THE SIGN OF YOU.
O 13ος ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ.

50 Street • 50 4V4T
100 4T • 125 ie
200 ie

ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ SCARABEO.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΛΞΗ.
THE SIGN OF YOU.

scarabeo 50 Street / 50 4V4T

ΣΥΜΒΑΤo ΜΕ ΚΑΘΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.
Χάρη στο τολμηρό και δυναμικό του πνεύμα, ανακαλύπτει πάντα
νέους φίλους. Στο σταυροδρόμι το Scarabeo 50 ξέρει πάντα ποιό
δρόμο να επιλέξει και καθορίζει τις τάσεις που ακολουθούν
οι υπόλοιποι.

Η μονοθέσια σέλα που χαρακτηρίζει πάντα το Scarabeo,
είναι πρακτική και λειτουργική. Ωστόσο μπορείτε τώρα
να επιλέξετε το Scarabeo Street και στην έκδοση με τη
μεγαλύτερη σέλα.

50 Street

Μαύρο - Competition Black
Mαύρο - Aprilia Black

50 4V4T

Είναι απαραίτητο να βρίσκεστε σε αρμονία με το Scarabeo σας.
Αυτός είναι ο λόγος που διατίθεται σε τόσα πολ λά διαφορετικά χρώματα
ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.Το Scarabeo 50
Street είναι επίσης διαθέσιμο με μεγάλη σέλα.

Λευκό - Cult White
Λευκό - Cult White

Ροζ - Jam Pink

Γκρι - York Grey

Γαλάζιο - Azzurro Click
Μπλε - Suggestion Blue

Μπεζ - Beige Stick

Μωβ - Temptation Violet

SCARABEO 100 4T

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΜΑΖΙ.
Η μόδα είναι το πάθος του.
Είναι πάντα έτοιμο να ακολουθήσει
τις νέες τάσεις, χάρη στο δυναμικό
και τολμηρό του πνεύμα.
Διαθέτει ένα ζωντανό
χαρακτήρα που ενθουσιάζει.

Το στυλ του Scarabeo 100 4T
ενισχύεται από προσοχή σε
λεπτομέρειες όπως το κομψό
χρωμιωμένο πλαίσιο του προβολέα
και το βαλιτσάκι που αποτελεί μέρος
του βασικού εξοπλισμού.

Μαύρο - Competition Black

Λευκό - Cult White

Η σέλα του Scarabeo 100 4T παρέχει μεγάλη άνεση
για τον οδηγό και το συνεπιβάτη, εκφράζοντας το
κομψό στυλ του οχήματος, χάρη στα διακριτικά λευκά
φινιρίσματα που χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό της.

Γκρι - York Grey

Μπλε - Suggestion Blue

Μωβ - Temptation Violet

Μέγιστη ασφάλεια και
απόλυτη άνεση χάρη στους
τροχούς 16΄΄, το μπροστινό
δισκόφρενο 220mm και τo
υδραυλικό τηλεσκοπικό
πιρούνι.

scarabeo 125 ie 200 ie

ΑΣΤΡΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ.
Τα Scarabeo 125 ie και 200ie ανανεώνονται συνεχώς και αναζητούν
νέους δρόμους να διασχίσουν. Ευέλικτα και δυναμικά, βρίσκονται πάντα
σε κίνηση, ενώ ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες εντοπίζουν την
καλύτερη οδό διαφυγής.

Ασημί - Silver Crowd

Λευκό - Flair White

Μπλε - Couture Blue

Μαύρο - Aprilia Black

O αναλογικός / ψηφιακός
πίνακας οργάνων είναι
πλήρης και ευανάγνωστος
χάρη στο λειτουργικό trip
computer που διαχειρίζεται ο
οδηγός από το τιμόνι.
Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές
ξεχωρίζει η ένδειξη εξωτερικής
θερμοκρασίας με Ice Warning,
προειδοποίηση για ενδεχόμενη
ύπαρξη πάγου.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κράνος Sarabeo
Demi jet με ζελατίνα.
Αυθεντικά γραφικά Scarabeo.
Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις.

50 Street •
• 50 4V4T •
• 100 4T •

•

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

125 ie •
• 200 ie •
•

Βαλιτσάκι μεγάλο με βάση
(η σχάρα διατίθεται ξεχωριστά).
Με κάλυμμα στα χρώματα του οχήματος
(διατίθεται ξεχωριστά).
Χωρητικότητας ενός ανοιγόμενου κράνους.

Μεγάλο παρμπρίζ.
Με προστατευτικά για τα χέρια
και στηρίγματα χρωμίου.
Πλήρης προστασία από
αέρα και βροχή.

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό.
Η καλωδίωση διατίθεται
ξεχωριστά.

Βαλιτσάκι με σχάρα στήριξης.
Διατίθεται στα χρώματα του οχήματος ή άβαφο.
Χωρητικότητας ενός ανοιγόμενου κράνους.

