 17M/C 66H تیوب لس 
110/80 - 17M/C 57H تیوب لس 
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صفحه کیلومتر LCD کاربردی، نمایش وضعیت دنده
میانگین مصرف سوخت، دور موتور و ...

 DC خروجی برق
 ١٢ V / ١٢ W ١٢، درحالت درجا V / ٣٦ W در حین حرکت

طراحی جدید سوپاپ ها موجب کارایی باالتر و آالیندگی
انجین دوقلو خطی، CM³ ٢٤٨کمتر شده است.
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Previous type             New type

در این موتورسیکلت 2 سیلندر، احساس کنترل و سبکی را در حین سواری خواهید داشت./ طراحی جدید سوپاپ ها و بادامک به 
گونه ای است که بهترین کارایی را در سرعت 20 تا 90 کیلومتر دارا است.( قالب سواری در این سرعت می باشد) / با وجود باک 17 
لیتری امکان سفر500 کیلومتری با یک باک برای مناطق ادونچر و گردشگری فراهم می باشد./ دارای برق ۱۲ولت DC و  صفحه نمایش 
LED کاربردی و نشیمن گاه راحت / دارای چراغ جلو پر نور و ترمز های ABS  با تکنولوژی Bosch  و رادیاتور آب خنک/ مجهز به 
سیستم سوییچ ضد سرقت Immobilizer / از دیگر مشخصه های این موتورسیکلت الستیک های تیوب لس ، رینگ 10 پره ای / 

امکان دسترسی آسان به انجین و سرسیلندر و شمع/ دارای باکس های عقب، چپ و راست. 
 

زرد،مشکیمشکی،نقره ای،قرمزمشکی،نقره ای،آبی مشکی،قرمزقرمز ،مشکی

عظیم و هوشمندانه 


