Um conveniente sistema de Start eléctrico combinado
com uma descompressão mecânica para um fácil arranque

DC-CDI Sistema de ignição digital aumenta exactidão
do arranque e mantêm a eficiência de combustão

Sistema de Ignição eléctrico fácil de usar

Liga compósito desenvolvida pela Suzuki (SCEM) para
aumentar a durabilidade do cilindro, reduzir o peso e
melhorar a transferência de calor.

LUANDA:
Telf: 222 394 822 -926 726 115
Fax: 222 337 588
Rua Joaquim Kapango nº64
comercial.suzuki@angolauto.net

BENGUELA:
Telf: 272 231 409 - 924 244 459
Fax: 272 231 410
Rua Bernardino Correia nº 57
comercial.suzuki@angolauto.net

Grande farol dianteiro com 60/50W de potência

Necessita de pouco manutenção com grande durabilidade

Grande grelha traseira para o pendura se segurar e bastante
útil para transporte de carga

Deposito de combustível com 13.0 litros aliado a baixos
consumos permitem uma excelente autonomia

Banco confortável e espaçoso, baixo centro de gravidade
e um chassis compacto permitem uma grande maneabilidade

Instrumentos de Fácil Leitura

Travão de Disco Frente

Telf: 222 381 238 - 923 326 574
Fax: 222 332 894
Rua N´Gola Kiluange nº344
dav@angolauto.net

Grande pneu na frente e pequeno na traseira com um
bom rodado, para um a excelente tracção em qualquer tipo
de piso

Quadro bastante compacto e robusto

Forquilha telescópica à frente e braço oscilante na traseira
com ajuste de altura e dureza que permitem 205mm (8.0in.)
na frente e 200mm (7.9in.) na traseira respectivamente.

Travão de Disco à frente e Tambor atrás

APÓS-VENDA

Arranque Eléctrico

COMERCIAL

199cc, 1-Cilindro, SOHC, produção de um grande
torque combinado com um desenho de motor compacto
e bastante leve

COMERCIAL

A DR200SE é a definição de uma moto de uso misto
Ela fornece performances que permitem uma condução fácil na estrada e bastante divertida para o que esperamos
de uma moto fora de estrada. Igualmente em casa na cidade, ou no campo - DR200SE.

Ágil tanto em Terrenos Duros como na Cidade
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Ignição Electrónica

Tambor

Disco

5-velocidades

Telf: 272 231 409 - 924 244 459
Fax: 272 231 410
Rua Bernardino Correia nº 61
dav@angolauto.net

Capacidade do Deposito

Sistema de Ignição

Pneus

Travões

Suspensão

Peso

Altura do Assento

Distância ao Solo

Distância entre Eixos

Altura

Largura

Comprimento

Transmissão

4-Tempos, 1-Cilindro,
Refrigeração a Ar, SOHC

ESPECIFICAÇÕES

Rácio de Compressão

Diâmetro x Curso

Cilindrada

Tipo de Motor
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