Μεγάλο παρμπρίζ.
Με προστατευτικά
για τα χέρια και στηρίγματα χρωμίου.
Πλήρης προστασία από αέρα
και βροχή.

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό.
Η καλωδίωση διατίθεται ξεχωριστά.

Σέλα αναβάτη. Η μοναδική
πιστοποιημένη σέλα αναβάτη.
Μεταμορφώνει το
Scarabeo 50 σε διθέσιο. Εξοπλισμένο με
διαχωριστικό καθίσματος, το φορτίο είναι
δοκιμασμένο έως 200 Kg.

Κουκούλα δίτροχου.
Αδιάβροχη κουκούλα για προστασία του
δίτροχου και των αξεσουάρ του από βροχή,
σκόνη, γρατζουνιές και χτυπήματα. Με λογότυπο
Scarabeo.

Πλαϊνό σταντ.
Για πρακτική και γρήγορη στάθμευση.
Σταθερότητα και ασφάλεια.
Αποκλειστικό σύστημα Safety Block.

Κουκούλα δίτροχου.
Αδιάβροχη κουκούλα για την
προστασία του δίτροχου και των
αξεσουάρ του από βροχή, σκόνη,
γρατζουνιές και χτυπήματα.
Με λογότυπο Scarabeo.

Κινητήρας

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

50 Street: Μονοκύλινδρος 2-χρονος
50 4V4S/100 4S : Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος

Κυβισμός

50 Street: 49 cc
50 4T4V (100 4T) : 49.9 cc, (96 cc)

•

Διάμετρος/Διαδρομή

50 Street: 40 x 39,3 mm
50 4T4V (100 4T) : 39,0 x 41,8 mm (50.0 x 49.0 mm)

Μέγιστη ισχύς

50 Street: 4.6 hp (3.43 kW) - 5750 σαλ
50 4T4V (100 4T) : 3.8 hp (2.83 kW) - 8250 σαλ (6.2 hp (4.6 kW) - 7000 σαλ)

Μέγιστη ροπή

50 Street: 6 Nm - 6250 σαλ
50 4T4V (100 4T) : 3.3 Nm - 7750 σαλ (6.5 Nm - 6250 σαλ)

Τύπος μετάδοσης

50 Street •
• 50 4V4T •
• 100 4T •

Κινητήρας

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος

Κυβισμός

125 ie: 124 cc
200 ie: 181 cc

Διάμετρος/Διαδρομή

125 ie: 58 x 47 mm
200 ie: 63 x 58 mm

Μέγιστη ισχύς

125 ie: 14.3 hp (10.5 kW) - 9750 σαλ
200 ie: 19 hp (14 kW) - 9000 σαλ

Μέγιστη ροπή

125 ie: 11 Nm - 7750 σαλ
200 ie: 17.1 Nm - 7000 σαλ

Συνεχώς Μεταβαλλόμενη

Τύπος μετάδοσης

Συνεχώς Μεταβαλλόμενη

Τροφοδοσία

50 Street: Καρμπυρατέρ DELL’ORTO PHVA 17,5
50 4T4V (100 4T) : Καρμπυρατέρ Keihin NCV 20 (CVK 20)

Τροφοδοσία

Ηλεκτρονικός Ψεκασμός με δύο χάρτογραφήσεις (Economy, Sport)

Ανάφλεξη

Ηλεκτρονική, μεταβαλλόμενη αβάνς

Ανάφλεξη

Ηλεκτρονική MAGNETTI MARELLI, μεταβαλλόμενη αβάνς

Σύστημα λίπανσης

50 Street: Αυτόματο μίγμα βενζίνης-λαδιού
50 4T4V (100 4T) : Yγρό κάρτερ

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Σύστημα εκκίνησης

Μίζα

Τύπος συμπλέκτη

Αυτόματος φυγοκεντρικός
Ατσάλινο άκαμπτο διπλό σωληνωτό δικτύωμα

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

125 ie
• 200 ie •
•

•

Σύστημα εκκίνησης

Μίζα και μανιβέλα

Τύπος συμπλέκτη

Ξηρός αυτόματος φυγοκεντρικός

Πλαίσιο

Διπλό σωληνωτό πλαίσιο από υψηλής αντοχής χάλυβα

Πλαίσιο

Ανάρτηση εμπρός

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πηρούνι. Διαδρομή τροχού 78 mm

Ανάρτηση εμπρός

Yδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, καλάμια Ø 35 mm, διαδρομή 100 mm

Ανάρτηση πίσω

50 Street: Ο κινητήρας λειτουργεί ως αιωρούμενος βραχίονας (ψαλίδι). Μονό υδραυλικό
αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου. Διαδρομή αμορτισέρ 74 mm
50 4T4V (100 4T) : O κινητήρας λειτουργεί ως αιωρούμενος βραχίονας (ψαλίδι). Μονό υδραυλικό
αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου. Διαδρομή αμορτισέρ 81.5 mm

Ανάρτηση πίσω

Aιωρούμενος βραχίονας με διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενης
προφόρτισης (4 θέσεων) διαδρομής 90 mm

Φρένο εμπρός

Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 260mm με πλευστή δαγκάνα 3 παράλληλων εμβόλων. Combined
braking: Η αριστερή μανέτα του πίσω φρένου ενεργοποιεί το μεσαίο έμβολο της εμπρός δαγκάνας.

