
Specielt for Elite 14 WR 
    

Frækt udseende, strømlinet fuldkåbe, god komfort, gennemtænkt design, servicevenlig, 

vandkølet, gennemprøvet teknologi     

o Elite 14 WR er vandkølet 

o 11,4 HK ved 11.300 omdr/min 

o 7,25 Nm ved 10.600 omdr/min 

o PHVA 14 Dell'Orto karburator 
    

 

Sidst kendte ris: kr. 12.727,- 

    

o Elite 14 WR er vandkølet 

o 11,4 HK ved 11.300 omdr/min 

o 7,25 Nm ved 10.600 omdr/min     

  
    

    

    

Generelt for Elite 14 serien 
    

o Velkommen til en ny verden med Blata Elite 14 Racere 

o Minibike Elite 14 serien er designet og bygget til race på konkurrence niveau 

o Blata minibikes er bygget af original producerede dele med ganske få undtagelser 

o Hver del af produktionen bliver nøje kontrolleret 

o Designet spiller en stor rolle for indtrykket af en minibike, vi ved at den rigtige stil for en 

maskine betyder at den ikke behøver forandres 

o Ved hjælp af computer teknologi er der skabt det nyeste design inden for industrien 

o I et tæt samarbejde mellem design- og research teamet er resultatet blevet maskiner med 

flotte og funktionelle finesser 

o Elite 14 serien opfylder "Pocketbike" reglementet 

o Elite 14 serien er bygget til brug på lukkede baner med plan asfalt og uden forhindringer 

    

Teknik Elite 14 WR: 
    

Motor : To-takt vandkølet 
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Volume : 39,9 Ccm 

Ydelse : 11,4 HK ved 11.300 omdr/min 

Moment : 7,25 Nm ved 10.600 omdr/min 

Karburator : PHVA 14 Dell'Orto 

Udstødning : Standard 

Tændingsystem : Elektronisk 

Starter : Manuel 

Kobling : Centrifugal kobling med friktion 

Stel : Højstyrke stålrør, bukkede og svejst 

Kåbe : Fuldkåbe 

Bremse for : Mekanisk skivebremse 130 mm 

Bremse bag : Mekanisk skivebremse 119 mm 

Forhjul : Aluminium 2,1 x 6,5" 

Baghjul : Aluminium 2,3 x 6,5" 

Fordæk : 90/65 - 6,5" 

Bagdæk : 110/50 - 6,5" eller 90/65 - 6,5" 

Brændstof : Benzin 92 Oktan + 2-takt fuldsyntetisk olie 

Blandingsforhold : 33 : 1 

Tank kapasitet : 1 Liter 

Vægt : 21,3 Kg (med stand 22 Kg) 

Maksimum belastning : 110 Kg 

Mål/kasse : 960 mm x 500 mm x 540 mm (LxBxH) 
   

 


