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#SMARTSIDEOFFREEDOM
Το Liberty συνδυάζει την πρακτική σου πλευρά με 
το στυλ που αγαπάς. Κινητήρας 3-βάλβιδος i-get, 
συμπαγείς διαστάσεις για ευέλικτη οδήγηση και 
κομψός σχεδιασμός. Η πιο έξυπνη επιλογή για την 
καθημερινή ελευθερία σου! 



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΟΥ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΑ 

50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS

Το εκλεπτυσμένο στυλ του σου ταιριάζει απόλυτα. Το Piaggio Liberty σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει 
το πνεύμα ελευθερίας και ανεξάρτητης μετακίνησης. Διακρίνεται για τα φινιρίσματα χρωμίου και 
τα μπροστινά φώτα LED στις εκδόσεις 125 και 150 cc. Η συμπαγής σιλουέτα, οι μεγάλοι τροχοί και 
τα αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη συνθέτουν έναν κομψό σχεδιασμό, που σε συντροφεύει με 
εξαιρετική αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας, πάντα με την απόλαυση της ευέλικτης οδήγησης. 
To Piaggio Liberty σε κατακτά με την εμφάνισή του και σε πείθει με τον εξοπλισμό του, που εγγυάται 
ζωηρές επιδόσεις και μέγιστη άνεση: κινητήρας 3-βάλβιδος i-get με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, 
στάνταρ ABS στον εμπρός τροχό (στα 125 και 150 cc) για άριστο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες, 
ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, η οποία ανοίγει ηλεκτρικά, αναλογικά-ψηφιακά 
όργανα με οθόνη LCD.

LIBERTY



Το ABS, στάνταρ στον εμπρός 
τροχό στα Piaggio Liberty 125 και 
150 εγγυάται την ασφάλεια και 
ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας σε 
δύο τροχούς. Επιπλέον, η εργονομία 
– μελετημένη και στην παραμικρή 
λεπτομέρεια – και η ευκολία χειρισμού 
εξασφαλίζουν μία μοναδική οδηγική 
εμπειρία.

Τα μπροστινά φώτα LED (στις 
εκδόσεις 125 και 150 cc), τεχνολογικό 
χαρακτηριστικό που διακρίνει τα 
σκούτερ Piaggio με μεγάλους τροχούς, 
αναδεικνύουν τον σχεδιασμό του 
Liberty. Εκλεπτυσμένα στοιχεία, όπως 
οι ακτινωτές ζάντες, προσδιορίζουν 
την κομψή και ξεχωριστή εμφάνιση. 
Πρόκειται για ένα αληθινό πρότυπο 
σύγχρονου στυλ.

Τα ηλεκτρονικά όργανα είναι 
τοποθετημένα σε μία σύγχρονη 
οθόνη LCD με εκλεπτυσμένο μπλε 
φωτισμό, διαθέτοντας ψηφιακό 
δείκτη καυσίμου και οδόμετρο.

ABS ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟ 
ΣΤΥΛ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

Η άνεση είναι αποτέλεσμα της 
εξαιρετικής προσοχής που έχει δοθεί 
στην  εργονομία του αναβάτη, ο 
οποίος οδηγεί σε ορθή εργονομική 
θέση χάρη στη χαμηλή σέλα, καθώς 
και του συνεπιβάτη με τα πρακτικά 
αναδιπλούμενα μαρσπιέ και τον 
χώρο που εξασφαλίζεται από το 
μεγάλο μέγεθος της σέλας. Το στιβαρό 
πλαίσιο, οι συμπαγείς διαστάσεις 
και οι μεγάλοι τροχοί προσδίδουν 
την αίσθηση σταθερότητας και 
ασφάλειας, ακόμη και στους λιγότερο 
έμπειρους οδηγούς, καθιστώντας 
το Piaggio Liberty έναν δυνατό και 
αξιόπιστο συνταξιδιώτη.

Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος 
κάτω από τη σέλα, που ανοίγει 
ηλεκτρικά, μπορεί να φιλοξενήσει ένα 
κράνος jet με ζελατίνα. Για μικρότερα 
αντικείμενα διατίθεται ένα εύχρηστο 
μπροστινό ντουλαπάκι με 2 χώρους. 
Η πρακτικότητά του μεταφράζεται 
επίσης σε ευκολία ελιγμών, χάρη στο 
περιορισμένο βάρος και το ύψος της 
σέλας, η οποία είναι προσβάσιμη 
για όλους τους αναβάτες: ένας 
καθημερινός σύμμαχος για έξυπνη και 
ανεξάρτητη μετακίνηση.

