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Piaggio jest symbolem włoskiego talentu w dziedzinie innowacji i rozwoju 
ponadczasowych projektów. Z tej kuźni kreatywnych pomysłów wywodzą 
się rewolucyjne modele, które czynią z przyszłości teraźniejszość, 
stanowiąc rozwinięcie koncepcji indywidualnej mobilności. Dzięki 
badaniom w dziedzinie technologii i stylu, nieustannemu ulepszaniu jakości 
i poszanowaniu dla środowiska, modele Piaggio przekonują do siebie 
klientów na całym świecie.

INTELIGENTNE 
ROZWIĄZANIE DLA 
MOBILNOŚCI W MIEŚCIE



MP3  BUSINESS
500 ie LT ABS/ASR • 300 ie LT ABS/ASR
500 ie LT

Elektroniczny system sterowania przepustnicą Ride By 
Wire i podwójna mapa STD/ECO (tylko 500 cm3) / Prak-
tyczny schowek z trzema przegródkami za przednią osłoną, 
z gniazdem USB / Przednia owiewka regulowana w 3 poło-
żeniach / Nowy schowek pod kanapą ze wspomaganiem 
otwierania pokrywy, zdolny pomieścić 2 kaski integralne / 
System parkowania bez nóżki, dzięki elektronicznej bloka-
dzie przedniego zawieszenia 

Z MYŚLĄ O TYCH, 
KTÓRZY POSZUKUJĄ
PROFESJONALNEGO
I ELEGANCKIEGO 
STYLU

Styl i parametry techniczne 
Piaggio MP3 Business podda-
no pełnej modernizacji. Utrzy-
muje pozycję lidera w segmen-
cie dzięki wprowadzeniu jako 
pierwszy systemu ABS i syste-
mu kontroli trakcji ASR (do-
stępne na zamówienie). Nowe 
ergonomiczne cechy, nowo-
cześniejszy i bardziej elegancki 
wygląd oraz nowy silnik o po-
jemności 500 cm3 z podwójnym 
zapłonem i podwójną mapą za-
płonu zapewniają przyjemność 
jazdy prawdziwego skutera 
Gran Turismo.

GRIGIO
PULSAR

NERO
UNIVERSO

BIANCO
ICEBERG

Owiewka „Style” / Duży kufer bagażowy z odchylanym 
wspornikiem (zdolny pomieścić dwa kaski integralne) / 
Średni kufer bagażowy z odchylanym wspornikiem (zdol-
ny pomieścić jeden kask integralny i jeden kask typu jet) / 
Ochraniacz na nogi z możliwością podgrzewania / Pokro-
wiec na pojazd / Alarm elektroniczny / Zestaw do monta-
żu multimediów i nawigacji / Zestaw podnóżków Racing / 
Komfortowa żelowa kanapa dla wersji Business / Platfor-
ma multimedialna PMP Piaggio / Obudowa na smartfona 
/ Rękawice / Kask typu PJ z wizjerem i osłoną przeciwsło-
neczną / Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / Sy-
stem Bluetooth

AKCESORIA

Nowość



MP3  SPORT
500 ie LT ABS/ASR • 300 ie LT ABS/ASR
500 ie LT

Owiewka „Style” / Duży kufer bagażowy 
z odchylanym wspornikiem (zdolny po-
mieścić dwa kaski integralne) / Średni ku-
fer bagażowy z odchylanym wspornikiem 
(zdolny pomieścić jeden kask integralny 
i jeden kask typu jet) / Ochraniacz na nogi 
z możliwością podgrzewania / Pokrowiec 
na pojazd / Alarm elektroniczny / Zestaw 
do montażu multimediów i nawigacji / 
Zestaw podnóżków Racing / Komfortowa 
żelowa kanapa dla wersji Sport / Platfor-
ma multimedialna PMP Piaggio / Obudo-
wa na smartfona / Rękawice / Kask typu 
PJ z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną / 
Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną 
/ System Bluetooth

Czarne wykończenia z połyskiem / Czar-
ne felgi / Czarna kanapa z podwójną 
warstwą materiału / Opływowy i aerody-
namiczny kształt lusterek wstecznych / 
Ekskluzywna matowa kolorystyka

BLU
LAGUNA

ARGENTO
COMETA

NERO OPACO
CARBONIO

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
I OSIĄGI POŁĄCZONE
ZE SPORTOWYM WYGLĄDEM
Piaggio MP3 Sport ma wszystkie techniczne cechy wersji Business, a dodatkowo 
wyróżnia go kilka sportowych detali, które podkreślają jego dynamiczny charakter.

Nowość

AKCESORIA



MP3  HYBRID
300 ie

Owiewka „Style” / Owiewka „Comfort” 
/ Duży kufer bagażowy z odchylanym 
wspornikiem (zdolny pomieścić dwa ka-
ski integralne) / Komfortowa żelowa ka-
napa o standardowej wysokości / Kom-
fortowa żelowa kanapa o podwyższonej 
wysokości / Ochraniacz na nogi / Pokro-
wiec na pojazd / Kask typu PJ z wizjerem 
i osłoną przeciwsłoneczną / Kask typu 
PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / System 
Bluetooth

Pierwszy na świecie skuter z hybrydową 
technologią, litowo-jonowym akumula-
torem o dużej autonomii i możliwością 
ładowania z domowego gniazdka / Aż 
do 60 km na jednym litrze benzyny*/ 
Mniejsza emisja spalin: tylko 40 g CO2 
na 1 km* / Aż do 20 km zasięgu w trybie 
elektrycznym / Elektroniczny system 
Ride by Wire 

PIERWSZY HYBRYDOWY 
SKUTER NA RYNKU.
PRAWDZIWY REKORDZISTA. 
Opracowany przez koncern Piaggio hybrydowy układ napędowy 
tego pojazdu łączy moc silnika spalinowego z poszanowaniem 
środowiska i szybko reagującym silnikiem elektrycznym.

