CATALOGO_Downtown.indd 1

10/06/2019 11:35:08

CATALOGO_Downtown.indd 2

10/06/2019 11:35:11

executiva, robusta e confortável
CONCEITO
Criar um estilo de vida urbano moderno e luxuoso, além de
proporcionar aparência externa de alta qualidade. O uso de
tecnologia confiável e sua aplicação prática são os princípios
básicos do estilo e conceito de design.
ESTILO
O farol duplo de design agressivo, que remete ao formato dos
“olhos de uma águia”, proporciona um visual de alta classe,
luxuoso e moderno, especialmente à noite. Com relação ao
design da carenagem, as entradas de ar foram baseadas na
praticidade e funcionalidade, a estabilidade da carenagem

também foi levada em consideração.
Praticidade e qualidade em seu estilo e com um design funcional
da parte traseira. O compartimento abaixo do banco permite
guardar até dois capacetes e seu assento confortável foi
desenhado para proporcionar ainda mais luxo para a Downtown
300i.
O design da parte frontal da motocicleta foi projetado para
apresentar um scooter estiloso, de ótima qualidade, juntando
um desenho moderno e prático com acessórios que atendem as
necessidades do piloto.

pontos fortes no comparativo contra a concorrência
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PAINEL DE INSTRUMENTOS

PORTA CAPACETES EMBAIXO DO BANCO
Porta capacetes embaixo do banco para dois
capacetes com capacidade de 34 litros.

CARREGADOR 12V
Entrada 12v de fácil
acesso para carregar
seu celular localizada
no porta luvas
esquerdo.

300 CILINDRADAS
AUTOMÁTICA
FLEXÍVEL DE FREIO METÁLICO
FREIO ABS
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
MOTOR
Motor totalmente novo com 300cc, 4 tempos, 4 válvulas, um
cilindro, refrigerado à água, sistema de transmissão CVT, sistema
eletrônico de injeção de combustível (EFI).
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LUZ DE POSIÇÃO EM LED

Dimensões, peso e capacidade
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Distância ao solo
Altura do assento
Altura do guidão
Altura da pedaleira

2.205 mm
815 mm
1.390 mm
1.553 mm
140 mm
810 mm
1055 mm
295 mm

Peso
Peso seco
*MVOM

167 kg
179 kg

Combustível
Tanque de CombustÍvel
Óleo do motor
Capacidade do porta capacete embaixo do banco

12,5 litros
1,5 litros
34 litros

Motor
Tipo
Número de cilindros
Diâmetro
Curso
Cilindrada
Taxa de compressão
Sistema de lubrificação

4 tempos, refrigeração líquida
1 cilindro na horizontal
72,7 mm
72,0 mm
298 cm³
10.8 ± 0.2
cárter úmido

Sistema de partida
Sistema de partida
Alimentação
Tipo de ignição

elétrica
injeção eletrônica
eletrônica

Potência e torque
Potência Máxima
Torque Máximo

32,7 cv a 8.000 RPM
3,07 kgf.m a 6.250 RPM

Transmissão
Transmissão
Sistema de Transmissão

automática (CVT)
correia

Suspensão

CONFORTO

Suspensão dianteira
Suspensão Traseira

telescópica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal
balança articulada de dois amortecedores hidráulico, mola helicoidal

Pneu
Pneu dianteiro
Pneu traseiro

120/80-14 M/C 58S sem câmara
150/70-13 M/C 64S sem câmara

Roda
Tamanho da roda dianteira
Tamanho da roda traseira

Aro 14, liga leve de alumínio
Aro 13, liga leve de alumínio

Freios
Freio Dianteiro
Freio Traseiro

disco simples de Ø260mm, acionamento hidráulico, sistema ABS
disco simples de Ø240mm, acionamento hidráulico, sistema ABS

Consumo de combustível
30 km/L

Ciclo WMTC dinamômetro

*informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o
padrão WMTC
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