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Preto e Vermelho Legion / 110 EFI

MOTOR 110 EFI
Tipo 112 cc, 4-tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar
Sistema de 
Combustível

Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) com limitador de 
aceleração incorporado

Transmissão CVT, F/N/R
Conjunto de 
Transmissão

Corrente/2WD
Sistema de Partida elétrica

Direção Assistida N/D

SUSPENSÕES
Suspensão Dianteira Braços duplos em A

Curso de 14 cm (5,5 pol.)
Amortecedores 
Dianteiros

Gas com reservatório remoto

Suspensão Traseira Swingarm
6 in. (15.2 cm) travel

Amortecedores 
Traseiros

Gas

PNEUS E RODAS
Pneu Dianteiros 19 x 7 x 8 pol.
Pneus Traseiros 18 x 9.5 x 8 pol.
Rodas Alumínio 8 pol. 

FREIOS
Dianteiros Freios a disco hidráulicos duplo
Traseiros Freio a disco hidráulico simples

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Peso Seco Estimado* 140 kg (310 lb)
C x L x A 154 x 108 x 98 cm (60,6 x 42 x 38,6 pol.)
Distância entre eixos 105 cm (41 pol.)
Altura Livre do Solo 21,1 cm (8,3 pol.) sob quadro

11,4 cm (4,5 pol.) sob eixo traseiro
Altura do Assento 71 cm (28 pol.)
Capacidade do Rack N/D
Capacidade de 
Armazenamento

N/D

Capacidade de 
Reboque

N/D

Capacidade de  
Combustível

6 L (1,6 gal)

RECURSOS
Painel Neutro, reverso, nível combustível e luzes do motor
Instrumentação N/D
Iluminação Faróis dianteiros halógenos
Guincho N/D
Assento Padrão
Guidão Ergonomia e controles para pilotos com 10 anos ou mais 

Protetores para as mãos no guidão
Proteção Para-choque dianteiro

GARANTIA
Fábrica 6 meses de garantia limitada

DESTAQUES
• Para idades de 10 anos e acima
• Motor 4 tempos com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
• Transmissão contínua variável (CVT) totalmente automática
• Amortecedores à gás de alto desempenho
• Suspensão dianteira independente com braço duplo em A
• Partida elétrica
• Limitador de aceleração incorporado
• Protetores de mãos esportivos
• Grafismo pacote X xc


