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CHARAKTERYSTYKA
• Pojazd przeznaczony dla osób od 14 lat wzwyż
• Czterosuwowy silnik o pojemności 250 cm3, chłodzony cieczą
• W pełni automatyczna przekładnia bezstopniowa (CVT)
• Zawieszenie przednie oparte na podwójnych wahaczach poprzecznych
• Amortyzatory z funkcją samopoziomowania
• Rozruch elektryczny

SILNIK
Typ Czterosuwowy silnik jednocylindrowy o po-

jemności 250 cm3, chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem Gaźnik
Przekładnia Automatyczna przekładnia bezstopniowa 

CVT z przełożeniami F / N / R
Napęd Napęd łańcuchowy / sztywna oś
Wspomaganie kierownicy nd.

ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie Podwójne wahacze poprzeczne 

skok 14 cm
Amortyzatory przednie Olejowe
Zawieszenie tylne Wahacz wzdłużny 

skok 17 cm
Amortyzatory tylne Olejowe

OPONY / FELGI
Opony przednie Kenda 22 x 7 x 10 cali (55,9 x 17,8 x 25,4 cm)
Opony tylne Kenda 20 x 11 x 9 cali (50,8 x 27,9 x 22,9 cm)
Felgi Przód: 10-calowe, stalowe srebrne /  

Tył: 9-calowe, stalowe srebrne

HAMULCE
Przód Hydrauliczne hamulce tarczowe (podwójne)
Tył Hydrauliczny hamulec tarczowy (pojedynczy)

WYMIARY / POJEMNOŚĆ
Szacowana sucha masa* 195 kg
Długość x szerokość x 
wysokość 

183 x 103 x 110,5 cm 

Rozstaw osi 118,7 cm
Prześwit 26 cm pośrodku pojazdu
Wysokość siedzenia 80 cm
Pojemność bagażnika nd.
Pojemność przestrzeni 
bagażowej

nd.

Uciąg nd.
Pojemność zbiornika paliwa 12,5 l

FUNKCJE
Kokpit Kontrolki świateł pozycyjnych i świateł cofa-

nia oraz kontrolki oleju / temperatury
Oprzyrządowanie nd.
Zapłon Klucz mechaniczny
Oświetlenie 2 reflektory (35 W) ze światłem tylnym  

i światłem hamowania 
Wyciągarka nd.
Siedzenie Standardowe
Kierownica Standardowa
Bezpieczeństwo nd.

GWARANCJA
Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
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