Φρένο πίσω

Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220mm με δαγκάνα 2 αντικρυστών εμβόλων.

Φρένο εμπρός

Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm με πλευστή δαγκάνα.

Φρένο πίσω

Ταμπούρο 140mm

Τροχός εμπρός

1,60'' x 16''

Τροχός εμπρός

2,50’’ x 16’’

Τροχός πίσω

1,85'' x 16''
50 Street: Χωρίς αεροθάλαμο 80/80-16'' ή 70/90-16''
50 4T4V (100 4T) : Χωρίς αεροθάλαμο 80/80-16’’
50 Street: Χωρίς αεροθάλαμο 90/80-16" ή 80/90-16''
50 4T4V (100 4T) : Χωρίς αεροθάλαμο 90/80-16”
50 Street: 1875/710/1245 mm
50 4T4V (100 4T) : 1905/705/1245 mm
50 Street: 7.5 lt
50 4T4V (100 4T) : 8.5 lt

Τροχός πίσω

3,00’’ x 16’’

Ελαστικό εμπρός

Χωρίς αεροθάλαμο 100/80 - 16’’

Ελαστικό πίσω

Χωρίς αεροθάλαμο 120/80 - 16’’

Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο

2025/725/1380 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

7,5 lt

Αξεσουάρ

Μεγάλο παρμπρίζ, πλευρικό σταντ, σακίδιο ποδιάς, βαλιτσάκι New Concept 32 lt/Ovetto 24 lt/City
35 lt, στήριγμα πλάτης, κράνος Scarabeo, κουκούλα οχήματος, προστασία ποδιών

Ελαστικό εμπρός
Ελαστικό πίσω
Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

Αξεσουάρ

50 Street: Βαλιτσάκι, παρμπρίζ, σέλα συνοδηγού, καθρέπτης δεξιά, προστασία ποδιών, μηχανικό
αντικλεπτικό, κράνος Scarabeo, κουκούλα οχήματος, ηλεκτρονικό αντικλεπτικό
50 4T4V (100 4T) : Βαλιτσάκι, Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος, Μεγάλο παρμπρίζ, προστασία
ποδιών, μηχανικό αντικλεπτικό, κράνος Scarabeo, κουκούλα οχήματος, ηλεκτρονικό αντικλεπτικό

Tα Scarabeo 125 ie και 200 ie είναι οχήματα που σέβονται το περιβάλλον και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και θορύβου
Euro 3.

* τα στοιχεία σε παρένθεση αναφέρονται στα αντίστοιχα μοντέλα του τίτλου που βρίσκεται σε παρένθεση.
Tα Scarabeo 50 Street και 50 4T είναι οχήματα που σέβονται το περιβάλλον και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και θορύβου
Euro 2. Τα Scarabeo 50 Street και 50 4Τ έχουν εγκριθεί για τη μεταφορά ενός αναβάτη. Για χρήση από δύο άτομα, απαραίτητη είναι
η συμμόρφωση με τους οδικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα χρήσης καθώς και στο βιβλίο χρήσης του οχήματος.

το Scarabeo συνιστά

Τα Scarabeo 50 Street, 50 4V4T και 100 4T είναι οχήματα που σέβονται το περιβάλλον και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και
θορύβου Euro 3.

Το σήμα

είναι ιδιοκτησία της Piaggio & C. S.p.A.

PIAGGIO HELLAS AE, Υμηττού 259, 116 31 Αθήνα τηλ. 210 7572100, fax: 210 7572185 http://www.aprilia.com.gr • e-mail: piaggiohellas@gr.piaggio.com

Οδηγείτε προσεκτικά. Να φοράτε πάντα κράνος και κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. Τηρείτε τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος.
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Να ζητάτε πάντα τα γνήσια ανταλλακτικά Aprilia τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το τμήμα ελέγχου
ποιότητας της Aprilia και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Απευθυνθείτε στο δίκτυο επίσημων διανομέων Aprilia για μια ασφαλή αγορά. Καλέστε
την Piaggio Hellas, για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο πώλησης Aprilia ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aprilia.com.gr. Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και
χρώματα που περιγράφονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

www.scarabeoscooters.com

THE SIGN OF YOU.

