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Η Vespa είναι τρόπος ζωής και σκέψης, όχι απλά ένα μέσο μετακίνησης.

Περικλείει τον αυθόρμητο και νεανικό τρόπο με τον οποίο η Vespa προσεγγίζει τη ζωή, αυτό που σε ωθεί να 
κάνεις ό,τι σου έρχεται αλλά με τον τρόπο της Vespa: με κομψότητα, χαρά, στυλ και υγιή διασκέδαση. Γιατί 
με τη Vespa μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς πολλή σκέψη, αρκεί να ανέβεις πάνω της και να πας 
οπουδήποτε θελήσεις. Νιώθεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή; Έφυγες!

Η Vespa είναι ο πιο χαλαρός τρόπος για να ζήσεις στο έπακρο τα ταξίδια σου, είναι το όχημα που θα σε 
μεταφέρει σε νέες συναρπαστικές εμπειρίες που σου δίνουν πάντα κάτι περισσότερο. Περισσότερο από ό,τι 
περιμένεις, από ό,τι νομίζεις ότι γνωρίζεις, από ό,τι συνηθίζεις να ζεις.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, ζήσε με Vespa ό,τι κάνεις.
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MORE
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ
Εδώ και πάνω από εβδομήντα χρόνια, η Vespa κατακτά τις γενιές με το χάρισμά της να 
εκπέμπει ελευθερία και το αντισυμβατικό επικοινωνιακό στυλ, που της εξασφαλίζει μια θέση 
στη συλλογική φαντασία. Στη διάρκεια της έντονης ιστορίας της, η Vespa έχει βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή πολιτιστικών και κοινωνικών επαναστάσεων, νέων τάσεων στη μουσική και 
στον τρόπο ζωής, στον κινηματογράφο, στην τέχνη. Έχει περάσει αναλλοίωτη από τις 
εκάστοτε αλλαγές της μόδας και του στυλ και σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής και 
κοινωνικής επικοινωνίας, έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, ξεπερνώντας τα σύνορα 
και αποτελώντας έμβλημα μοναδικού σχεδιασμού, αλλά και των αξιών της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και της ανεξαρτησίας.



ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Η πρώτη πραγματικά παγκόσμια μάρκα μετακίνησης, η Vespa, γεφυρώνει γενιές, 
αλληλεπιδρώντας με πολύ διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και δημιουργώντας 
ποικίλα πολιτιστικά φαινόμενα, ειδικά στις κοινωνίες όπου χάρη στην επιτυχία της έχει 
γίνει σήμα κατατεθέν. Έχει πρωτοστατήσει σε επαναστάσεις στον τρόπο ζωής, τη μουσική 
και τη νεολαία. Έχει δημιουργήσει δυνατές συναθροίσεις, όπως οι Vespa World Days. Και, 
σήμερα, είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και αναγνωρίσιμα ιταλικά προϊόντα σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη.



125 /150/ 300VESPA GTS
Ένας ταξιδιώτης με πάθος χρειάζεται σταθερότητα για να επιτύχει τους στόχους του. Η Vespa GTS καταφέρνει να 
συνδυάσει το πάθος για τα ταξίδια με το αστικό πνεύμα ενός μεγάλου, άνετου, ασφαλούς και τεχνολογικά προηγμένου 
οχήματος. Η ναυαρχίδα της γκάμας Vespa έρχεται με νέες εκδόσεις 125 και 150 cc, με προηγμένο Euro 4 i-get 
κινητήρα και καινοτομικό σύστημα Start and Stop. Αποτέλεσμα: ομαλή εκκίνηση και χαμηλότερη κατανάλωση, με το 
σύστημα ABS να εγγυάται σταθερότητα κατά την πέδηση. Εύκολη οδήγηση χάρη στο εργονομικό κάθισμα με 
αντιολισθητικό ύφασμα, διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα για δύο κράνη demi-jet, τηλεχειρισμό 
για το άνοιγμα της σέλας, σύστημα Bike Finder για εντοπισμό του παρκαρισμένου οχήματος και θύρα USB στο 
μπροστινό ντουλαπάκι.