BIANCO
PERLA

*  przy korzystaniu w 2/3 z cyklu 
hybrydowego i w 1/3 z elektrycznego

AKCESORIA



MP3  YOURBAN
300 ie LT
300 ie

MP3  YOURBAN SPORT
300 ie LT
300 ie

Średnia owiewka / Wysoka owiewka / 
Przezroczyste osłony dłoni / Łatwo zdej-
mowany kufer bagażowy w kolorze po-
jazdu / Elektroniczny system przeciwkra-
dzieżowy E-Power / Praktyczny i łatwy do 
założenia ochraniacz na nogi / Pokrowiec 
na pojazd / Przeciwkradzieżowa blokada 
kierownicy / Torba tunel / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną / 
Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną

Średnia owiewka / Wysoka owiewka / Prze-
zroczyste osłony dłoni / Łatwo zdejmowany 
kufer bagażowy w kolorze pojazdu / Elektro-
niczny system przeciwkradzieżowy E-Power 
/ Praktyczny i łatwy do założenia ochraniacz 
na nogi / Pokrowiec na pojazd / Przeciwkra-
dzieżowa blokada kierownicy / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną / Kask 
typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / System 
Bluetooth 

Nadwozie zaprojektowane w celu zwięk-
szenia możliwości manewrowania i zwin-
ności pojazdu / Przednie zawieszenie wa-
haczowe z elektronicznym stabilizatorem 
przechyłów bocznych / Schowek pod ka-
napą zdolny pomieścić dwa kaski typu jet 
z wizjerem / Błotniki w kolorze pojazdu / 
Kompletna tablica wskaźników z elegan-
ckim niebieskim podświetleniem

Piaggio MP3 Yourban Sport łączy bez-
pieczeństwo, zwinność i łatwość ma-
newrowania skuterami z gamy MP3 
z atrakcyjnym zdecydowanym wyglądem, 
podkreślonym ekskluzywną kolorystyką 
kontrastującą z czarnymi wykończeniami.

Czarne wykończenia / Czarne felgi / Czerwo-
ne przeszycia kanapy / Dedykowane sporto-
we kolory /

NERO
COSMO

BIANCO
LUNA

ROSSO IBIS

GRIGIO
TITANIO

MP3 JEST TERAZ DLA KAŻDEGO!
Piaggio MP3 Yourban to kompaktowy trzykołowiec o lekkim kształcie, zwinny i łatwy do prowadzenia, idealny do 
swobodnego i w pełni bezpiecznego manewrowania w ruchu miejskim. Dostępny w wersji 300 cm3 z elektronicznym 
wtryskiem, Piaggio MP3 Yourban wyróżnia się standardowym wyposażeniem i wykończeniem na najwyższym poziomie 
w swojej kategorii.

KOMPAKTOWY
SPORTOWY  
SKUTER

AKCESORIA

AKCESORIA 



X10 
EXECUTIVE: 500 ie ABS/ASR • 350 ie ABS/ASR
350 ie

Duży kufer bagażowy w kolorze po-
jazdu (zdolny pomieścić 2 kaski in-
tegralne) / Średni kufer bagażowy 
w kolorze pojazdu (zdolny pomieścić 
1 kask integralny i 1 kask typu jet) 
/ Owiewka „Sport” / Pokrowiec na 
skuter / Ochraniacz / Elektroniczny 
system przeciwkradzieżowy / Uchwyt 
na multimedia / Wygodna żelowa 
kanapa / Przeciwkradzieżowa bloka-
da kierownicy / Torba tunel / Torba 
wewnętrzna do kufra / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną 
/ Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsło-
neczną / System Bluetooth / Platfor-
ma multimedialna PMP (Piaggio Mul-
timedia Platform)

Ekskluzywne wykończenie i lakie-
rowanie typu full-body / Przednie 
światła LED do jazdy dziennej (DRL 
– Daytime Running Light) / Tablica 
rozdzielcza wzorowana na samocho-
dowej z podświetleniem przycisków 
na kierownicy / Hamulce kombinowa-
ne w ramach standardowego wypo-
sażenia / Dostępny również w wersji 
Executive z ABS/ASR i uchwytem na 
multimedia / Zmniejszona różnica po-
ziomów między siedzeniami kierow-
cy i pasażera / Podest dla kierowcy 
i pasażera o długości ponad 1 metra / 
Obszerny schowek pod kanapą i prze-
stronny schowek w przedniej osłonie 
/ gniazda USB i 12 V

NIEPOWTARZALNA LINIA
Nowoczesny, opływowy kształt zaprojektowany został przy uwzględnieniu testów prowadzonych w tunelu 
aerodynamicznym. Piaggio X10 to najnowszy model z prestiżowej gamy Piaggio GT (Gran Turismo): prawdziwy 
flagowy jednoślad dedykowany tym, którzy oczekują maksymalnej wygody w skuterze reprezentującym 
włoską elegancję. Z Piaggio X10 jazda staje się luksusem dnia powszedniego.

GRIGIO
ORIONE

BIANCO
ICEBERG

NERO
UNIVERSO

AKCESORIA



BUSINESS CLASSXEVO 
125 

SPORTOWA ELEGANCJA
Piaggio X10 125 szczyci się atrakcyjnym wykończeniem oraz młodzieżowym 
i dynamicznym wyglądem. Dedykowany dla mieszkających w mieście 
użytkowników, którzy dbają o nowoczesny wizerunek połączony z wygodą, 
przyjemnością z jazdy, bezpieczeństwem oraz pojemną przestrzenią bagażową.

Duży kufer bagażowy w kolorze po-
jazdu (zdolny pomieścić 2 kaski in-
tegralne) / Średni kufer bagażowy 
w kolorze pojazdu (zdolny pomieścić 
1 kask integralny i 1 kask typu jet) / 
Owiewka „Sport” / Pokrowiec na sku-
ter / Ochraniacz / Elektroniczny sy-
stem przeciwkradzieżowy / Uchwyt 
na multimedia / Wygodna żelowa 
kanapa / Przeciwkradzieżowa bloka-
da kierownicy / Torba tunel / Torba 
wewnętrzna do kufra / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną 
/ Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsło-
neczną / System Bluetooth / Gniazda 
USB i 12 V / Platforma multimedialna 
PMP (Piaggio Multimedia Platform)

Szeroka przednia owiewka z osłonami 
dłoni / Kufer bagażowy ze składanym 
bagażnikiem / Ochraniacz na nogi / 
Pokrowiec na pojazd / Alarm elek-
troniczny / Torba tunel / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną 
/ Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsło-
neczną / System Bluetooth

Przednie światła LED do jazdy dzien-
nej (DRL – Daytime Running Light) / 
Tablica rozdzielcza wzorowana na 
samochodowej z podświetleniem 
przycisków na kierownicy / Hamulce 
kombinowane w ramach standardo-
wego wyposażenia / Dostępny rów-
nież w wersji Executive z ABS/ASR 
/ Zmniejszona różnica poziomów 
między siedzeniami kierowcy i pasa-
żera / Podest dla kierowcy i pasażera 
o długości ponad 1 metra / Obszerny 
schowek pod kanapą i przestronny 
schowek w przedniej osłonie / Czar-
ne wykończenia, lakierowanie typu 
full-body, sportowa kolorystyka Dostęp z dwóch stron do schowka ba-

gażowego zdolnego pomieścić 2 kaski 
integralne lub przedmioty o długości 
do 80 cm / Maksymalna wygoda: sze-
roka kanapa, ergonomiczny uchwyt 
z oparciem dla pasażera / Analogowo-
-cyfrowa tablica rozdzielcza z kompu-
terem pokładowym i tachometrem 
/ Włącznik świateł awaryjnych przy 
kierownicy

