
Технически характеристики
Двигател SOHC 4-тактов, течно охлаждане, 8 клапана, двуцилиндров, паралелен
Работен обем 1084 см3

Диаметър и ход 92.0 x 81.5 мм
Мощност 75 кВт при 7500 об/мин (95/1/EC)
Въртящ момент 105 Нм при 6250 об/мин (95/1/EC)
Резервоар за гориво 24,8 литра
Разход на гориво (WMTC) MT: 20,4 км/л (WMTC), DCT: 20,8 км/л (WMTC)
Вредни емисии CO2 111 г/км
Съединител MT – Многодисков, приплъзващ, в маслена баня, с пружина, Опция DCT
Скоростна кутия постоянно зацепена 6-степенна MT /6-степенна DCT с on и off-road режими
Крайна предавка верига
Рама стоманена рамка с двойно рамо и високоякостна задна подрамка
Табло LCD цветен мултиинформационен дисплей
Размери (ДxШxВ) 2330 x 960 x 1570 мм (1620 мм при най-висока позиция на слюдата)
Междуосие 1,575 мм
Височина на седалката стандартна позиция – 850 мм, ниска позиция – 870 мм
Клиърънс 250 мм
Сухо тегло 238 кг (MT), 248 кг (DCT)
Радиус на завой 2.6 м
Окачване

Предно обърната вилка Showa 45 мм с хидравличен пълнител с регулируемо 
налягане на твърдост и рибаунд, 230 мм ход

Задно

моноблок алуминиева ключица Pro-Link с газов амортисьор, двойно хидрав-
лично регулиране на налягането и на рибаунда, 220 мм ход на задното колело 
EERA моноблок алуминиева ключица с Showa Pro-Link газов амортесьор с ел. 
регулиране и 220 мм ход

Гуми и капли
Предна капла / гума алуминиева, със спици 21M/C x MT2.15 / 90/90-21, (безкамерна)
Задна капла  / гума алуминиева, със спици 18M/C x MT4.00 / 150/70-R18, (безкамерна)
Спирачна система ABS система, IMU 2-канален с режим за off-road и on-road
Предна хидравлична, 4- бутални спирачни апарати, два диска 310мм

Задна хидравлична с еднобутален спирачен апарат, 
диск 256 мм със синтеровани метални накладки

DCT вариантът е оборудван с допълнителна паркинг 
спирачка с плъзгащ се еднобутален апарат
Гаранция 2 години
Цена в лева с ДДС
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Бултрако АД – официален вносител за България.
София – Изток, Бултрако Моторс АД
бул. Ботевградско шосе 326, тел.: 02 8181 980
София – Юг, Бултрако Моторс АД
бул. България 111, тел.: 02 8181 968

Пловдив 
Бултрако Моторс АД 
бул. Пазарджишко шосе 82 
тел.: 032 908 177
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