EVERYDAY

EVERYWHERE

THE PERFECT
URBAN
COMMUTING

Eπιτέλους, ένα όχημα για να κυκλοφορείς κάθε μέρα όπως ακριβώς σου αρέσει, με περισσότερη ενέργεια και διασκέδαση. Το
Aprilia SR-GT είναι ιδανικό για κάθε μετακίνηση μέσα, αλλά και έξω από την πόλη. Ευέλικτο σε κάθε εμπόδιο, με σπορ
προσωπικότητα και εξαιρετικά σταθερό. Χάρη στις αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής και τους στιβαρούς τροχούς του, προσφέρει
σιγουριά σε κάθε οδόστρωμα και αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. Το SR-GT διαθέτει τη δυναμική, ξεχωριστή εμφάνιση που κάνει
άμεσα αναγνωρίσιμα όλα τα μοντέλα Aprilia. Ασφαλές, λειτουργικό και με τέλεια σχεδιασμένη θέση οδήγησης, το νέο σκούτερ της
Aprilia υπόσχεται απόλυτο έλεγχο σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

ΣΠΟΡ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΙΜΟΝΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ FULL LED
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ
FULL-FACE ΚΡΑΝΟΣ

SPORTY LOOK & FEEL

Από την πίστα μέχρι τον δρόμο, το σπορ πνεύμα της Aprilia παραμένει το
ίδιο. Το Aprilia SR-GT ενισχύει τη διάθεση για συναρπαστικές περιπέτειες
κάθε μέρα, με τον σπορ χαρακτήρα του να είναι εμφανής με την πρώτη
ματιά. Αυθεντική σχεδίαση με επιθετικές γραμμές και διχρωμία, σπορ
φινιρίσματα, υλικά υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητο ιταλικό στυλ
συνθέτουν ένα σκούτερ που μιλάει στην ψυχή του δυναμικού αναβάτη.
Το τιμόνι μοτοσυκλέτας, τα φώτα LED και ο χώρος κάτω από τη σέλα που
μπορεί να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος, είναι λειτουργικά στοιχεία
που ολοκληρώνουν την εξαιρετική σχεδίαση του σκούτερ.

EVERYDAY
SPORTINESS
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΑ LED ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 125 Κ.ΕΚ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ
11 KW ΚΑΙ Ο ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 200 Κ.ΕΚ. ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ 13 KW

ΦΩΤΑ LED ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ WAVΕ
ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ

Το Aprilia SR-GT θα ταιριάξει απόλυτα σε κάθε αναβάτη με ασυμβίβαστο χαρακτήρα, πάθος για νέες εμπειρίες και μεγάλη
αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση κάθε εμποδίου. Έτοιμο για κάθε πρόκληση και ταχύτατο χάρη στους νέους κινητήρες i-get, το
σκούτερ συνδυάζει ευελιξία με πολύ μεγάλη σταθερότητα. Η ενεργή θέση οδήγησης ενισχύει την απόλαυση, την ασφάλεια και την
ευκολία ελιγμών, ενώ η διπλή θέση των μαρσπιέ ενισχύει την άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Η συνδεσιμότητα κατά την οδήγηση
γίνεται μια πολύ απλή διαδικασία με την προαιρετική πλατφόρμα Aprilia MIA, η οποία συνδέει την οθόνη LCD με το smartphone του
αναβάτη (μέσω Bluetooth). Μια βολική πρίζα φόρτισης USB έχει προσαρμοστεί στο ντουλαπάκι του πίσω μέρους της ποδιάς.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ WAVΕ
(όχι στο Aprilia SR-GT 125)

UNSTOPPABLE EMOTION

Το Aprilia SR-GT έχει ένα αστείρευτο πάθος για κίνηση, με κορυφαία απόδοση
στην πόλη και εξαιρετική ευελιξία σε κάθε είδους εμπόδιο. Η ανάρτηση
μεγάλης διαδρομής απορροφά τους κραδασμούς στην πόλη και παρέχει
σιγουριά στις μεγάλες αποστάσεις και σε κάθε είδους και ποιότητας
οδόστρωμα. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα wave και
εξασφαλίζει αποτελεσματικό φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες. Το εμπρός
μέρος έχει σχεδιαστεί για μέγιστη προστασία του αναβάτη σε οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32 LT
ΠΛΑΤΗ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
32 LT (ΜΑΥΡΗ ΡΑΦΗ)
ΠΛΑΤΗ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
32 LT (ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΦΗ)
ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 32 LT
ΠΙΣΩ ΣΧΑΡΑ
ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 33 LT
ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 33 LT
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
APRILIA MIA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΘΗΚΗ SMARTPHONE
ΚΡΑΝΟΣ APRILIA JET
ΚΡΑΝΟΣ APRILIA MULTIROAD

