SUZUKI KSOZ/DZ
KSOZ med trumbromsar, KSODZ med skivbroms fram
SUZUKI K 50 är en snart klassisk mopedprofil i Sverige. K 50 har i sina ol ika versio ner alltid rankats till de bästa. Ja även till den bästa mopeden i de stora jämförelsetesterna. Den är beprövad och välutrustad till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
INFOR 1983 HAR DEN FLERA VIKTIGA NYHETER:
•
•

•

e

GODKÄNT LÅS I SVINGARMEN - du slipper bära med bygellås .
CCI SEPARATSMORJNINGSSYSTEM - du tankar ren bensin i tanken . Oljan injicei motorn proprotionellt med hänsyn till varvtal och belastning, precis som på
SUZUKI MC. Det ger mindre avgaser och motorn sotar mindre .
CDI BRYTARLOST TÄNDSYSTEM - så gott som underhållsfritt. Det ger alltid exakt
tändning , vilket är mycket viktigt på en moped för att bibehålla prestandan.
NYA FÄRGER OCH DESIGNER - för att markera de nya finesserna på 1983 års
modeller.

Tekniska data
MOTORTYP

1 cyl. 2-takt med reedventil i insuget.

EFFEKT

0.71 kw (0.97 hk) vid 4000 varv/min.

CYLINDERDIAMETER x SLAGLÄNGD 41.0 x 37.8 mm
CYLINDERVOLVM

49 cc

CYLINDERTYP

Lättmetall med stålfoder. Renoveringsbar med två överdimensioner.

SMORJSYSTEM

CCI separatoljesmörjning

VÄXELLÅDA

4 växlad med konstanta lägen.

EL.SYSTEM

CDI brytarlöst tändsystem. Blinkers, bromsljus, tuta, samt indikeringslampor
anslutet till 6 V batteri, som laddas av en extra laddspole.

INS]JRUMENT

Hastighetsmätare. Kontrollampor för blinkers, friläge samt helljus.

LÅS

Tändningslås, hjälmlås, godkänt styrlås samt godkänt lås i
svingarmen (Du behöver inte använda bygellås).

BROMS - FRAM K 50 Z

Mekanisk trumbroms

BROMS - FRAM K 50 DZ

Mekanisk skivbroms med bromskraftsregulator.

BROMS BAK

Mekanisk trumbroms

DÄCK

2.50 x 17tum

TANKRYMDER

Bensin 7.5 liter, Tvåtaktsolja 1.2 liter

VIKT

80 kg fulltankad

K 50 Z Finns i färgerna SVART eller ROD
K 50 DZ Finns i färgen BLAMETALLIC
Backspegel , pakethållare, verktygssats och svensk instruktionsbok ingår.
12 månaders GARANTI enligt konsumentköplagen.
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