BIANCO
STELLA

NERO
METEORA

GRIGIO  OPACO
NEBULOSA

BIANCO
LUNA

NERO  OPACO
CARBONIO

X10 
EXECUTIVE: 125 ie ABS/ASR
125 ie

AKCESORIA

AKCESORIA



Przezroczysta owiewka / Przednia szyba / 
Średni kufer bagażowy / Duży kufer baga-
żowy / Ochraniacz na nogi / Pokrowiec na 
pojazd do użytku zewnętrznego / Pokrowiec 
na pojazd do użytku w garażu / Elektroniczny 
system przeciwkradzieżowy / Mechaniczna 
przeciwkradzieżowa blokada kierownicy / 
Torba tunel / Kask typu PJ z wizjerem i osłoną 
przeciwsłoneczną / Kask typu PJ1 z osłoną 
przeciwsłoneczną / System Bluetooth

Maksymalne osiągi i stabilność / Dostępny 
w dwóch wersjach: ze zintegrowanym ukła-
dem hamulcowym lub systemem ABS-ASR / 
Przestronny schowek pod kanapą zdolny po-
mieścić dwa kaski typu jet / Wyrafinowany 
sportowy styl / Przydymiona owiewka w ra-
mach standardowego wyposażenia

RADOŚĆ NA DRODZE
Beverly SportTouring może pochwalić się najlepszymi osiągami i najbar-
dziej zaawansowana technologią wśród skuterów z dużymi kołami. Nowy 
silnik łączy niskie koszty użytkowania i niską wagę napędu o pojemności 
300 cm3 z osiągami 400 cm3.

NERO
GALASSIA

NERO OPACO 
CARBONIO

BIANCO
STELLA

ARGENTO
COMETA

BEVERLY  SportTouring
350 ie ABS/ASR
350 ie

AKCESORIA



EWOLUCJA LIDERA
Funkcjonalna elegancja gamy Beverly, technologia i bogactwo 
wyposażenia sprawiają, że Beverly stanowi odpowiedź na wszystkie 
potrzeby kierowcy.

BEVERLY  S
300 ie / 125 ie

BEVERLY
300 ie

SPORTOWA DUSZA LIDERA
Piaggio Beverly S szczyci się jeszcze bardziej agresywnym wizerunkiem. 
Podobnie jak inne modele z tej gamy charakteryzuje się wysoką jakością 
konstrukcji, dużą przestrzenią bagażową i daje mnóstwo radości z jazdy. 
Nowe czarne wykończenia felg, lusterek wstecznych, pokrywy silnika, 
przedniej osłony i tworzywa pod kanapą pasują do jego sportowej 
koncepcji.

Przezroczysta i przydymiona owiew-
ka / Przednia szyba / Średni kufer 
bagażowy / Duży kufer bagażowy / 
Ochraniacz na nogi / Pokrowiec na 
pojazd do użytku zewnętrznego / 
Pokrowiec na pojazd do użytku w ga-
rażu / Elektroniczny system przeciw-
kradzieżowy / Mechaniczna przeciw-
kradzieżowa blokada kierownicy / 
Torba tunel / Kask typu PJ z wizjerem 
i osłoną przeciwsłoneczną / Kask 
typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / 
System Bluetooth

Przezroczysta i przydymiona owiew-
ka / Przednia szyba / Średni kufer 
bagażowy / Duży kufer bagażowy 
/ Ochraniacz na nogi / Pokrowiec 
na pojazd do użytku zewnętrznego 
/ Pokrowiec na pojazd do użytku 
w garażu / Elektroniczny system 
przeciwkradzieżowy / Mechaniczna 
przeciwkradzieżowa blokada kie-
rownicy / Torba tunel / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłonecz-
ną / Kask typu PJ1 z osłoną przeciw-
słoneczną / System Bluetooth

Czarne wykończenia, czarne felgi, 
sportowa kolorystyka, szeroka kana-
pa / Przestronny schowek pod kana-
pą zdolny pomieścić dwa kaski typu 
jet / Znakomita stabilność i zwinność 
jazdy w ruchu miejskim

Nowa wygodniejsza i lepiej dopaso-
wana kanapa / Duży schowek pod 
kanapą zdolny pomieścić dwa kaski 
typu jet / Bogate i staranne wykoń-
czenie / Znakomita stabilność i zwin-
ność jazdy w ruchu miejskim

NERO OPACO
CARBONIO

BIANCO
STELLA

GRIGIO
OPACO

NEBULOSA

BIANCO
ICEBERG

BLU
OCEANO

AKCESORIA

AKCESORIA



Pokrowiec na pojazd / Uniwersalny 
ochraniacz na nogi / Elektroniczny 
system przeciwkradzieżowy / Boczny 
podnóżek / Kask typu PJ z wizjerem 
i osłoną przeciwsłoneczną / Kask 
typu PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / 
System Bluetooth

Mniejsze zużycie paliwa / Znakomi-
ta zwinność i łatwość jazdy w ruchu 
miejskim / Przestronny płaski podest 
/ Kufer bagażowy w kolorze nadwozia 
w standardzie / Owiewka przednia 
w standardzie

NERO
GRAFITE

BIANCO
PERLA

BLU
MIDNIGHT

LIBERTY FULL OPTIONAL
150 ie 3V / 125 ie 3V

WYGODA
TO STANDARD
Liberty to najpopularniejsyz model Piaggio 
wśród skuterów z dużymi kołami. Łączy wy-
godę, osiągi, przestrzeń oraz, dzięki nowemu 
3-zaworowemu silnikowi, niższe zużycie pali-
wa i znacznie zmniejszone koszty użytkowania. 
Jego zakup jest teraz jeszcze bardziej opłacal-
ny niż kiedykolwiek wcześniej. Jest dostępny 
w konfiguracji „Full Optional” z solidną przed-
nią osłoną i przestronnym kufrem w kolorze 
pojazdu w standardzie.

