ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τετράχρονος, υγρόψυκτος, 2 ή περισσότερων κυλίνδρων, με σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού,
αμόλυβδης βενζίνης. Ελάχιστη ισχύς 60ΗΡ. Ελάχιστη ροπή 50Nm.
Τελική μετάδοση με αλυσίδα, ή ιμάντα.
2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ
Μέγιστο μήκος 2300 χιλ
Μέγιστο πλάτος στο ύψος των βαλιτσών 960 χιλ
Μέγιστο ύψος 1300 χιλ
Μέγιστο ύψος σέλας 850 χιλ
Το βάρος της μοτοσυκλέτας, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς λιπαντικά και καύσιμα δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 215 κιλά.
Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμων να είναι τουλάχιστον 14 λίτρα.
3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΦΡΕΝΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Να είναι χρώματος κίτρινου. Να φέρει μονό (πλαινό) και κεντρικό διπλό σταντ.
Η εμπρός ανάρτηση να είναι τηλεσκοπικό πιρούνι, με ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου. Η πίσω,
μονό αμορτισέρ, με ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου και απόσβεσης επαναφοράς.
Το σύστημα φρένων, να περιλαμβάνει δύο δίσκους εμπρός και έναν πίσω, εξοπλισμένο με ABS.
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Η εκκίνηση θα γίνεται με μίζα.
Το ηλεκτρικό κύκλωμα, η μπαταρία, ο εναλλάκτης, θα πρέπει να επαρκούν να καλύψουν τις
πρόσθετες συσκευές (φάροι – σειρήνα).
5. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο πρόσθετος εξοπλισμός, θα παραδοθεί μαζί με την μοτοσυκλέτα, τοποθετημένος και σε λειτουργία.
Θα είναι αναγνωρισμένου οίκου και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγχειρίδια
τεχνικών χαρακτηριστικών.
a. Κάγκελα προστασίας αναβάτη – κινητήρα.
b. Πλαϊνές βαλίτσες, ελάχιστης χωρητικότητας 22 λίτρων η κάθε μία. Με επένδυση στο χρώμα
της μοτοσικλέτας, στην ορατή τους πλευρά, από υλικό ανακλαστικό, εξαιρετικής αντοχής.
c. Οπίσθια βαλίτσα, ελάχιστης χωρητικότητας 48 λίτρων.
d. Φώτα προειδοποίησης. LED τύπου 3, με 4 λάμπες το καθένα, 2 κόκκινες και 2 μπλε. Δύο
τοποθετημένα εμπρός και ένα πίσω. Απλής τροφοδοσίας 12 Volt.
e. Σειρήνα. Ηλεκτρονική με ενισχυτή ονομαστικής ισχύος, τουλάχιστον 100W, με μία, ή δύο
εξόδους ηχείων. Ηχείο τουλάχιστον 120 db. Τρεις διαφορετικοί ήχοι και κόρνα.
f. Χειριστήριο. Πολυδιακόπτης Φάρων – Σειρήνας, αδιάβροχος, τοποθετημένος αριστερά στο
τιμόνι, προσπελάσιμος χωρίς ο αναβάτης να αφήνει το τιμόνι. Με είσοδο μικροφώνου και
μικρόφωνο.
g. Παροχή 12V, αδιάβροχη, τοποθετημένη στην κονσόλα οργάνων.
h. Το μέγιστο πλάτος της μηχανής θα οριοθετείται από τα άκρα του τιμονιού όποτε ο πρόσθετος
εξοπλισμός δεν δύναται να προεξέχει πέραν της διάστασης αυτής.
i. Κατά προτίμηση οι εξατμίσεις να είναι χαμηλά.
6. ΓΕΝΙΚΑ
Να ανήκει στις κατηγορίες on/off, ή touring. Η μοτοσικλέτα θα είναι καινούργια και δεν θα έχει
υποστεί καμία μετατροπή. Θα είναι τυποποιημένο προϊόν αναγνωρισμένου οίκου ο οποίος
αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Ελληνική αγορά. Θα καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση, η ίδια
και ο επιπλέον εξοπλισμός. Θα παραδοθεί με πλήρες σετ εργαλείων, εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο
συντήρησης. Η προμηθεύτρια Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ανταλλακτικά, έως και 10
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, καθώς και να εκπαιδεύσει με δικά της έξοδα έναν τεχνικό του
ΕΚΑΒ στην συντήρησή της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