Κληρονόμος των σπορ μοντέλων με μεγάλο χαλύβδινο σώμα, η Vespa GTS Super αποτελεί τη σπορ εκδοχή της Vespa. 
Επιθετική αλλά και εκλεπτυσμένη: μαύρες ζάντες με ασημί φινίρισμα, σέλα με διπλή επένδυση και κορδόνι, ή 
εναλλακτικά με μονή σέλα Sport (αξεσουάρ). Ο κινητήρας 300 cc, ο πιο ισχυρός της γκάμας Vespa, συνδυάζεται με 
δισκόφρενα και συστήματα ABS και ASR για απόλυτη ασφάλεια οδήγησης, ενώ παράλληλα τα υπερσύγχρονα 
τεχνολογικά όργανα προσθέτουν άνεση και διαδραστικότητα στο ταξίδι.

Η σπορ ψυχή της Vespa εκφράζει τον χαρισματικό της χαρακτήρα με προσεκτικές στυλιστικές επιλογές. Εξ’ ολοκλήρου 
μαύρες ζάντες, αποκλειστικά γραφικά, που τονίζονται από λεπτομέρειες σε γκρι ματ και κίτρινο χρώμα, σέλα με διπλή 
επένδυση και ελκυστικά γραφικά στον πίνακα οργάνων. Μπροστινά φλας με LED που λειτουργούν ως φώτα ημέρας και 
σύστημα Vespa Multimedia Platform (αξεσουάρ) που συνδέει το smartphone με το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος 
ώστε να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιδόσεις και την κατάσταση του οχήματος.

125 /150/ 300VESPA GTS SUPER VESPA GTS SUPERSPORT 125 / 300



GTS TOURING 125 / 300
Μια ειδική έκδοση Vespa, φόρος τιμής στο ταξίδι, στο ένστικτο για ελευθερία, εξερεύνηση και συναντήσεις. Ο 
ταξιδιωτικός εξοπλισμός βρίσκεται σε αρμονία με τον σχεδιασμό του οχήματος: μικρό γοητευτικό παρμπρίζ, που 
προστατεύει χωρίς να θυσιάζει την κομψότητα, μπροστινή και πίσω σχάρα αποσκευών, που μαζί με τον μεγάλο χώρο 
κάτω από τη σέλα αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τέλεια οργανωμένη εκκίνηση. Με σύμμαχους τα καλύτερα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τους κινητήρες Euro 4, η Vespa GTS Touring συντροφεύει 
με στυλ και χαμηλές καταναλώσεις τις αστικές και υπεραστικές διαδρομές.



VESPA SEI GIORNI
H αποκλειστική Vespa Sei Giorni, μία ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, είναι κληρονόμος της αυθεντικής και 
ομώνυμης Vespa Sport "Sei Giorni", ένα θρυλικό μοντέλο, ειδικά κατασκευασμένο για τον αγώνα regularity "Varese 
International Six Days" το 1951. Η αισθητική ακολουθεί το στυλ των πιο σπορ Vespa, με μαύρη βάση πινακίδας, και 
ενισχύεται με total black στοιχεία - όπως οι ζάντες τροχών και το προστατευτικό κάλυμμα της εξάτμισης - και τολμηρές 
κόκκινες λεπτομέρειες. Άλλα χαρακτηριστικά είναι ο "χαμηλός προβολέας", το φιμέ παρμπρίζ και η σέλα που δίνει την 
εντύπωση μονόσελου (ενώ είναι εγκεκριμένη και για συνεπιβάτη). Με στάνταρ θύρα USB στο ντουλαπάκι, και 
μπροστινά φλας με LED, που λειτουργούν ως φώτα πορείας ημέρας. Στο επίπεδο της ασφάλειας, περιλαμβάνεται στον 
βασικό εξοπλισμό το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS.

