MOTOR
Tipo

Refrigeração líquida, 12 válvulas, SOHC, 270° de intervenção de ignição

Cilindrada

1.200 cc

Diâmetro x Curso

97.6 mm x 80 mm

Exaustão

Sistema 2 em 2, escovado com escapamento duplo

Potência máxima

97 CV a 6.750 rpm

Torque máximo

112 Nm a 4.950 rpm

Alimentação

Injeção eletrônica multiponto sequencial

Capacidade de óleo

3,8 L
TRANSMISSÃO

Marchas

6 marchas

Transmissão Final

Corrente

Embreagem

Discos múltiplos, banhada a óleo
CHASSI

Quadro

Berço em aço tubular

Braço oscilante

Bilateral, em alumínio - anodizado

Roda dianteira

32 raios, 17 x 3,5 polegadas

Roda traseira

32 raios, 17 x 5 polegadas

Pneu dianteiro

120/70 ZR17

Pneu traseiro

160/60 ZR17

Suspensão dianteira

Garfos invertidos Showa 43 mm de grande pistão, curso ajustável de 120 mm

Suspensão traseira

Monoshock Ohlins totalmente ajustável com reservatório sobreposto, roda traseira
com 120 mm de curso

Freio dianteiro

Discos duplos flutuantes Brembo 310 mm, pinças radiais monobloco com 4 pistões
Brembo e sistema ABS

Freio traseiro

Disco único de 220 mm, pinça flutuante Nissin de 2 pistões e sistema ABS
MOSTRADORES DE INSTRUMENTOS

Funções

Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro analógico,
tacômetro analógico, indicador de posição de marcha, medidor de combustível,
autonomia, indicador de manutenção, relógio, computador de bordo, botão “scroll”
e botões de modos de pilotagem no guidão, status de aquecimento das manoplas,
consumo de combustível, mostrador de status do controle de tração e exibição do
mapa do acelerador.

Outras Funções e benefícios

Freios ABS, controle de tração, ride-by-wire, modos de pilotagem, farol DRL, capuz
de assento, cinta de tanque, tampa do tanque monza, entrada USB, sistema de
imobilização antifurto e luz traseira de LED como itens de série.
DIMENSÕES E CAPACIDADES

Tanque de combustível

14,5 L

Comprimento

2.105 mm

Largura

745 mm

Altura (sem espelhos retrovisores)

1.030 mm

Altura do assento

810 mm

Distância entre eixos

1.415 mm

Peso Seco

203 Kg

Inclinação/Trail

22,8º/92 mm