AKCESORIA



LIBERTY 50 4t / 2t

NERO
UNIVERSO

BIANCO
STELLA

BLU
OCEANO

LIBERTY
150 ie 3V / 125 ie 3V

LIBERTY
50 4-suwowy / 50 2-suwowy

JAZDA W MIEŚCIE 
NIGDY NIE BYŁA 
TAK ŁATWA

DUSZA 
METROPOLII
Prawdziwy skuter z dużymi kołami, jeden z najbardziej 
kochanych i najpopularniejszych we Włoszech. Model 
Piaggio Liberty 3V potwierdza swoją pozycję lidera w tym 
segmencie: nowy silnik 3-zaworowy (najnowsze osiągnię-
cie ośrodka badań i rozwoju koncernu Piaggio), poprawione 
osiągi i wyjątkowo małe zużycie paliwa, odnowione nadwo-
zie, poprawiona ergonomia i większa przestrzeń bagażowa. 

Przednia owiewka / Kufer baga-
żowy w kolorze pojazdu / Kufer 
bagażowy z wykończeniem tło-
czonym / Pokrowiec na pojazd / 
Uniwersalny ochraniacz na nogi / 
Przeciwkradzieżowa blokada kie-
rownicy / Elektroniczny system 
przeciwkradzieżowy / Boczny 
podnóżek / Kask typu PJ z wizje-
rem i osłoną przeciwsłoneczną / 
Kask typu PJ1 z osłoną przeciw-
słoneczną / System Bluetooth

Niskie zużycie paliwa / Duża zwin-
ność i łatwość prowadzenia w ru-
chu miejskim / Przestronny płaski 
podest

NERO
GRAFITE

BIANCO
PERLA

BLU
MIDNIGHT

Przednia osłona / Kufer bagażowy w ko-
lorze pojazdu / Kufer bagażowy z wy-
kończeniem tłoczonym / Pokrowiec na 
pojazd / Uniwersalny ochraniacz na 
nogi / Przeciwkradzieżowa blokada kie-
rownicy / Elektroniczny system prze-
ciwkradzieżowy / Boczny podnóżek / 
Kask typu PJ z wizjerem i osłoną prze-
ciwsłoneczną / Kask typu PJ1 z osłoną 
przeciwsłoneczną / System Bluetooth

Niskie zużycie paliwa / Duża zwinność 
i łatwość prowadzenia w ruchu miej-
skim / Przestronny płaski podest / Scho-
wek pod kanapą zdolny pomieścić kask 
typu demi-jetAKCESORIA

AKCESORIA



PO PROSTU FLY
Miasto jest jego naturalnym środowiskiem. Żaden inny pojazd 
nie ułatwi Twoich codziennych przejazdów tak, jak Piaggio Fly. 
Styl, wygoda i bezpieczeństwo na dwóch kołach w najbardziej 
klasycznym wydaniu Piaggio. W dowolnym miejscu na świecie.

T W Ó J  P R Z YJAC I E L
N A  C O  DZ I E Ń

FLY
100 4-suwowy  / 
50 2-suwowy

FLY
125 ie 3V / 50 4-suwowy

Przednia owiewka / Kufer baga-
żowy / Przydymiona owiewka / 
Alarm elektroniczny / Pokrowiec 
na pojazd / Uniwersalny ochra-
niacz na nogi / Przeciwkradzie-
żowa blokada kierownicy / Kask 
typu PJ z wizjerem i osłoną prze-
ciwsłoneczną / Kask typu PJ1 
z osłoną przeciwsłoneczną / Sy-
stem Bluetooth

Maksymalne poszanowanie śro-
dowiska i niskie zużycie paliwa 
/ Wysoki komfort: niska i ergo-
nomiczna kanapa, zintegrowane 
podnóżki dla pasażera i uchwyt 
z tyłu / Płaski podest / Przestron-
ny schowek pod kanapą zdolny po-
mieścić kask integralny / Łatwość 
manewrowania i zwinność

BIANCO 
POLARE

NERO
LUCIDO

BIANCO 
PERLA

BLU
MIDNIGHT

NERO
GRAFITE

AKCESORIA

Kufer bagażowy z lakierowaną pokrywą / 
Kufer bagażowy z wykończeniem tłoczo-
nym / Przednia owiewka z mocowaniami / 
Uniwersalny ochraniacz na nogi AWATECH 
/ Pokrowiec na pojazd / Alarm elektroniczny 
/ Przeciwkradzieżowa blokada kierownicy / 
Kask typu PJ z wizjerem i osłoną przeciwsło-
neczną / Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsło-
neczną / System Bluetooth

Mniejsze zużycie paliwa / Komfort minisku-
tera GT / Kompaktowe wymiary / Znako-
mita wygoda dzięki niskiej ergonomicznej 
kanapie / Schowek pod kanapą zdolny po-
mieścić 2 kaski typu demi-jet z wizjerem / 
Maksymalna funkcjonalność dzięki płaskie-
mu podestowi i wlewowi paliwa w przedniej 
osłonie

AKCESORIA



TYPHOON
125 / 50 2-suwowy

BIANCO 
LUNA

GRIGIO
TITANIO

NERO
METEORA

ARGENTO
COMETA

Kufer bagażowy / Przednia owiewka / 
Ochraniacz na nogi / Pokrowiec na po-
jazd / Elektroniczny system przeciwkra-
dzieżowy / Przeciwkradzieżowa bloka-
da kierownicy / Kask typu PJ z wizjerem 
i osłoną przeciwsłoneczną / Kask typu 
PJ1 z osłoną przeciwsłoneczną / System 
Bluetooth

Radość z jazdy, bezpieczeństwo, nie-
zbędne wyposażenie / Kompaktowe 
wymiary i płaski podest / Przestronny 
schowek pod kanapą zdolny pomieścić 
kask integralny / Szerokie opony

NRG POWER
DD 
DT

PEŁEN ENERGII

MAKSIMUM ENERGII

GRIGIO
TITANIO

NERO
LUCIDO

BLU
NETTUNO

Przednia owiewka / Kufer bagażowy 
/ Uniwersalny ochraniacz na nogi / 
Alarm elektroniczny / Przeciwkra-
dzieżowa blokada kierownicy / Kask 
typu PJ z wizjerem i osłoną przeciw-
słoneczną / Kask typu PJ1 z osłoną 
przeciwsłoneczną / System Bluetooth

Doskonale trzyma się drogi dzięki wi-
delcowi Upside-down / Przestronny 
schowek pod kanapą zdolny pomieś-
cić kask integralny / Szeroka tylna 
opona dla maksymalnej stabilności 
podczas jazdy / Analogowo-cyfrowa 
deska rozdzielcza

