MOTOR
Tipo

Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha

Cilindrada

1.050 cc

Diâmetro x Curso

79 mm x 71,4 mm

Exaustão

Em aço inoxidável 3 para 1 para 2, escapamento duplo em aço inoxidável

Potência máxima

140 cv a 9.500 rpm

Torque máximo

112 Nm a 7.850 rpm

Alimentação

Injeção eletrônica multiponto sequencial com SAI

Capacidade de óleo

3,5 L
TRANSMISSÃO

Marchas

6 marchas

Transmissão Final

Corrente X Ring

Embreagem

Discos múltiplos com assistente de deslizamento, banhada a óleo
CHASSI

Quadro

Feixe de alumínio twin-spar

Braço oscilante

Liga de alumínio de um único lado com ajuste de corrente

Roda dianteira

Liga de alumínio fundido, 17 x 3,5 polegadas

Roda traseira

Liga de alumínio fundido, 17 x 6,0 polegadas

Pneu dianteiro

120/70 ZR17

Pneu traseiro

190/55 ZR17

Suspensão dianteira

Garfos invertidos Öhlins 43 mm NIX30, com ajuste de compressão e retorno, 120
mm de curso

Suspensão traseira

Monoshock de duplo tubo Öhlins TTX36 com ajuste de compressão e retorno, 130
mm de curso da roda traseira

Freio dianteiro

Discos duplos flutuantes 320 mm, pinças Brembo radiais monobloco de 4 pistões,
ABS comutável

Freio traseiro

Disco único 255 mm, pinça única flutuante Nissin de 2 pistões, ABS comutável.
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS

Funções

Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro digital, medidor de
combustível, computador de bordo, tacômetro analógico, contador de voltas, luzes
programáveis de mudança de marcha, aviso de manutenção, display de TPMS, ABS
comutável , modos de pilotagem.

Outras Funções e benefícios

Freios ABS, controle de tração, ride-by-wire, modos de pilotagem (Rain, Road, Sport,
Track e Rider), faróis DRL, imobilizador, listra nas rodas, pronto para instalação
do TPMS. Componentes premium: para-lama dianteiro e elementos do tanque em
fibra de carbono, acabamento em fuso com braço oscilante e acabamento em fuso
da roda traseira usinados em Billet.
DIMENSÕES E CAPACIDADES

Tanque de combustível

15,5 L

Comprimento

2.075 mm

Largura

780 mm

Altura (sem espelhos retrovisores)

1.070 mm

Altura do assento

825 mm

Distância entre eixos

1.445 mm

Peso Seco

192 Kg

Inclinação/Trail

22,9º/91,3 mm