Το Piaggio Liberty είναι εξοπλισμένο 
με τη νέα γενιά κινητήρων 
Piaggio i-get (“Italian green 
experience technology”): 3βάλβιδοι 
κινητήρες, εξοπλισμένοι με 
ηλεκτρονικό ψεκασμό σε όλους 
τους κυβισμούς, εξασφαλίζοντας 
κορυφαίες επιδόσεις και μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου. Αξιόπιστοι 
και με χαμηλό λειτουργικό κόστος, 
εγγυώνται εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα μηχανικών θορύβων 
και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις 
συνθήκες οδήγησης. Τα οχήματα 
50, 125 και 150 cc είναι σύμφωνα με 
τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές 
Euro 4.

ΑΝΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ 

COOL

ΜΑΥΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ
ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΜΑΥΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ

ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Η έκδοση “S” εκφράζει έναν πιο ενεργητικό και δυναμικό χαρακτήρα. Διακρίνεται 
για τα ιδιαίτερα φινιρίσματα της σέλας, το ασημί περίγραμμα των ζαντών και τους 
μαύρους καθρέπτες. Διατίθεται σε 3 εκδόσεις κυβισμού: 125 και 150 cc με ABS στον 
εμπρός τροχό, και 50, στους χρωματισμούς Γκρι ματ «Grigio Titanio» και Μαύρο ματ 
«Nero Meteora».

50 i-get / 125 i-get ABS
150 i-get ABS

LIBERTY S



ΓΚΡΙ  ΜΑΤ 
“GRIGIO TITANIO”

50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS50 i-get | 125 i-get ABS | 150 i-get ABS

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ  
“NERO METEORA”

ΛΕΥΚΟ “BIANCO LUNA” ΜΠΕΖ “SABBIA”

ΜΑΥΡΟ “NERO ABISSO”ΜΠΛΕ “BLU COBALTO”

LIBERTY / LIBERTY S
150 i-get ABS 125 i-get ABS 50 i-get

Τιμή προσφοράς            2.250€ 2.100€ 1.920€

Κινητήρας i-get, μονοκύλινδρος, 4χρονος i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος

Κυβισμός 155 cc 124 cc 49.9 cc

Διάμετρος/Διαδρομή 58 mm x 58.6 mm 52 mm x 58.6 mm 39 mm x 41.8 mm

Μέγιστη ισχύς 9.6 kW στις 7,750 σαλ 8 kW στις 7,500 σαλ 2.4 kW στις 7,500 σαλ

Μέγιστη ροπή 13 Nm στις 5,250 σαλ 11 Nm στις 6,000 σαλ 3.1 Nm στις 7,250 σαλ

Κατανάλωση 36.8 Km/l (Κύκλος WMTC) 40 Km/l (Κύκλος WMTC) 35.71 km/l (Κύκλος WMTC)

Εκπομπές ρύπων CO2  65 g/Km 61 g/Km 62 g/km

Σύστημα χρονισμού
Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες 
(2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες 
(2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες
 (2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Σύστημα ψύξης Με αέρα Με αέρα Με αέρα

Σύστημα λίπανσης Με υγρό κάρτερ Με υγρό κάρτερ Με υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ανάφλεξη Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Τύπος Μετάδοσης Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT

Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος φυγοκεντρικός Αυτόματος φυγοκεντρικός Αυτόματος φυγοκεντρικός

Πλαίσιο Χαλύβδινο συγκολλητό Χαλύβδινο συγκολλητό Χαλύβδινο συγκολλητό

Ανάρτηση εμπρός
Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Ανάρτηση πίσω
Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm

Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm

Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, διαδρομή 73,5 mm

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J

Φρένο εμπρός Δισκόφρενο Ø 240 mm Δισκόφρενο Ø 240 mm Δισκόφρενο Ø 240 mm 

Φρένο πίσω Ταμπούρο Ø 140 mm Ταμπούρο Ø 140 mm Ταμπούρο Ø 140 mm

ABS Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό -

Μήκος/Πλάτος/
Μεταξόνιο

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm 1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm 1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

Υψος σέλας < 790 mm < 790 mm 780 mm

Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ

6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt) 6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt) 6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt)

Εκπομπές καυσαερίων EURO 4 EURO 4 EURO 4

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

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Πλήρεις περιγραφές για τα μοντέλα και τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.piaggio.com. 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 Piaggio για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη τεχνική υποστήριξη.

ΧΡΩΜΑΤΑ



piaggio.com