AKCESORIA

AKCESORIA



MIASTO TO JEGO 
NATURALNE 

ŚRODOWISKO

WŁADA ULICĄZIP
50 4-suwowy / 50 2-suwowy

ZIP SP
50 2-suwowy

NERO 
LUCIDO

BIANCO
OTTICO

BIANCO
LUNA

SPECIAL
BLACK

EDYcjA SPEcjALNA

Przednia owiewka / Kufer bagażowy / 
Przydymiona owiewka / Uniwersalny 
ochraniacz na nogi / Przeciwkradzieżo-
wa blokada kierownicy / Kask typu PJ 
z wizjerem i osłoną przeciwsłoneczną / 
Kask typu PJ1 z osłoną przeciwsłonecz-
ną / System Bluetooth

Przednia owiewka / Kufer bagażowy / 
Przydymiona owiewka / Uniwersalny 
ochraniacz na nogi / Alarm elektroniczny 
/ Przeciwkradzieżowa blokada kierow-
nicy / Kask typu PJ z wizjerem i osłoną 
przeciwsłoneczną / Kask typu PJ1 z osło-
ną przeciwsłoneczną / System Bluetooth

Maksymalne poszanowanie środowiska 
i niskie zużycie paliwa / Wygodna ka-
napa z możliwością regulacji 3 różnych 
ustawień wysokości / Przestronny scho-
wek pod kanapą zdolny pomieścić kask 
integralny

Naklejki o agresywnym charakterze / 
Sportowy, zrywny i łatwy w manewro-
waniu / Kanapa z możliwością regula-
cji w trzech położeniach / Przestronny 
schowek pod kanapą zdolny pomieścić 
kask integralny

AKCESORIA

AKCESORIA



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
MODELE 2015



MP3 BUSINESS / SPORT

500 ie LT 300 ie LT

Silnik 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemność skokowa 493 cm3 278 cm3

Średnica cylindra / skok tłoka 94 mm x 71 mm 75 mm x 63 mm

Moc  29,5 kW / 40,1 KM przy 7250 obr/min 17 kW / 23,1 KM przy 7250 obr/min

Moment obrotowy  45,5 Nm przy 5250 obr/min 24,3 Nm przy 6250 obr/min

Zasilanie wtrysk elektroniczny wtrysk elektroniczny 

Chłodzenie cieczą cieczą

Smarowanie mokra miska olejowa mokra miska olejowa

Rozrusznik elektryczny elektryczny 

Skrzynia biegów
automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło odśrodkowe bezwładnościowe suche odśrodkowe bezwładnościowe suche 

Rama
podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

Zawieszenie przednie widelec teleskopowy widelec teleskopowy

Zawieszenie tylne
podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia

podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia

Hamulce przednie
z dwoma tarczami 258 mm ze sterowaniem hydraulicznym,  
układ hamowania kombinowany

z dwoma tarczami 258 mm ze sterowaniem hydraulicznym, 
układ hamowania kombinowany

Hamulce tylne
tarcza 240 mm ze sterowaniem hydraulicznym,  
układ hamowania kombinowany

tarcza 240 mm ze sterowaniem hydraulicznym,  
układ hamowania kombinowany

Opona przednia bezdętkowa 110/70 - 13” bezdętkowa 110/70 - 13”

Opona tylna bezdętkowa 140/70 - 14”    bezdętkowa 140/60 - 14”

ABS/ASR dostępność zależna od wersji Jako wyposażenie standardowe

Długość / szerokość / rozstaw osi 2205 mm / 775 mm / 1550 mm 2205 mm / 775 mm / 1490 mm

Wysokość siedzenia 790 mm 790 mm

Pojemność zbiornika paliwa 12 litrów 12 litrów

MP3 YOURBAN / SPORT

300 ie / 300 ie LT

Silnik 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemność skokowa 278 cm3

Średnica cylindra / 
skok tłoka 

75 mm x 63 mm

Moc  
16,6 kW / 22,6 KM przy 7500 obr/min  
/ LT 16,7 kW / 22,7 KM przy 7750 obr/min

Moment obrotowy  
24 Nm przy 6000 obr/min / LT 24 Nm przy 
5750 obr/min

Podawanie paliwa wtrysk elektroniczny

Chłodzenie cieczą

Smarowanie mokra miska olejowa

Rozrusznik elektryczny 

Skrzynia biegów
automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło odśrodkowe bezwładnościowe suche 

Rama nośna
podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

Przednie zawieszenie widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie
podwójny amortyzator hydrauliczny z regulacją 
ustawienia

Przedni hamulec
sterowany hydraulicznie z dwoma tarczami 
240 mm - układ hamulcowy kombinowany 
w wersji LT 

Tylny hamulec
sterowany hydraulicznie, tarcza 240 mm - 
układ hamulcowy kombinowany w wersji LT

Przednia opona bezdętkowa 110/70 - 13”

Tylna opona bezdętkowa 140/60 - 14”

Długość /szerokość/ 
rozstaw osi

2040 mm / 760 mm / 1440 mm  

Wysokość kanapy 780 mm

Poj. zbiornika paliwa 11 litrów

MP3 HYBRID

300 ie

Silnik spalinowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemność skokowa 278 cm3

Średnica cylindra / skok tłoka 75 mm x 63 mm                         

Podawanie paliwa wtrysk elektroniczny, sterowanie Ride by Wire

Chłodzenie cieczą

Smarowanie mokra miska olejowa

Rozrusznik elektryczny 

Silnik elektryczny synchroniczny bezszczotkowy z magnesami stałymi

Napięcie zasilania trójfazowe prądem zmiennym

Sterowanie silnikiem elektrycznym przetwornik sterowany cyfrowo

Chłodzenie powietrzem

Moc silnika elektrycznego 2,6 kW (3,5 KM) 

Moment silnika elektrycznego 15 Nm

Moc silnika hybrydowego 18,2 kW (24,8 KM) przy 7500 obr/min  

Moment silnika hybrydowego 28 Nm przy 3500 obr/min

Skrzynia biegów
automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło odśrodkowe bezwładnościowe suche

Rama nośna podwójna rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali

Przednie zawieszenie widelec teleskopowy

Tylne zawieszenie dwa amortyzatory hydrauliczne z regulacją ustawienia

Przedni hamulec sterowany hydraulicznie z dwoma tarczami 240 mm

Tylny hamulec sterowany hydraulicznie, tarcza 240 mm

Długość / szerokość / rozstaw osi 2140 mm / 760 mm / 1490 mm

Wysokość kanapy 780 mm

Pojemność zbiornika paliwa 12 litrów

Zużycie paliwa
60 km/l (cykl kombinowany 2/3 hybrydowy;  
1/3 elektrycznym)