300



Πενήντα χρόνια από το ντεμπούτο της, η Vespa Primavera παραμένει η φωνή των νέων, σε αρμονία με το πνεύμα 
ελευθερίας, δυναμισμού και σεβασμού προς το περιβάλλον. Μία αδιάκοπη επιτυχία, σε συνδυασμό με μία ανανέωση 
που την καθιστά ακόμα πιο ευκίνητη και τεχνολογικά προηγμένη. Οι νέες ζάντες 12 ιντσών με σχεδίαση πέντε ακτίνων, 
οι μεγαλύτερες στην ιστορία της Vespa, παρέχουν σταθερότητα και πλήρη ασφάλεια σε κάθε οδόστρωμα. Ο 
μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας εξασφαλίζει ρευστή και αθόρυβη οδήγηση, μειώνοντας την κατανάλωση με 
κορυφαίες επιδόσεις. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό LED, σύστημα Bike Finder 
και άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο (στα μοντέλα 125 και 150cc).

50 / 125  / 150
VESPA
PRIMAVERA



50 / 125 / 150VESPA PRIMAVERA S
Ζωντάνια και σπορ διάθεση: η νέα Vespa Primavera S ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και τον επιθετικό της χαρακτήρα. 
Διαθέτει τους κινητήρες και τις επιδόσεις της γκάμας Primavera, με μία πολύ ξεχωριστή τεχνολογική αναβάθμιση. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία Vespa στα 125 και 150 cc, τοποθετείται ένας πλήρως ψηφιακός έγχρωμος πίνακας 
οργάνων, χάρη σε μία full-color TFT οθόνη 4,3", η οποία λειτουργεί ως οθόνη για την πλατφόρμα πολυμέσων Vespa 
(VMP): η επικοινωνία μεταξύ οχήματος και αναβάτη μέσω smartphone γίνεται ακόμα πιο ολοκληρωμένη.

50 / 125 / 150

VESPA 
PRIMAVERA TOURING
Αφιερωμένη σε όσους αγαπούν τα ταξίδια κι εκτιμούν την τεχνολογική καινοτομία που εμπλουτίζει την εμπειρία τους. Η 
Vespa Primavera Touring ακολουθεί την ταξιδιωτική παράδοση της Vespa και περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις της 
σειράς Primavera. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου. Οι μεγάλοι τροχοί 12 ιντσών παρέχουν σταθερότητα και άνεση σε κάθε οδόστρωμα, ενώ οι χρωμιωμένες 
μπροστινές και πίσω σχάρες προσθέτουν ρετρό εμφάνιση στην ικανότητα φόρτισης του οχήματος. Το στυλ αλλά και η 
άνεση ενισχύονται από την εργονομική σέλα και το κομψό παρμπρίζ.



Κληρονόμος των Vespa της δεκαετίας του εξήντα, μικρή, ζωηρή και τεχνολογικά προηγμένη, λάμπει με τη δική της 
σπίθα ενέργειας και είναι το έμβλημα της νεολαίας. Προσφέρει οδηγική απόλαυση και ξέγνοιαστη καθημερινή 
μετακίνηση με βάση την τεχνική και τεχνολογική της αξιοπιστία. Η Vespa Sprint είναι ευέλικτη και σταθερή, χάρη στο 
μικρό και προστατευτικό σώμα, τους μεγάλους τροχούς με ζάντες αλουμινίου 12", ενώ το επιθετικό στυλ της ενισχύεται 
από τον χαρακτηριστικό ορθογώνιο προβολέα. Η ζωηρή οδήγηση προέρχεται από τον μονοκύλινδρο τετράχρονο 
κινητήρα, με τρεις βαλβίδες, με τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κατανάλωσης. Οι προβολείς με υιοθετούν 
φωτισμό LED, η νέα γραβάτα ανανεώνει την εμφάνιση του μπροστινού μέρους, ενώ το σύστημα Bike Finder και το 
άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

VESPA SPRINT 50 / 125



VESPA SPRINT S
Η πιο επιθετική Vespa με μικρό σώμα, ενισχύει το σπορ πνεύμα της Vespa. Ακολουθώντας την ψηφιακή εξέλιξη, η 
Vespa Sprint S προσφέρει μια φουτουριστική εμπειρία οδήγησης χάρη στη full-color TFT οθόνη, που μεταδίδει 
πληροφορίες τόσο για την κατάσταση του οχήματος όσο και για τη διαδρομή. Ο κινητήρας τελευταίας γενιάς είναι το 
μυστικό για ζωηρή οδήγηση στην κίνηση και άνεση σε μεγάλες διαδρομές, πάντα με χαμηλή κατανάλωση. Αποκλειστική 
σέλα σύμφωνα με τον σπορ προσανατολισμό του μοντέλου και ειδική γκάμα χρωμάτων.

