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2023
NOWY MXZ  120/200
Oto nowy sposób na dzielenie 
się zabawą i mocą wspaniałych 
wrażeń z całą rodziną.

NA ZDJĘCIU 
MXZ 200

NA ZDJĘCIU 
MXZ 120

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU
• Silnik 4-suwowy o pojemności 120 cm3 lub 200 cm3.

• Przednie zawieszenie oparte na wahaczach 
poprzecznych z dwururowymi amortyzatorami 
hydraulicznymi

• Zawieszenie tylne Sliderail

• Wyłącznik zrywkowy

• Podgrzewane manetki kierownicy

SILNIK ROTAX 200 120
Szczegóły silnika Chłodzony powietrzem, cztero-

suwowy
Chłodzony powietrzem, cztero-

suwowy
Cylindry – pojemność skokowa 1 – 192 cm³ 1 – 123 cm³
Średnica – skok (mm) 70 – 50 56 – 50
Nawęglanie Gaźnik Gaźnik
Rodzaj paliwa – benzyna Bezołowiowa 95-oktanowa Bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa 8,3/2,2 1,9/0,5
Pojemność zbiornika oleju (l) 0,55/0,15 0,55/0,15

UKŁAD NAPĘDOWY
Wał napędowy 
Wał napędzany

Układ CVT Odśrodkowy

Szerokość koła napędowego 66 mm/2,59 cala 66 mm/2,59 cala

WYMIARY
Całkowita długość pojazdu 1854 mm/73 cala 2134 mm/84 cala
Całkowita szerokość pojazdu 914 mm/36 cala 914 mm/36 cala
Całkowita wysokość pojazdu 864 mm/34 cala 864 mm/34 cala
Rozstaw płóz 775 mm (regulowany) 775 mm (regulowany)
Gąsienica 
(Długość x Szerokość x Profil)

Cobra:
93 x 10 x 1,0 cala

Cobra:
67 x 10 x 0,75 cala

KOLOR
Neo Yellow  

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Wahacze
Amortyzator przedni Dwururowy, hydrauliczny
Skok zawieszenia przedniego 102 mm/4,5 cala
Zawieszenie tylne Neo
Amortyzator środkowy Slide Rail, regulowana sprężyna 

skrętna
Skok zawieszenia tylnego 203 mm (200)

102 mm (120)

FUNKCJE
Platforma Młodzieżowe
Rozrusznik Elektryczny [200] Manualny [120]
Układ hamowania Hydrauliczny (200) 

Regulowany pasek [120]
Podgrzewana dźwignia gazu/
manetki

Standardowe

Szyba przednia Nisko osadzona
Zderzaki (przód/tył) Youth/Youth


