รุน
่

สี
เครือ
่ งยนต์
แบบ
เส ้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก(มิลลิเมตร)
ความจุ (ซีซ)ี
กาลังสูงสุด กิโลวัตต์(แรงม ้า)/รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร(กก.ม.)/รอบต่อนาที
อัตราส่วนกาลังอัด
้ เพลิง
ระบบจุดระเบิด/ระบบจ่ายน้ ามันเชือ
ระบบควบคุมไอเสีย
้ เปลือง
สมรรถนะ/อ ัตราสิน
้ เพลิงทีค
การบริโภคน้ ามันเชือ
่ วามเร็วคงที่ 90 กม/ชม.
้ เพลิงทีค
การบริโภคเชือ
่ วามเร็วคงที่ 120กม/ชม.
้ เพลิง
ประเภทน้ ามันเชือ
ระบบไฟฟ้า
ไดชาร์จ
แบตเตอรี่
ระบบส่งกาล ัง
คลัทซ์
ระบบเกียร์
ระบบขับเคลือ
่ น
์
แชสซีส/เบรก
เฟรม
ระบบกันสะเทือนหน ้า
ระบบกันสะเทือนหลัง
ระยะห่างระหว่างล ้อหน ้า/หลัง
ฐานล ้อ
มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล
ล ้อ
ขอบล ้อหน ้า
ขอบล ้อหลัง
ยางล ้อหน ้า
ยางล ้อหลัง
เบรกหน ้า
เบรกหลัง
BMW MOTORRAD ABS
มิต/ิ นา้ หน ัก
ความสูงเบาะ
น้ าหนักรถเปล่า (น้ ามันเต็มถัง)
น้ าหนักบรรทุกสูงสุด
น้ าหนักรถสูงสุด (รวมอุปกรณ์พน
ื้ ฐาน)
้ เพลิง
ความจุถังน้ ามันเชือ

้ เพลิงสารอง
ปริมาณน้ ามันเชือ
ความยาว
ความสูง (ไม่รวมกระจกข ้าง)
ความกว ้าง (รวมกระจกข ้าง)
Standard Options for Thailand

G 310 R

Pearlwhite metallic

/

Cosmic Black

/

เครือ
่ งยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะ 4 วาล์ว เพลาราวลิน
้ คู่ (DOHC) ระบายความร ้อนด ้วยน้ า
80 มม. x 62.1มม.
313 ซีซ ี
25 กิโลวัตต์ (34 แรงม ้า) ที่ 9,500 รอบต่อนาที
28 นิวตัน-เมตร ที่ 7,500 รอบต่อนาที
10.6 : 1
หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ BMS-E2
แบบ Closed-loop ชนิด 3 ทาง catalytic converter, มาตรฐานไอเสียยูโร 4
30.3 กม. / ลิตร
้ เพลิงไร ้สารตะกัว่ รองรับค่าอ็อกเทน 95 ขึน
น้ ามันเชือ
้ ไป
ไดชาร์จ 330 วัตต์
แบตเตอรีข
่ นาด 12 โวล์ท 8 แอมป์ , maintenance-free
ทางานด ้วยกลไก แบบเปี ยกหลายแผ่นซ ้อนกัน
ระบบเกียร์ 6 สปี ด
ชนิดโซ่

Bolted steel frame, drive unit load-bearing, tubular steel rear frame
ชนิดหัวกลับ ขนาด, Ø 41 มม.
Swing Arm เดีย
่ ว ทาจากอลูมเิ นียมพร ้อมปรับตัง้ ค่าความหนืดของสปริงและการยุบตัวได ้
140 มม. / 131 มม.
1,374 มม.
102.3 มม. / 64.9°
ล ้ออะลูมเิ นียม
3.0 x 17"
4.0 x 17"
110/70-17
150/60-17
ดิสก์เบรคเดีย
่ ว ขนาด 300 มม. 4-piston fixed caliper พร ้อมระบบ ABS
ดิสก์เบรคเดีย
่ ว ขนาด 240 มม. คาลิปเปอร์ลก
ู สูบเดีย
่ ว พร ้อมระบบ ABS
BMW Motorrad ABS
785 มม.
158.5 กก.
345 กก.
186.5 กก.
11 ลิตร

Strato Blue

ประมาณ 1 ลิตร
1,988 มม.
1,227 มม.
896 มม.

