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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος κινητήρα Aprilia διαμήκης 65° V-4, 4χρονος, σύστημα υγρόψυξης, δύο 
εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο

Διάμετρος και διαδρομή 81 x 52,3 χιλ.
Κυβισμός κινητήρα 1.078 κ.εκ.
Σχέση συμπίεσης 13.6:1
Μέγιστη ισχύς στον 
στρόφαλο

217 HP (159,6 kW) στις 13.200 σαλ

Μέγιστη ροπή στον 
στρόφαλο

122 Nm στις 11.000 σ.α.λ.

Τροφοδοσία Φίλτρο αέρα με δυναμικές εισαγωγές μπροστά. 4 σώματα 
πεταλούδας
Marelli 48 χιλ. με 8 μπεκ ψεκασμού και τελευταίας γενιάς 
σύστημα διαχείρισης κινητήρα Ride-By-Wire. Τρεις 
διαφορετικές
χαρτογραφήσεις κινητήρα που επιλέγονται από τον αναβάτη ακόμη 
και
όταν η μοτοσυκλέτα κινείται: Track, Sport, Race

Ανάφλεξη Σύστημα ψηφιακής ηλεκτρονικής ανάφλεξης Magneti Marelli,
ενσωματωμένο στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα, με ένα μπουζί
ανά κύλινδρο, και πολλαπλασιαστές τύπου “stick-coil”

Εκκίνηση Μίζα
Εξάτμιση 4 σε 2 σε 1, δύο αισθητήρες οξυγόνου, πλαϊνό τελικό εξάτμισης με 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βαλβίδα τύπου πεταλούδας που ελέγχεται
από τη μονάδα ECU και ενσωματωμένο τριοδικό καταλύτη (Euro 4)

Γεννήτρια Γεννήτρια στο βολάν, ισχύος 450W με μαγνήτες σπάνιων γαιών

Λίπανση Υγρό κάρτερ, με ψυγείο λαδιού και δύο αντλίες λαδιού (λίπανση 
και ψύξη)

Μετάδοση Κιβώτιο 6 σχέσεων, τύπου 
κασέτας. 1η: 39/15 (2,600)
2α: 33/16 (2,063)
3η: 34/20 (1,700)
4η: 31/21 (1,476)
5η: 34/26 (1,307)
6tη: 33/27 (1,222)
Μοχλός ταχυτήτων με ηλεκτρονικό σύστημα γρήγορης αλλαγής 
Aprilia Quick Shift electronic system (ΑQS)

Συμπλέκτης Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης

Αρχική μετάδοση Γρανάζια με ίσια δόντια και ενσωματωμένοι εύκαμπτοι 
αποσβεστήρες κραδασμών, σχέση μετάδοσης: 73/44 (1,659)

Τελική μετάδοση Αλυσίδα: Σχέση μετάδοσης: 41/16 (2,562)

Διαχείριση πρόσφυσης APRC System (Aprilia Performance Ride Control), που περιλαμβάνει 
Traction Control (ATC), Wheelie Control (AWC), Launch Control (ALC), 
cruise control (ACC) και speed limiter (APT). Όλα ρυθμίζονται και
απενεργοποιούνται ανεξάρτητα

Πλαίσιο Δυο δοκών αλουμινίου, με πρεσαριστά και χυτά τμήματα. 
Διαθέσιμες ρυθμίσεις:

 Θέση και γωνία λαιμού τιμονιού
 Ύψος κινητήρα
 Ύψος άξονα ψαλιδιού

Öhlins ρυθμιζόμενο αμορτισέρ τιμονιού



Μπροστινή ανάρτηση Öhlins NIX πιρούνι  43 χιλ. με επεξεργασία TIN. Αλουμινένιες 
βάσεις
ακτινικών δαγκάνων. Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου, 
υδραυλικής απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 
τροχού 125 χιλ.

Πίσω ανάρτηση Αλουμινένιο ψαλίδι δύο μπράτσων, τεχνολογία μικρού 
πάχους και χύτευσης.
Öhlins TTX μονό αμορτισέρ με piggy-back, πλήρως 
ρυθμιζόμενο ως προς την προφόρτιση ελατηρίου, το 
μεταξόνιο, την υδραυλική
επαναφορά συμπίεσης και επαναφοράς. Διαδρομή τροχού 120 χιλ.

Φρένα Μπροστά: Δύο χαμηλού βάρους πλευστοί δίσκοι 330 χιλ. από
ανοξείδωτο ατσάλι με αλουμινένια φλάντζα 6 πείρων. Brembo 
Stylema monobloc ακτινικές δαγκάνες με 4  30 χιλ. αντικριστά 
έμβολα.
Μεταλλικά τακάκια. Μεταλλικά σωληνάκια υψηλής πίεσης. Ακτινική 
αντλία.
Πίσω: Δίσκος 220 χιλ., δαγκάνα Brembo με δύο ξεχωριστά έμβολα
 32 χιλ. Μεταλλικά τακάκια. Αντλία με ενσωματωμένο δοχείο και
μεταλλικό σωληνάκι υψηλής πίεσης

Bosch 9.1 MP ABS με λειτουργία κλίσης στις στροφές, ρυθμιζόμενο 
με 3 χάρτες και εφοδιασμένο με λειτουργία περιορισμού ανύψωσης 
του πίσω τροχού RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation).

Τροχοί Μηχανικά κατεργασμένοι τροχοί από κράμα αλουμινίου με 5 
μπράτσα. Μπροστά: 3.5”X17”
Πίσω: 6”X17”

Ελαστικά Radial χωρίς σαμπρέλα. 
μπροστά: 120/70 ZR 17
πίσω: 200/55 ZR 17 (εναλλακτικά: 190/50 ZR 17; 190/55 ZR 17)

Διαστάσεις Μεταξόνιο: 1439 χιλ.
Μήκος: 2052 χιλ.
Πλάτος: 735 χιλ. 
Ύψος σέλας: 851 
χιλ. Γωνία κάστερ:
24,5°
Ίχνος: 103,8 χιλ.
Βάρος: 199 κιλά (συνολικό βάρος με γεμάτο ρεζερβουάρ 
καυσίμου) Βάρος χωρίς υγρά: 177 κιλά

Κατανάλωση 6,50 λίτρα/100 χλμ.

Ρύποι CO2 155 γρ./χλμ.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου

18,5 λίτρα (περιλαμβάνεται ρεζέρβα 4 λίτρων)