50 / 125 / 150



VESPA PRIMAVERA 
50°ANNIVERSARIO 50 / 125
Μισό αιώνα μετά το 1968, ένα έτος ορόσημο για τις αλλαγές στην κοινωνία και τον τρόπο ζωής, η Vespa Primavera 
ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο από τη γέννησή της. Η Vespa Primavera πρωταγωνιστεί με το μοναδικό μίγμα 
στυλ και τεχνικής της και γίνεται το όχημα αναφοράς των νέων, με την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό τους να 
κατακτήσουν έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Η Vespa Primavera 50° Anniversario συνοψίζει τη φρεσκάδα, την 
ανεξαρτησία και την επιθυμία κατάρριψης των στερεότυπων της εποχής. Διατίθεται στους κυβισμούς 50cc 4T και 
125cc με κινητήρες i-get, φέρει εκλεπτυσμένο γκρίζο φινίρισμα στους τροχούς με πέντε ακτίνες, αποκλειστικά μπλε και 
καφέ χρώματα με ασορτί σέλα και διακριτικό λογότυπο στο εσωτερικό της ποδιάς.



VESPA PRIMAVERA 
YACHT CLUB

50 / 125

VESPA GTS 
YACHT CLUB

SPECIAL SERIES 
VESPA YACHT CLUB

125 / 300



VESPA SPRINT 
NOTTE

VESPA GTS SUPER 
NOTTE

50 / 125

125 / 300

SPECIAL SERIES
VESPA NOTTE



Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Οδηγείτε προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και 
κατάλληλο εξοπλισμό, με σεβασμό προς τον Κ.Ο.Κ και το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος. Ζητάτε πάντοτε 
γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Vespa για ασφαλείς αγορές και 
εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τα γνήσια ανταλλακτικά Vespa εξασφαλίζουν εγγυημένη ποιότητα και διατηρούν αναλλοίωτη την απόδοση του οχήματός σας.

GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport

300

GTS 125 (150 ie)*
GTS Touring 125 (150 ie)*
GTS Super 125 (150 ie)*
GTS SuperSport 125

Sei Giorni
300

Primavera
Primavera Touring

50 4T3V

Primavera 
Primavera Touring 

125 3V (150 3V)*

Sprint 
50 4T3V
Sprint S
50 4T3V

Sprint 
125 3V
Sprint S
125 3V (150 3V)*

Κινητήρας Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος, 
ηλεκτρονικός ψεκασμός, καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος, 
ηλεκτρονικός ψεκασμός, καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος, 
ηλεκτρονικός ψεκασμός, καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 
3-βάλβιδος, i-get καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3-
βάλβιδος, i-get καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3-
βάλβιδος, i-get καταλυτικός

Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3-
βάλβιδος, i-get καταλυτικός

Κυβισμός 278,3 cc 124,7 cc (155,2 cc) 278,3 cc 49,9 cc 124,5 cc (154,8 cc) 49,9 cc 124,5 cc (154,8 cc)

Διάμετρος x Διαδρομή 75 mm x 63 mm 52 mm x 58,7 mm 
(58 mm x 58,7 mm) 75 mm x 63 mm 39 mm x 41,8 mm 52 mm x 58,6 mm 

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

Μέγιστη ισχύς
στον στρόφαλο 15,6 kW -21,2 CV- στις 7.750 σαλ 9 kW - 12,2 CV στις 8.250 σαλ 