Maksymalny zasięg w trybie 
elektrycznym

20 km

Emisja spalin
40 g/km (cykl kombinowany 2/3 hybrydowy;  
1/3 elektrycznym)



X10 XEVO

500 ie 350 ie (125 ie)* 125 

Silnik 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemność skokowa 493 cm3 330 cm3 (125 cm3) 124 cm3

Średnica cylindra / skok tłoka 94 mm x 71 mm 78 mm x 69 mm (57 mm x 48,6 mm) 57 mm x 48,6 mm

Moc  30 kW / 40,8 KM przy 7250 obr/min
24,5 kW / 33,3 KM przy 8250 obr/min 
(11 kW / 15 KM przy 8750 obr/min)

11 kW / 15 KM przy 10 000 obr/min

Moment obrotowy  46 Nm przy 5250 obr/min
32,3 Nm przy 6250 obr/min 
(12 Nm przy 7250 obr/min)

12 Nm przy 8000 obr/min

Podawanie paliwa wtrysk elektroniczny wtrysk elektroniczny gaźnikowe

Chłodzenie cieczą cieczą cieczą

Smarowanie mokra miska olejowa sucha miska olejowa (mokra miska olejowa) mokra miska olejowa

Rozrusznik elektryczny, wolne koło w kąpieli olejowej elektryczny, wolne koło w kąpieli olejowej elektryczny 

Skrzynia biegów automatyczna przekładnia pasowa CVT automatyczna przekładnia pasowa CVT
Automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło automatyczne odśrodkowe suche
automatyczne odśrodkowe wielotarczowe w 
kąpieli olejowej (automatyczne odśrodkowe suche)

automatyczne odśrodkowe suche

Rama nośna podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali  

podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali  

podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

Przednie zawieszenie hydrauliczny widelec teleskopowy  
z ramionami 41 mm 

hydrauliczny widelec teleskopowy  
z ramionami 35 mm hydrauliczny widelec teleskopowy 

Tylne zawieszenie
pojedynczy amortyzator hydrauliczny z 
możliwością regulacji  sterowanej elektronicznie 
i sprężyną o charakterystyce progresywnej

podwójny amortyzator hydrauliczny z regulacją 
ustawienia 

podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia

Przedni hamulec z dwoma tarczami 280 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym, układ hamowania kombinowany

z dwoma tarczami 280 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym, układ hamowania kombinowany

tarcza 260 mm
ze sterowaniem hydraulicznym

Tylny hamulec
tarcza 240 mm i zacisk dwutłoczkowy 
pływający, układ hamulcowy kombinowany

tarcza 240 mm i zacisk dwutłoczkowy 
pływający, układ hamulcowy kombinowany

tarcza 240 mm ze sterowaniem  
hydraulicznym

System ABS/ASR jako wyposażenie standardowe
jako wyposażenie standardowe  
w wersji Executive

Przednia opona bezdętkowa 120/70 - 15” bezdętkowa 120/70 - 15” bezdętkowa 120/70 - 14”

Tylna opona bezdętkowa 150/70 - 13” bezdętkowa 150/70 - 13” bezdętkowa 140/60 - 13”

Długość /szer./ rozstaw osi 2265 mm / 800 mm / 1640 mm 2265 mm / 800 mm / 1625 mm 2070 mm / 760 mm / 1490 mm

Wysokość kanapy 760 mm 760 mm 790 mm

Pojemność zbiornika paliwa 15,5 l (rezerwa 2 l) 15,5 l (rezerwa 2 l) 12,5 litra

BEVERLY SportTouring BEVERLY BEVERLY S

350 ie 300 ie 300 ie (125 ie)*

Silnik 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 4-zaworowy, 1-cylindrowy

Pojemność skokowa 330 cm3 278 cm3 278 cm3 (124 cm3)

Średnica cylindra / skok tłoka 78 mm x 69 mm 75 mm x 63 mm 75 mm x 63 mm (57 mm x 48,6 mm)

Moc  24,5 kW / 33,3 KM przy 8 250 obr/min 16,3 kW / 22,2 KM przy 7250 obr/min 16,3 kW / 22,2 KM przy 7250 obr/min  
(11 kW / 15 KM przy 9 250 obr/min)

Moment obrotowy  32,3 Nm przy 6250 obr/min 23 Nm przy 5 750 obr/min 23 Nm przy 5 750 obr/min 
(12 Nm przy 7250 obr/min)

Podawanie paliwa wtrysk elektroniczny wtrysk elektroniczny wtrysk elektroniczny

Chłodzenie cieczą cieczą cieczą

Smarowanie sucha miska olejowa mokra miska olejowa mokra miska olejowa

Rozrusznik elektryczny, wolne koło w kąpieli olejowej elektryczny elektryczny 

Skrzynia biegów automatyczna przekładnia pasowa CVT
automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło
automatyczne odśrodkowe wielotarczowe  
w kąpieli olejowej

automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  

Rama nośna
podwójna rurowa rama kołyskowa z 
wysokowytrzymałej stali

podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

podwójna rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

Przednie zawieszenie hydrauliczny widelec teleskopowy 35 mm hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy 

Tylne zawieszenie
podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia 

podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia

podwójny amortyzator hydrauliczny  
z regulacją ustawienia

Przedni hamulec
sterowany hydraulicznie, tarcza 300 mm układ 
hamulcowy kombinowany w wersji bez ABS

tarcza 300 mm ze sterowaniem  
hydraulicznym

tarcza 300 mm ze sterowaniem  
hydraulicznym

Tylny hamulec
sterowany hydraulicznie z dwoma tarczami 
240 mm układ hamulcowy kombinowany  
w wersji bez ABS

tarcza 240 mm ze sterowaniem  
hydraulicznym

tarcza 240 mm ze sterowaniem  
hydraulicznym

System ABS/ASR dostępna wersja z ABS/ASR - -

Przednia opona bezdętkowa 110/70 - 16” bezdętkowa 110/70 - 16” bezdętkowa 110/70 - 16”

Tylna opona bezdętkowa 150/70 - 14” bezdętkowa 140/70 - 14” bezdętkowa 140/70 - 14”

Długość /szer./ rozstaw osi 2215 mm / 760 mm / 1560 mm 2150 mm / 780 mm / 1535 mm 2150 mm / 780 mm / 1535 mm

Wysokość kanapy 795 mm 790 mm 790 mm

Pojemność zbiornika paliwa 13 litrów 13 litrów 13 litrów

*(dane dotyczące tych wersji podano w nawiasach, jeśli są odmienne)



