Νέο
Πιο QUTE, δεν γίνεται!

Τιμή: €5.490

Η καθημερινή μετακίνηση έχει γίνει πλέον δύσκολη και ακριβή υπόθεση. Τα
μεγάλα και βαριά οχήματα μπαίνουν σιγά-σιγά στο περιθώριο και τη θέση τους
καταλαμβάνουν μικρά, έξυπνα οχήματα που μπορούν να αντισταθμίσουν την
έλλειψη –περιττών- ανέσεων, με το χαμηλό κόστος!
Η Bajaj προτείνει την πιο σύγχρονη λύση στην καθημερινή μετακίνηση! Το QUTE!
Tο QUTE μελετήθηκε σε μια συνεργασία της Bajaj με την Renault και την Nissan
σε ένα project εξέλιξης ενός οχήματος που εκπέμπει μόλις 100 g/km CO2 και θα
καταναλώνει μόλις 3,3lt/100km!
Απλό, λιτό αλλά παράλληλα οικονομικό,
άνετο και ασφαλές, το QUTE προσφέρει
ακόμη περισσότερα!

Είναι πραγματικά… Cute, αλλά δεν είναι αυτοκίνητο!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η νέα πρόταση στον χώρο της αυτοκίνησης λέγεται QUTE! Το QUTE ανήκει στην
κατηγορία οχημάτων L7e-CP και ως εκ τούτου δεν νοείται ως «κανονικό αυτοκίνητο».
Τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά όπως τα πολύ χαμηλά τέλη κυκλοφορίας ή η
ελεύθερη κίνηση στον δακτύλιο ή σε περιοχές ελεγχόμενης κυκλοφορίας!

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος

Τετράχρονος, Twin Spark,
μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος

Κυβισμός

216,63 cm

Παρ’ όλα αυτά το QUTE έχει να προσφέρει σε ένα αμάξωμα μήκους 2,8m τέσσερεις
πόρτες και τέσσερεις θέσεις για ενήλικες! Επιπλέον, ακτίνα στροφής μόλις 3,5m,
πλάτος μόλις 1,3m, απόσταση από το έδαφος 180mm, βάρος 446kg και full μεταλλικό
monocoque σασί, σειριακό κιβώτιο 5 σχέσεων και όπισθεν!

Σχέση Συμπίεσης

11:1

Ιπποδύναμη

9.5 Kw (13 hp) @ 5500rpm

Ροπή

19.55Nm @ 4000rpm

Τροφοδοσία

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Τo QUTE κινείται από έναν τετράχρονο μονοκύλιδρο Twin Spark κινητήρα 220cc, με
απόδοση 13hp και κατανάλωση 3,3lt/100km!

Συμπλέκτης

Υγρός Πολύδισκος

Κιβώτιο

5 σχέσεων + όπισθεν

Οικονομικό, όμορφο, έξυπνο! Πιο QUTE δεν γίνεται!

Χωρητικότητα Καυσίμου 8 λίτρα βενζίνη
Αυτονομία

240km

Μέγιστη Ταχύτητα

70km/h

Αναρριχητικότητα

20% με 1η ταχύτητα

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος

Χαλύβδινο monocoque

Βάρος κενό

446 kg

Μικτό βάρος

746 kg

Θέσεις

4

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Εμπρός

135/70R12 (Radial Tubeless)

Πίσω

135/70R12 (Radial Tubeless)

Ρεζέρβα

135/70R12 (Radial Tubeless)

Συνολικό ύψος

1.652 mm

Συνολικό μήκος

2.796 mm

Μεταξόνιο

1.925 mm

Οπίσθιος Πρόβολος

469 mm

KTM SOUTH EAST EUROPE SA

Ολικό πλάτος

1.312 mm

4-6, Plateon street
10435, Athens, Greece
Tel.+30 210 55 40 640
Fax +30 210 55 47 916

Μετατρόχιο

1.143 mm

Ελάχιστη απόσταση από
το έδαφος

180 mm

Ακτίνα στροφής

3,5 mm

www.bajaj.gr

nenipagoni@gmail.com

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

