
TECHNICKÉ INFORMACE



HLAVNÍ NOVINKY

 Nová kinematika

 Lepší rozložení váhy

 Úplně nový rám

 Nová ergonomie

 Vylepšené jízdní
vlastnosti

 Přepracovaná elektrická
část

 Optimalizace motoru

 Velký úhel zatáčení

 Redukce váhy o 9%



VŠEOBECNÉ PŘEHLED - homologovaná verze

 Odpovídá normě EURO 4
 Současné motocykly jsou v souladu s nařízením (EU) No. 168 / 2'13 s cílem

zvyšování ochrany životního prostředí a funkční bezpečnosti

Homologovaná verze na obrázku



PODVOZEK



1. PODVOZEK

1.1. Rám

 Nový centrální rám z oceli 25CrMo4

 Snížená torzní tuhost, která umožnujě lepší
manipulaci



Nový system zamikání řidítek mimo rám

 O 20% méně hmotnosti



1.2. Části rámu

Stupačky

A. Optimalizace váhy

B. Jednodušší opadávání bahna

C. Nízký profil 

D. Zvýšená plocha pro optimální přilnavost

Stojánek

E. Přepracovaný stojan motocyklu s gumovou špičkou pro lepší stabilitu

F. Skládací system 

1. PODVOZEK

A-B.

C-D.

E.

F.



Ochrana mototru
 Kompaktní ochrana motoru

Ochrana rámu
 Nová ochrana rámu
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1.3. Pomocný rám

 Úplně přepracovaný pomocný rám s
hliníkovými profily

 O 15% snížená hmotnost

 Nová geometrie pomocného rámu, která
umožňuje snadný přístup ke
vzduchovému filtru.
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1.3. Filtr box system

A. Nový filtr box

 Více sací kapacity, snadný přístup a čištění
 Větší objem vzduchu který zvyšuje výkon motoru

B. Nový vzduchový filtr

 System bočního sání, boční přistup

C. Nový rámeček a uchycení filtru pro snadnější a rychlejší demontáž.

D. Krabice s elektrickými součástmi umístěná pod sedadlem. Navrženo
jako struktura sestavy filtrační skříně, těsně nad vzduchovým filtrem.
Umístění baterií, CDI a startovacího relé

1. PODVOZEK

A.

B - C.

D.



1. CHASIS

1.4. Nádrž

 Větší palivová nádrž. Kapacita 10 litrů (15%

rezervy paliva).

 Tenčí a ergonomická, což umožňuje větší pohodlí
a snadné obtékání vzduchu.

 Snadná montáž.



1.5. Plasty a ergonomie

 Plasty

A. Přepracovány pro nejnáročnější jezdce. Agresivní vzhled, snadno sestavitelné a velmi odolné.
B. Speciální upevňovací prvky pro novou sadu plastů 
C. Integrovaný držák hadice přední brzdy a přední číslné tabulky
D. Nový zadní držák pro číselnou tabulku *Pouze XC model
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A. B. C. C. D.



1.5. Plasty a ergonomie

 Ergonomie

 Nová ergonomie Enduro 2018, umižnila zúžit motocykl.

 Umožňuje snadné a rychlé přizpůsobení řidiče.
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1.5. Plasty

 Sedlo

A. Větší pohodlí díky lepšímu polstrování

B. Protiskluzový povrch sedla

C. System levého upevnění

1. PODVOZEK

C. C.



1.6. Tlumiče

 KYB Fork Ø48, AOS system, uzavřená kazeta s pružinou a 
kompresní, ovládání odskoku.

Exkluzivní vyrobeno pro Gas Gas od KYB R&D.

Exkluzivní enduro nastavení 

1. PODVOZEK

Nastavení komprese

Nastavení odskoku



 Kayaba (KYB) Zadní tlumič s 
vysokou, nízkou kompresí a 
nastavením odskoku.

1. PODVOZEK

 Závěs a svorky řidítek jsou 
černé

 Otevřené 
chrániče 
vidlic

1.6. Tlumiče



1.7. Přepákování

1. PODVOZEK

 Nový a optimalizovaný system přepákování s 
rozšířenou možností progresivního nastavení 
zadního tlumiče.

 Nové rotační osy přepákování.



1.8. Kyvná vidlice

 Nový design kyvné vidlice.

 O 7% snížená hmotnost.

 Nová povrchová úprava

 Zcela přepracovaný system
posuvníků a vodítka řetězu.
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1.8. Kyvná vidlice

 Nový system pro snadnější napínání řetězu

 Nová matice zadních kola navržená tak, aby zabraňovala vniknutí bláta a vody do nové zadní 
osy.
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1.9. Zadní kolo

 Nový ráfek EXCEL .

 Stříbrné pozinkované dráty
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1.8. Brzdy

 NG “vlnitý” brzdový kotouč
 Přední kotouč: Ø260mm 

 Zadní kotouč: Ø220mm

 Přepracovaný brzdový pedál
   S vnitřní výztuhou

 Snadná montáž
 Optimalizováno pro větší citlivost a pohodlí při 

brzdění

 Brzdný system

 NISSIN

 1/2” zadní brzdová pumpa”
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ELECTRICKÁ INSTALACE



1.9. Řidítka

2. ELECTRICKÁ INSTALACE

 Spojková pumpa Magura  Multifunkční diplay přizpůsobený
předpisům Euro 4



 Nový electrický system se střídavým   
proudem

 Lithiová baterie se sníženou hmotností

 Nové uspořádání elektrických součástí

2. ELECTRICKÁ INSTALACE

Regulator a cívka v rámu



A. Zadní LED světlo

B. Spínač startéru, světla, klaksonu a přepínač směrovek na levé straně

C. Tlačítko stop vpravo podle předpisu Euro4

2. ELECTRICKÁ INSTALACE

A. B. C.



MOTOR



3.1 Termodynamické vlastnosti a vlastnosti motoru

 Zvýšený točivý moment a výkon

3. MOTOR

 Lineární a progresivní motor

EC 250 XC EC 300  XC



3.2 Válec

 Nový válec s optimalizovanými kanály

3.3 Nová kliková hřídel

3.4 Hlava válce

 Hlava válce s novým uchycením do 
rámu (snížené přenos vibrací do řidítek 
a stupaček)

 Optimalizace spalovací komory

3. MOTOR



FMF Powercore 2.1 tlumič (Gas 

Gas powered by FMF) 

Nový design 
silentbloků

3. MOTOR

3.5 Nový výfukový system

Přepracovaný výfukový
system optimalizovaný pro

nový motor

Výfukové potrubí FMF
(modely “Factory” a XC)



3.6 Nový chladící system

 Účinější chladiče. Nové umístění plnicího uzávěru a levé boční odvzdušnění

 Nové mřížky chladiče, které umožňují lepší přístup vzduchu

3. MOTOR



3.7 Spojka

 Lepší mazání a výkon spojky

 Výko spojky a vodního čerpadela v novém designu

3.8 Sací system

 Nová tryska

 Keihin PWK 38 karburátor*

 Zvýšený objem vzduchu

3. MOTOR

*Only competition models



4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE




