
DOWNTOWN 350i ABS

Sport
Touring
Reinvented

Με το αρχικό μοντέλο να έχει 

πετύχει πωλήσεις πάνω από 100.000 

μονάδες σε όλο τον κόσμο, η KYMCO 

παρουσιάζει το εντελώς νέο Down-

town 350, στοχεύοντας στην άνεση 

που προσφέρει ένα Touring Scooter 

με την εμφάνιση και τη δύναμη ενός 

Sport. 



Ένα στην κυριολεξία «2-σε-1» scooter! 

Έτσι, η ισχύς σκαρφάλωσε στους 30 ίππους 

και ο εξελιγμένος κινητήρας G5-SC της 

KYMCO προδιαγραφών Euro-4, φροντίζει 

να… υπογράφει τις πραγματικά sport επι-

δόσεις, παράλληλα με οικονομία στο καύ-

σιμο. Το νέο άκαμπτο πλαίσιο υπόσχεται 

απόλυτη σταθερότητα στην κίνηση εκτός 

πόλης και μοναδική ευελιξία στην κίνηση 

εντός, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ικανο-

ποιητικούς άνετους χώρους για τους αναβά-

τες. Οδήγησέ το σήμερα και νοιώσε από την 

πρώτη στιγμή την αίσθηση της «Απόλυτης 

εμπειρίας οδήγησης»!



DownTown 350i:
Δείτε πώς ένα Touring concept 
συνδυάζεται με απόλυτη επιτυχία 
με τον Sport χαρακτήρα, σε ένα 
ενιαίο σύνολο!

StylishTouring
Με κορυφαία ποιότητα κατασκευής.

Revolutionized
Tα Sport χαρακτηριστικά του,
ολοκληρώνουν την εντελώς νέα
σχεδίαση του Concept.

Cruising
Αυξημένα επίπεδα άνεσης στο ταξίδι
και την πόλη, με σημαντική αύξηση
του χώρου στα πόδια του αναβάτη
και με αναδιπλούμενα πλέον υποπόδια
για το συνεπιβάτη.
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Η εμπρός μάσκα
εισαγωγής αέρα
σχεδιάστηκε για την
καλύτερη ψύξη
του ψυγείου.

Μεταλικές σατινέ
λεπτομέρειες, προσφέρουν
στην πολυτελή εμφάνιση.

Το περίγραμμα της ουράς και η δυναμική σχεδίαση
της αεροτομής είναι εμπνευσμένα από το σχεδιασμό
των αυτοκινήτων hatchback.

Κομψό αεροδυναμικό fairing που 
τονίζει τη Sport σχεδίαση 

Οι χαρακτηριστικές σχεδιαστικές 
γραμμές του Downtown, 
μειώνουν οπτικά τον όγκο ενώ 
δημιουργούν ένα μεγάλο
χώρο φόρτωσης.
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1. Αυξημένη απόδοση: Ο νέος 4χρονος τετραβάλβιδος / υγρόψυκτος κινητήρας G5-SC,
    διαθέτει ψεκασμό καυσίμου, μειώνει την κατανάλωση και «απογειώνει» την ισχύ,
    αποδίδοντας 30 ίππους στις 7.500 rpm.

2. Αυξημένη ροπή στις χαμηλές στροφές.

3. Ο κινητήρας είναι πιστοποιημένος από την US EPA και πληρεί τις
    προδιαγραφές Euro4

4. Ο επανασχεδιασμένος αποσυμπιεστής, βοηθά στην εύκολη εκκίνηση του κινητήρα.

5. Nέος σχεδιασμός και υλικά υψηλής αντοχής, βελτιώνουν την απόδοση του
    κιβωτίου μετάδοσης (CVT).

6.  Νέο σύστημα λίπνασης και ψύξης του υψηλής απόδοσης κινητήρα.

7.  Nέος στρόφαλος υψηλής αντοχής - χαμηλού βάρους και κραδασμών.
     Η ξεχωριστή σχεδίαση του αντικραδασμικού άξονα, μειώνει δραστικά τους κραδασμούς στις
     χαμηλές στροφές του κινητήρα.
  



 
Το πλαίσιο υψηλής αντοχής,
διατηρεί εξαιρετική ακαμψία
προσφέροντας σταθερότητα
σε όλες τις οδικές συνθήκες
και γρήγορες αλλαγές
κατεύθυνσης. 

Εξαιρετικά άκαμπτο
χαλύβδινο πλαίσιο

40%        Αυξημένη επιφάνεια ψυγείου                          για μέγιστη σταθερή απόδοση

Αυξημένες 
δυνατότητες κλίσης

Νέο πλαίσιο



Μέσα στην πόλη, σε ταξίδι και με κάθε καιρό, ο αναβάτης έχει
στη διάθεσή του ότι πιο σύγχρονο μπορεί να συμπεριλάβει 
ένα scooter στον εξοπλισμό του. Ο χώρος κάτω από την σέλα                        
θα φιλοξενήσει δύο κράνη αφήνοντας χώρο για μικροαντικείμε-
να ή αδιάβροχα. Ο πίνακας οργάνων, είναι από τους πιο πλήρεις, 
ακόμα και σε σύγκριση με αυτόν ενός αυτοκινήτου.

Πίνακας οργάνων: 
• Μπλε φωτισμός LCD backlight, με έμφαση στη Hi Tech εμφάνιση

• Αναλογικές και ψηφιακές ενδείξεις

• Ένδειξη οδομέτρου με δύο μερικούς χιλιομετρητές ταξιδίου

• Δείκτης καυσίμου και προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης

• Ενδείξεις μέσης και στιγμιαίας κατανάλωσης

• Ψηφιακό ρολόι

• Δείκτης θερμοκρασίας νερού

• Ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος

• Ένδειξη τάσης μπαταρίας (Volt) και προειδοποιητική λυχνία χαμηλής τάσης

• Ένδειξη πίεσης λαδιού

• Ένδειξη αλλαγής λιπαντικού

Every moment in Comfort ! 



1. Ισχυροί εμπρόσθιοι προβολείς με LED Guides τύπου Eagle Eye
    και λαμπτήρες αλογόνου Η7.
2. Οπίσθιο φανάρι με LED Guides και σατινέ τελειώματα.
3. Όργανα με οθόνη υγρών κρυστάλλων υψηλής αντίθεσης, που
    παρέχουν πλήρη πληροφόρηση στον αναβάτη. Τα αναλογικά
    ταχύμετρο και στροφόμετρο ενισχύουν την sport αισθητική.
4. Σέλα 2 επιπέδων για την άνεση οδηγού και συνεπιβάτη.

5. Τεράστιος αποθηκευτικός χώρος που εκτός από 2 full face κράνη,    
    μπορεί να φιλοξενήσει και άλλα αντικείμενα.
6. Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών
7. Δισκόφρενα μαργαρίτα με τριπίστονες ακτινικές δαγκάνες και το
    τελευταίας γενιάς ABS, 9.1Μ της BOSCH
8. Πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι με θύρα φόρτισης USB. 
 ποδιάςκινητού ή άλληχρήση
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Ghost White Matt Anchor Grey Matt Diamond Black

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, χρηματοδότηση και δίκτυο 
πωλήσεων, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.kymco.gr/product/downtown-350i-abs/

