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OUR STORY
Η φλόγα για το κυνήγι της ελευθερίας σιγοκαίει βαθιά μέσα μας. Και το ίδιο πιστεύουμε και για σας. Γι’ αυτό, στόχος μας είναι
να αναζωπυρώσουμε αυτή τη φλόγα και να ξαναφουντώσουμε το πάθος που σας οδηγεί στο να ξεπερνάτε κάθε φορά τα όρια.
Η φιλοσοφία αυτή, αποτυπώνεται και στο λογότυπό μας. Οι κυματισμοί είναι σαν τις πτυχές των ρούχων που ανεμίζουν
την ώρα που βρίσκεστε πάνω στη μοτοσυκλέτα. Οι τρεις γραμμές αντιπροσωπεύουν τη διασκέδαση, τη δυναμική και την
ελευθερία, στοιχεία που πρωταγωνιστούν στο όραμά μας, ενώ το τρίγωνο συμβολίζει τη σταθερότητα του brand VOGE.
Δεν φτιάχνουμε μόνο μοτοσυκλέτες. Δημιουργούμε πάθος, κυνηγάμε την ελευθερία, οδηγούμε προς το μέλλον. Μαζί.
Together, we ride

ABOUT LONCIN
Η εταιρεία Loncin Industries είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών στην Κίνα, με ετήσια παραγωγή 2,5 εκατομμύρια
μοτοσυκλέτες, 3 εκατομμύρια κινητήρες και 150.000 ATV. Παράλληλα, είναι και η Νο1 εταιρεία στις εξαγωγές, τόσο σε μονάδες
όσο και σε τζίρο. Συνεργάζεται με τη BMW από το 2005, ενώ έχει προχωρήσει και σε στρατηγική συνεργασία με την MV AGUSTA
για την εξέλιξη μοντέλων μεγαλύτερου κυβισμού και έχοντας αναλάβει να κατασκευάσει για λογαριασμό της κορυφαίας ιταλικής
εταιρείας, μια νέα σειρά μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού.

ABOUT VOGE
Η Voge Motorcycles δημιουργήθηκε από τη Loncin Industries Ltd, με στόχο την κυριαρχία στην κατηγορία των πολυτελών
μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού. Στη γκάμα της VOGE, είναι άμεσα διαθέσιμες μοτοσυκλέτες Street, Classic και Adventure με
μονοκύλινδρους και δικύλινδρους κινητήρες 300 και 500 κυβικών, και σύντομα θα εμπλουτιστεί και με μοντέλα μεγαλύτερου
κυβισμού. Μοτοσυκλέτες με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών, μοτοσυκλέτες που
δημιουργήθηκαν για να κάνουν τη διαφορά και παράλληλα να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην κατηγορία τους
και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα η καθημερινή μετακίνηση να περάσει σε άλλο επίπεδο!

TOGETHER, WE RIDE

NAKED

300R

Η γυμνή αλήθεια!
To 300R κατασκευάστηκε για σένα
που βράζει το αίμα στις φλέβες,
για σένα που θες να ζήσεις νέες
αυθεντικές εμπειρίες.
Ανακάλυψέ τo και κάνε την
καθημερινή μετακίνηση στην πόλη
πιο συναρπαστική από ποτέ.
Διαθέσιμα χρώματα:
Μαύρο

Είσαι έτοιμος για τις πιο αυθεντικές εμπειρίες της ζωής
σου; Με μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα 300 κυβικών
που αποδίδει 29Hp και 25Nm ροπής, αυτή η γυμνή sport
μοτοσυκλέτα θα σου προσφέρει όλη τη γοητεία και τη
μαγεία που χρειάζεσαι στις καθημερινές σου μετακινήσεις.
Διαθέτει σωληνωτό πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα,
δικάναλο ABS της Bosch, φρένα με τρία δισκόφρενα,
ανάρτηση με ανεστραμμένο πιρούνι (διαμέτρου 35mm &
διαδρομής 100mm) και μονό αμορτισέρ που εδράζεται με
μοχλικό στο ψαλίδι, θύρα φόρτισης USΒ και φώτα Full LED.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΠΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)

ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ BOSCH
292,4
78×61.2
11:01
21 kw (29 hp) / 8500 rpm
25 N.m / 7000 rpm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
MIZA
16

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΡΟΣ
                   ΠΙΣΩ

Αλυσίδα
6
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
1350
1965 x 785 x 1075
780
165
140
2 Δισκόφρενα/Δισκόφρενο και ABS
110/70-17
150/60-17

NAKED

500R

Ο απόλυτος
συνδυασμός!
To 500R είναι μία μοτοσυκλέτα που φτιάχτηκε
για σένα που ξέρεις ακριβώς τι ζητάς!
Συνδύασε τη street naked προσωπικότητα
με τα street fighter χαρακτηριστικά και
κατάκτησε την επόμενη διαδρομή.