FLY FLY

125 ie 3V 50 4-suwowy 100 4-suwowy 50 2-suwowy

Silnik 4-suwowy, 3-zaworowy, 
1-cylindrowy  

4-suwowy, 2-zaworowy, 
1-cylindrowy

4-suwowy, 2-zaworowy, 
1-cylindrowy 2-suwowy, 1-cylindrowy

Pojemność  
skokowa 124 cm3 44,9 cm3 96,2 cm3 49,4 cm3

Średnica cylindra / 
skok tłoka 52 mm x 58,6 mm 39 mm x 41,8 mm 50 mm x 49 mm 40 mm x 39,3 mm

Moc  8,9 kW / 12,1 KM przy 8 250 obr/min 2,6 kW / 3,5 KM przy 8 500 obr/min 4,6 kW / 6,3 KM przy 7 500 obr/min  3,2 kW / 4,3 KM przy 6 750 obr/min

Moment obrotowy  10,7 Nm przy 6 750 obr/min 3,3 Nm przy 6 500 obr/min 6,7 Nm przy 5 000 obr/min 4,6 Nm przy 6 000 obr/min

Podawanie paliwa wtrysk gaźnikowe gaźnikowe gaźnikowe

Chłodzenie powietrzem powietrzem powietrzem powietrzem

Smarowanie mokra miska olejowa mokra miska olejowa mokra miska olejowa automatyczny dozownik oleju stero-
wany przepustnicą i obrotami silnika

Rozrusznik elektryczny elektryczny i nożny elektryczny elektryczny i nożny

Skrzynia biegów automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT  z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

Sprzęgło automatyczne odśrodkowe suche automatyczne odśrodkowe suche automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  

Rama nośna
pojedyncza rama kołyskowa ze  
spawanych rur stalowych 
ze wzmocnieniami ze stali tłoczonej

pojedyncza rama kołyskowa ze 
spawanych rur stalowych ze 
wzmocnieniami ze stali tłoczonej

pojedyncza rurowa rama 
kołyskowa z wysokowytrzymałej 
stali

pojedyncza rurowa rama 
kołyskowa z wysokowytrzymałej 
stali

Przednie zawieszenie hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy 

Tylne zawieszenie pojedynczy amortyzator  
hydrauliczny

pojedynczy amortyzator  
hydrauliczny amortyzator hydrauliczny amortyzator hydrauliczny

Przedni hamulec tarcza 220 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 220 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 200 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 200 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

Tylny hamulec bębnowy 140 mm bębnowy 140 mm bębnowy 140 mm bębnowy 140 mm

Przednia opona bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12”

Tylna opona bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12” bezdętkowa 120/70 - 12”

Długość /szerokość/ 
rozstaw osi 1850 mm / 720mm / 1325 mm 1870 mm / 705 mm / 1345 mm 1880 mm / 735 mm / 1340 mm 1880 mm / 735 mm / 1340 mm

Wysokość kanapy 760 mm 760 mm 785 mm 785 mm

Pojemność zbiornika 
paliwa 7 litrów (w tym 1,5 litra rezerwy) 7 litrów (w tym 1,5 litra rezerwy) 8 litrów 7,5 litra

LIBERTY FULL OPTIONAL LIBERTY

150 3V ie (125 ie 3V) * 150 ie 3V (125 ie 3V)* 50 4-suwowy (50 2-suwowy)

Silnik 4-suwowy, 3-zaworowy, 1-cylindrowy 4-suwowy, 3-zaworowy, 1-cylindrowy  4-suwowy, 2-zaworowy, 1-cylindrowy  
(2-suwowy, 1-cylindrowy)

Pojemność  
skokowa 

155 cm3 (124 cm3) 155 cm3 (124 cm3) 49,9 cm3 (49,4 cm3)

Średnica cylindra / 
skok tłoka 

58 mm x 58,6 mm (52 mm x 58,6 mm) 58 mm x 58,6 mm (52 mm x 58,6 mm) 39 mm x 41,8 mm (40 mm x 39,3 mm)

Moc  8,7 kW / 11,8 KM przy 7250 obr/min  
(7,6 kW / 10,3 KM przy 7 500 obr/min)

8,7 kW / 11,8 KM przy 7250 obr/min  
(7,6 kW / 10,3 KM przy 7 500 obr/min)

2,6 kW / 3,5 KM przy 7 000 obr/min  
(3,4 kW / 4,6 KM przy 7 250 obr/min)

Moment obrotowy  13 Nm przy 5500 obr/min / LT 10,4 Nm  
przy 6000 obr/min

13 Nm przy 5500 obr/min / LT 10,4 Nm  
przy 6000 obr/min

3,7 Nm przy 6750 obr/min / LT 4,7 Nm  
przy 6750 obr/min

Podawanie paliwa wtrysk  wtrysk  gaźnikowe 

Chłodzenie powietrzem powietrzem powietrzem

Smarowanie mokra miska olejowa mokra miska olejowa mokra miska olejowa (automatyczny dozownik 
oleju  sterowany przepustnicą i obrotami silnika)

Rozrusznik elektryczny ze sprzęgłem jednokierunkowym elektryczny ze sprzęgłem jednokierunkowym elektryczny i nożny

Skrzynia biegów automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa CVT  
z regulatorem momentu

Sprzęgło automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  

Rama nośna pojedyncza rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

pojedyncza rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

pojedyncza rurowa rama kołyskowa  
z wysokowytrzymałej stali

Przednie zawieszenie hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy hydrauliczny widelec teleskopowy 

Tylne zawieszenie amortyzator hydrauliczny z regulacją ustawienia amortyzator hydrauliczny z regulacją ustawienia amortyzator hydrauliczny

Przedni hamulec tarcza 240 mm  ze sterowaniem hydraulicznym tarcza 240 mm ze sterowaniem hydraulicznym tarcza 240 mm ze sterowaniem hydraulicznym

Tylny hamulec bębnowy 140 mm bębnowy 140 mm bębnowy 140 mm

Przednia opona bezdętkowa 80/90 - 15” bezdętkowa 80/90 - 15” bezdętkowa 90/80 - 16”

Tylna opona bezdętkowa 100/80 - 14” bezdętkowa 100/80 - 14” bezdętkowa 110/80 - 14”

Długość /szerokość/ 
rozstaw osi

1920 mm / 700 mm / 1345 mm 1920 mm / 700 mm / 1345 mm 1935 mm / 760 mm / 1320 mm

Wysokość kanapy 790 mm 790 mm 785 mm

Pojemność zbiornika 
paliwa 

6,5 litra 6,5 litra 6 litrów

*(dane dotyczące tych wersji podano w nawiasach, jeśli są odmienne)



Pojazdy o pojemności skokowej 50 cm3 są przyjazne dla środowiska zgodnie ze 
wspólnotową homologacją Euro 2, z poszanowaniem limitów zanieczyszczeń 
i emisji hałasu. Pojazdy 2-suwowe i 4-suwowe o pojemności 50 cm3 posiadają ho-
mologację na potrzeby przewozu pasażerów. W przypadku korzystania z pojazdu 
przez dwie osoby należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego obo-
wiązujących w kraju, w którym odbywa się jazda, oraz instrukcji obsługi pojazdu.