(11 kW - 15 CV στις 8.250 σαλ) 15,6 kW -21,2 CV- στις 7.750 σαλ 2,4 kW στις 7.500 σαλ 7,9 kW -10,7 CV- στις 7.700 σαλ 
(9,5 kW -12,9 CV- στις 7.750 σαλ) 2,4 kW στις 7.500 σαλ 7,9 kW -10,7 CV- στις 7.700 σαλ 

(9,5 kW -12,9 CV- στις 7.750 σαλ)

Μέγιστη ροπή 22 Nm στις 5.000 σαλ 11,1 Nm στις 6.750 σαλ 
(14 Nm στις 6.500 σαλ) 22 Nm στις 5.000 σαλ 3 Nm στις 7.500 σαλ 10,4 Nm a 6.000 σαλ 

(12,8 Nm στις 6.500 σαλ) 3 Nm στις 7.500 σαλ 10,4 Nm στις 6.000 σαλ 
(12,8 Nm στις 6.500 σαλ)

Κατανάλωση 30,3 km/l 41,6 km/l 29,4 km/l 34,4 km/l 43,2 km/l  (40,3 km/l) 34,4 km/l 43,2 km/l  (40,3 km/l)
Εκπομπές CO2 77 g/km 60 g/km (61 g/km) 77 g/km 65 g/km 61 g/km (65 g/km) 65 g/km 61 g/km (65 g/km)

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός   Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός     Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός    Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός
Σύστημα ψύξης Με υγρό Με υγρό Με υγρό Με αέρα Με αέρα Με αέρα Με αέρα

Εκκίνηση Μίζα Σύστημα Start&Stop Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα

Κιβώτιο Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Αυτόματη μετάδοση CVT 
με διαχειριστή ροπής

Συμπλέκτης Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με 
αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Πλαίσιο Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Μεταλλικό αυτοφερόμενο 
με συγκολλητές ενισχύσεις

Ανάρτηση 
εμπρός

Μονόμπρατσο με ελικοειδές 
ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές 
ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές 
ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατή-
ριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατή-
ριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατή-
ριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ 

Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατή-
ριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ 

Ανάρτηση 
πίσω

Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με 
ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 4 θέσεων

Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με 
ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 4 θέσεων

Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με 
ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 4 θέσεων

Ελικοειδές ελατήριο με 
μονό υδραυλικό αμορτισέρ

Ελικοειδές ελατήριο, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 4 θέσεων και μονό 
υδραυλικό αμορτισέρ

Ελικοειδές ελατήριο με 
μονό υδραυλικό αμορτισέρ

Ελικοειδές ελατήριο, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 4 θέσεων και μονό 
υδραυλικό αμορτισέρ

Φρένο 
εμπρός

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 200 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 200 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 200 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 200 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Φρένο 
πίσω

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Υδραυλικό, δισκόφρενο Ø 220 
mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Μηχανικά ρυθμιζόμενο 
ταμπούρο Ø 140 mm

Μηχανικά ρυθμιζόμενο 
ταμπούρο Ø 140 mm

Μηχανικά ρυθμιζόμενο 
ταμπούρο Ø 140 mm

Μηχανικά ρυθμιζόμενο 
ταμπούρο Ø 140 mm

Σύστημα ABS/ASR Στάνταρ ABS/ASR Στάνταρ ABS Στάνταρ ABS - Στάνταρ ABS - Στάνταρ ABS

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12”
Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 130/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 130/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 130/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12”

Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο 1.950 / 755 / 1.375 mm 1.950 / 755 / 1.380 mm 1.950 / 770 / 1.375 mm 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm
Ύψος σέλας 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm

Χωρητικότητα ρεσερβουάρ 8,5 λίτρα 7 λίτρα 8,5 λίτρα 8 λίτρα 8 λίτρα 8 λίτρα 8 λίτρα

Έγκριση τύπου Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Το εμπορικό σήμα Vespa είναι κατοχυρωμένο από την Piaggio & C. S.p.A.

*(τα στοιχεία που αφορούν αυτές τις εκδόσεις είναι εντός παρενθέσεων όταν είναι διαφορετικά)
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A BETTER LIFE FOR THE
CHILDREN IN THE WORLD

Piaggio Hellas