Διαθέσιμα χρώματα:
Γκρί Μαύρο

Το 500R έχει εμφάνιση που εντυπωσιάζει, αποτελώντας
μια πρόταση από τον κόσμο των street fighters.
Χρησιμοποιεί υγρόψυκτο δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα
500 κυβικών με απόδοση 46Hp και 42,5Nm ροπής.
Διαθέτει δικάναλο ABS της Bosch, φρένα της Nissin με
τρία δισκόφρενα, ανάρτηση της Kayaba (KYB)
με ανεστραμμένο πιρούνι 41mm και μονό αμορτισέρ με
μοχλικό σύστημα, φώτα Full LED, θύρα USB
και οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις.
*Μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα A2.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΠΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)

ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ BOSCH
471
67×66.8
10.6:1
34 KW (46 HP) / 8500 rpm
42.5 N.m / 7000 rpm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
MIZA
17

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΡΟΣ
                  ΠΙΣΩ

Αλυσίδα
6
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
1450
2110 x 780 x 1060
785
160
190
2 Δισκόφρενα/Δισκόφρενο και ABS
120/70-17 PIRELLI ANGEL
160/60-17 PIRELLI ANGEL

CLASSIC

300AC

Το κλασικό
εκσυγχρονίστηκε!
Το 300AC επαναφέρει την κλασική ομορφιά
στο σήμερα, με στιλ που ξεχωρίζει και
λεπτομέρειες που θα μαγνητίσουν τα
βλέμματα και θα κλέψουν καρδιές.

Διαθέσιμα χρώματα:
Πετρόλ

Με vintage αισθητική, αλλά με σύγχρονη τεχνολογία, το
modern classic 300AC θα σου χαρίσει ταξίδια και στο
χώρο και στο χρόνο! Διαθέτει μονοκύλινδρο υγρόψυκτο
κινητήρα 300 κυβικών που αποδίδει 29Hp και 25Nm
ροπής, δικάναλο ABS της Bosch και φρένα με τρία
δισκόφρενα, μπροστινή ανάρτηση με ανεστραμμένο
πιρούνι και πίσω μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα,
φώτα Full LED και θύρα USB.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΠΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)

ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ BOSCH
292,4
78×61.2
11:01
21 kw (29 hp) / 8500 rpm
25 N.m / 7000 rpm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
MIZA
16

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ               ΕΜΠΡΟΣ
               ΠΙΣΩ

Αλυσίδα
6
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
1360
2025 x 830 x 1135
795
165
150
2 Δισκόφρενα/Δισκόφρενο και ABS
110/70-17
150/60-17

ADVENTURE

300DS

Ένα νέο αστέρι
γεννιέται!
Το εύχρηστο street adventure 300DS ήρθε
με έναν και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει
τους ορίζοντες, μέσα και έξω από την πόλη.
Η ερώτηση είναι μία. Είσαι έτοιμος;

Διαθέσιμα χρώματα:
Μαύρο Λευκό Κόκκινο Χακί

Ο διττός χαρακτήρας του 300DS θα σου χαρίσει όλα όσα
θες από μία μοτοσυκλέτα για διαδρομές μέσα και έξω από
την πόλη. Διαθέτει μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα 300
κυβικών που αποδίδει 29Hp και 25Nm ροπής, δικάναλο
ABS της Bosch και φρένα με δισκόφρενα μαργαρίτα.
Η ανάρτηση απαρτίζεται από ανεστραμμένο πιρούνι 35mm
και μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα. Τα φώτα είναι
Full LED, η οθόνη του πίνακα οργάνων LCD με πλήρεις
ενδείξεις, ενώ ο ανεμοθώρακας ρυθμίζεται σε ύψος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΠΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)

ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ BOSCH
292,4
78×61.2
11:01
21 kw (29 hp) / 8500 rpm
25 N.m / 7000 rpm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
MIZA
16

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ               ΕΜΠΡΟΣ
               ΠΙΣΩ

Αλυσίδα
6
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
1370
2040 x 820 x 1330
810
190
155
Δισκόφρενο/Δισκόφρενο και ABS
110/80-17
150/60-17

ADVENTURE

500DS

“

Το 500DS διατίθεται και στην έκδοση
ACC, που περιλαμβάνει τριπλέτα
βαλιτσών Adventure από αλουμίνιο.

”

Chase the
freedom!
Η κατάκτηση της ελευθερίας δεν είναι
πια άπιαστο όνειρο. Γνώρισε το Voge 500DS,
το νέο καθαρόαιμο adventure μοντέλο που
χαρακτηρίζεται από ξεχωριστό design
αξεπέραστη ποιότητα και κορυφαία
περιφερειακά. Ετοιμάσου για μία απόδραση
στο άγνωστο... και ίσως ακόμα πιο πέρα.
Τώρα ξέρεις τον προορισμό σου. Κυνήγησέ τον.
Διαθέσιμα χρώματα:
Λευκό Κόκκινο Μαύρο