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

ΓΑΝΤΙΑ APRILIA SPORT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ COMFORT+

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ APRILIA 3/4

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΤΖΑΚΕΤ APRILIA RACING

Η ΓΚΑΜΑ

SR GT SPORT 125/200

SR GT 125/200

APRILIA BLACK

STREET GREY

INFINITY BLUE

STREET GOLD

RED RACEWAY

IRIDIUM GREY

APRILIA SR-GT 125
APRILIA SR-GT 125 SPORT

APRILIA SR-GT 200
APRILIA SR-GT 200 SPORT

Κινητήρας

1-κύλινδρος 4-χρονος i-get με σύστημα Start&Stop

Κυβισμός

125 cc

174 cc

Διάμετρος x διαδρομή

52 mm x 58,7 mm

61,5 mm x 58,7 mm

Μέγιστη Ισχύς

11 kW στις 8.750 rpm

13 kW στις 8.500 rpm

Μέγιστη Ροπή

12 Nm στις 6.500 rpm

16.5 Nm στις 7.000 rpm

Κατανάλωση
Ρύποι CO2
Χρονισμός
Σύστημα Ψύξης
Σύστημα Τροφοδοσίας

2 l/100 km

2,6 l/100 km

60 g/km

61 g/km

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) με 4 βαλβίδες
Με υγρό
Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Λίπανση

Υγρό κάρτερ

Εκκίνηση

Μίζα

Μετάδοση

Αυτόματη συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση (CVT)

Συμπλέκτης
Πλαίσιο

Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός συμπλέκτης

Ανάρτηση (εμπρός)
Ανάρτηση (πίσω)
Φρένο (εμπρός)
Φρένο (πίσω)
Ελαστικό (εμπρός)
Ελαστικό (πίσω)
Μήκος
Πλάτος

• Κάλυψη των δαπανών επισκευής για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή σε
αστοχία συναρμολόγησης εξαρτημάτων
• Αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά, συμπεριλαμβάνεται η
εργασία αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης
• Οδική βοήθεια που περιλαμβάνει επισκευή (εάν γίνεται) και ρυμούλκηση
• Εξειδικευμένη και πιστοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Piaggio
• Ενίσχυση της αξίας μεταπώλησης του οχήματος
Περισσότερες πληροφορίες στα σημεία πώλησης ή τεχνικής εξυπηρέτησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου Piaggio

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι ø 33 mm (διαδρομή 120 mml)
Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση (διαδρομή 102 mm)
Υδραυλικό με δίσκο wave,
Υδραυλικό με δίσκο wave,
Ø 260 mm - CBS
Ø 260 mm - ABS
Υδραυλικό με δίσκο wave, Ø 220
Υδραυλικό με δίσκο wave,
Ø 220 mm
mm (εκτός του SR GT 125) - CBS
Tubless 110/80 - 14''
Tubless 130/70 - 13''
1.920 mm
765 mm
799 mm

Μεταξόνιο

1.350 mm

Προδιαγραφές

Μάθε πώς να ενεργοποιήσεις την Επέκταση Εγγύησης X-Care+, το πρόγραμμα που σου προσφέρει τις ίδιες καλύψεις
με την αρχική εγγύηση:

Σωληνωτό από υψηλής αντοχής χάλυβα

Ύψος Σέλας
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ

Χρόνο με το χρόνο, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, η ασφάλεια και οι επιδόσεις του σκούτερ σου παραμένουν πάντοτε η
πρώτη σου μέριμνα. Για τον λόγο αυτό, προσφέρουμε την επιλογή της επέκτασης της εγγύησης πέραν των 24 μηνών
που παρέχονται ως στάνταρ εργοστασιακή εγγύηση, με ειδικό πακέτο για το τρίτο και τέταρτο έτος από την
ημερομηνία αγοράς. Λίγη παραπάνω φροντίδα και προσοχή σε εσένα και το όχημά σου, που εγγυάται την κάλυψη σε
περίπτωση βλάβης και συγχρόνως παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της οδικής βοήθειας.

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.aprilia.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 Aprilia για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη τεχνική υποστήριξη.

9L
EURO 5

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