Pojazdy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 
są przyjazne dla środowiska zgodnie ze wspólnotową 
homologacją Euro 3, z poszanowaniem limitów 
zanieczyszczeń i emisji hałasu.

Euro2 Euro3

TYPHOON NRG POWER ZIP ZIP SP

125 (50 2-suwowy)* 50 2-suwowy DD 
(DT)*

50 4-suwowy /  
50 2-suwowy

50 2-suwowy

Silnik
4-suwowy, 2-zaworowy, 1-cylindrowy 
(2-suwowy, 1-cylindrowy)

2-suwowy, 1-cylindrowy
4-suwowy, 2-zaworowy, 1-cylindrowy 
(2-suwowy, 1-cylindrowy)

2-suwowy, 1-cylindrowy 

Pojemność skokowa 124 cm3 (49,4 cm3) 49,4 cm3 49,9 cm3 (49,4 cm3) 49,4 cm3

Średnica cylindra / 
skok tłoka 

57 mm x 48,6 mm  
(40 mm x 39,3 mm)

40 mm x 39,3 mm
39 mm x 41,8 mm  
(40 mm x 39,3 mm)

40 mm x 39,3 mm

Moc  
6,8 kW / 9,3 KM przy 8 500 obr/min 
(3 kW / 4,1 KM przy 6 500 obr/min)

3,3 kW / 4,5 KM przy 7250 obr/min 
(3,3 kW / 4,5 KM przy 6 500 obr/min)

2,6 kW / 3,5 KM przy 8 500 obr/min 
(3,3 kW / 4,5 KM przy 6 700 obr/min)

3,2 kW / 4,3 KM przy 7250 obr/min

Moment obrotowy  
8,2 Nm przy 7 500 obr/min  
(4,6 Nm przy 6 000 obr/min)

4,7 Nm przy 6 000 obr/min  
(4,9 Nm przy 6 250 obr/min)

3,6 Nm przy 6 500 obr/min  
(4,3 Nm przy 6 500 obr/min)

4,5 Nm przy 6 000 obr/min

Podawanie paliwa gaźnikowe gaźnikowe gaźnikowe gaźnikowe

Chłodzenie powietrzem cieczą (powietrzem) powietrzem cieczą

Smarowanie
mokra miska olejowa (automatyczny 
dozownik oleju sterowany przepustnicą 
i obrotami silnika)

automatyczny dozownik oleju
sterowany przepustnicą i obrotami 
silnika

mokra miska olejowa (automatyczny 
dozownik oleju sterowany 
przepustnicą i obrotami silnika)

automatyczny dozownik oleju
sterowany przepustnicą i obrotami 
silnika

Rozrusznik elektryczny (elektryczny i nożny) elektryczny i nożny elektryczny i nożny elektryczny i nożny

Skrzynia biegów
automatyczna przekładnia pasowa CVT 
z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

automatyczna przekładnia pasowa 
CVT z regulatorem momentu

Sprzęgło automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  automatyczne odśrodkowe suche  

Rama nośna
pojedyncza rama kołyskowa z rur 
stalowych ze  wzmocnieniami ze stali 
tłoczonej

pojedyncza rurowa rama 
kołyskowa z wysokowytrzymałej 
stali

pojedyncza rurowa rama 
kołyskowa z wysokowytrzymałej 
stali

pojedyncza rurowa rama 
kołyskowa z wysokowytrzymałej 
stali

Przednie zawieszenie hydrauliczny widelec teleskopowy 
hydrauliczny widelec teleskopowy 
typu upside-down

hydrauliczny widelec teleskopowy
hydrauliczny amortyzator  
jednoramienny

Tylne zawieszenie
amortyzator hydrauliczny  
z możliwością ustawienia w 4 
położeniach (amortyzator hydrauliczny)

amortyzator hydrauliczny amortyzator hydrauliczny amortyzator hydrauliczny

Przedni hamulec
tarcza 220 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 220 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 175 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

tarcza 200 mm ze sterowaniem 
hydraulicznym

Tylny hamulec bębnowy 140 mm
tarcza 175 mm, sterowana  
hydraulicznie (bębnowy 110 mm)

bębnowy 110 mm bębnowy 110 mm

Przednia opona bezdętkowa 120/80 - 12” bezdętkowa 120/70 - 13” bezdętkowa 100/80 - 10” bezdętkowa 100/80 - 10”

Tylna opona bezdętkowa 130/80 - 12” bezdętkowa 140/60 - 13” bezdętkowa 120/70 - 10” bezdętkowa 120/70 - 10”

Długość /szerokość/ 
rozstaw osi

1940 mm / 720 mm / 1350 mm 1790 mm / 750 mm / 1280 mm 1700 mm / 680 mm / 1200 mm 1700 mm / 680 mm / 1205 mm

Wysokość kanapy 765 mm 810 mm
regulowana:  
750 mm - 765 mm - 780 mm

regulowana:  
750 mm - 765 mm - 780 mm

Poj. zbiornika paliwa 7 litrów 6,7 litra 7,3 litra 7,6 litra

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji technicznej i wyglądu pojazdu w dowolnym momencie.
Podczas jazdy należy zachować ostrożność i pamiętać o zakładaniu kasku i odpowiedniej odzieży. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego 

i zasad poszanowania środowiska. Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji. Zawsze należy stosować oryginalne części 
zamienne homologowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu dokonania bezpiecznego zakupu i uzyskania gwarancji usług należy 

kontaktować się wyłącznie z oficjalnymi przedstawicielami i autoryzowanymi dealerami firmy Piaggio.
Oryginalne części zamienne Piaggio stanowią gwarancję jakości i utrzymania poziomu osiągów pojazdu z upływem czasu.

Aktualna lista autoryzowanych dealerów i serwisów dostępna jest na www.piaggio-polska.eu. 

*(dane dotyczące tych wersji podano w nawiasach, jeśli są odmienne)

Aktualna lista autoryzowanych dealerów i serwisów dostępna jest na  
www.piaggio-polska.eu. 

Wyłączny importer:



www.piaggio-polska.eu 