Η ανατομία της ελευθερίας. Υγρόψυκτος δικύλινδρος
σε σειρά κινητήρας 500 κυβικών που αποδίδει 46Hp και
42,5Nm ροπής, προστατευτικά κάγκελα, ρυθμιζόμενος
σε ύψος ανεμοθώρακας, στάνταρ έγχρωμη οθόνη TFT με
πλήρεις ενδείξεις (ακόμα και για την πίεση των ελαστικών)
και σύνδεση με smartphone μέσω bluetooth. Η ανάρτηση
έχει την υπογραφή της Kayaba (KYB) και αποτελείται από
ανεστραμμένο πιρούνι 41mm και μονό αμορτισέρ με μοχλικό
στο ψαλίδι. Παράλληλα, διαθέτει δικάναλο ABS της Bosch,
φρένα με τρία δισκόφρενα της Nissin και φώτα Full LED.
Μία adventure μοτοσυκλέτα που θα σε οδηγήσει πέρα από τη
φαντασία σου!
*Μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα A2.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ×ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΣΙΜΠΙΕΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΠΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt)

ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ BOSCH
471
67×66.8
10.6:1
34 KW (46 HP) / 8500 rpm
42.5 N.m / 7000 rpm
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI
MIZA
17

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm)
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ
ΒΑΡΟΣ (kgr)
ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ               ΕΜΠΡΟΣ
               ΠΙΣΩ

Αλυσίδα
6
ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ
1460
2115 x 850 x 1390
820
185
188
2 Δισκόφρενα/Δισκόφρενο και ABS
120/70-17 PIRELLI ANGEL
160/60-17 PIRELLI ANGEL

Τι λένε οι ειδικοί για τη Voge
Όταν είδαμε τα Voge, ξέραμε πως πίσω τους βρίσκεται ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια, με τεράστια
ετήσια παραγωγή. Η Loncin δεν χρειάζεται συστάσεις, είτε μέσα από τις μοτοσυκλέτες και τους κινητήρες που
κατασκευάζει η ίδια, είτε ως κατασκευάστρια για άλλες μάρκες όπως η BMW, έχει μεγαλώσει τις τελευταίες
δεκαετίες και έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνει με την Voge τώρα, είναι μία επένδυση
πάνω σε αυτή την εμπειρία για να ανταγωνιστεί απευθείας τους υπόλοιπους μεγάλους κατασκευαστές.

Η πρώτη οπτική επαφή με δύο μοντέλα Voge των 300 κ.εκ. και του ενός με τον κινητήρα των 500 κ.εκ. μας
άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Η ποιότητα της συναρμολόγησης των μοτοσικλετών φαίνεται εξαιρετική,
τα περιφερειακά είναι κορυφαίων οίκων.

Πρώτη επαφή Voge 300R: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΜΑΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. Κάναμε μαζί του αρκετά χιλιόμετρα σε αστικό
περιβάλλον και τα πρώτα συμπεράσματα είναι απόλυτα θετικά όσον αφορά στους καίριους τομείς της ποιότητας
και της οδικής συμπεριφοράς. Στιβαρό, με έναν κινητήρα άκρως ζωντανό από τις χαμηλές στροφές, παράλληλα
πολύ ποιοτικό, με συναρμογή υλικών, φινίρισμα και βαφή που δικαιολογεί στο έπακρο τον όρο «premium».

Test Voge 500R: Όσο για την κατασκευή, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι εξαιρετική. Τα πλαστικά μέρη
είναι αρκετά, όπως και σε πολλές άλλες μοτοσυκλέτες, αλλά αυτά του Voge έχουν το πλεονέκτημα ότι
είναι καλής ποιότητας. Χωρίς ορατές καλωδιώσεις, με άψογη βαφή και τα καπάκια του κινητήρα πολύ
καλά κατεργασμένα, το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρεται είναι πολύ ευχάριστο.

Test Ride
Θες να βιώσεις την ένταση του να ξεπερνάς τα όρια; Να νιώσεις την απόλυτη ελευθερία του να
βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον ανοιχτό δρόμο; Είσαι έτοιμος να ανακαλύψεις το νέο πάθος σου;
Δοκίμασε το μοντέλο VOGE που επιθυμείς, απόλαυσε το ιδιαίτερο design και ζήσε
την ξεχωριστή εμπειρία της πολυτέλειας που μόνο η VOGE μπορεί να προσφέρει!

Μπες στο www.voge.gr ή τηλεφώνησε στο 210 258 5991 και κλείσε το Test Ride σου!

Φωτογραφίες, εξοπλισμός και τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την έκδοση είναι ενδεικτικά και προορίζονται για διεθνή χρήση. H VOGE διατηρεί
το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές σε λεπτομέρειες που αφορούν την εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό αυτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνθήκες
της εκάστοτε τοπικής αγοράς. Για το λόγο αυτό συμβουλευθείτε τον επίσημο διανομέα ή τοπικό έμπορο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα τρέχοντα τεχνικά χαρακτηριστικά και
εξοπλισμό των προϊόντων. Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη ή παραλήψεις.

Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια, Τηλ.: 210 258 5991
info@voge.gr | www.voge.gr

