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AGILITY CITY+ 125

AGILITY CITY+ 125 v červené

AGILITY CITY+ 125
Plus je vždy správná volba.
Zbrusu nová AGILITY CITY+ 125 nyní přináší více než jen plus na asfaltových plochách
v centrech velkoměst. Nese v sobě také typické geny rodiny AGILITY a přesvědčí svým
spolehlivým a úsporným motorem. Při manipulaci dosahuje AGILITY CITY+ nových superlativ, a to díky nádrži umístěné pod podlahou. Chytře zvolená kombinace různých
velikostí kol (přední 16 palců / zadní 14 palců) zvyšuje pohodlí a plynulost jízdy. Odkládací
schránka s 12V zásuvkou vpředu, úložný prostor pod sedadlem a pečlivě zpracované detaily, jako parkovací světlo s LED diodami a vyklápěcí stupačky pro spolujezdce dokazují,
že nová AGILITY+ je opravdu praktickým partnerem pro každý den.

AGILITY CITY+ 125 v bílé

TECHNICKÁ DATA*
AGILITY CITY+ 125
Výkon
6,6 kW při 7500 ot./min
Výška sedadla
810 mm
Maximální rychlost
85 km/h
Hmotnost (pohotovostní/celková)
131 kg / 281 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ
nosič zavazadel, topcase,
velké ochranné plexi

PŘEDNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR S 12V ZÁSUVKOU

125

VYKLÁPĚCÍ STUPAČKY PRO SPOLUJEZDCE
PARKOVACÍ SVĚTLO S LED DIODAMI
PŘÍSTROJOVKA S DIGITÁLNÍM
UKAZATELEM ČASU
ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

BARVY
1

2

3

1. bílá
2. modrá matná
3. červená

* Více technických informací naleznete v přehledu na zadní straně.

AGILITY CITY+ 125 - COMFY

www.kymco.cz

Rozměry
(d / š / v / sedadla)

Zdvihový objem 125 ccm

Přední odpružení

hydraulická teleskopická vidlice

Hmotnost (pohot. / celková) 131 kg / 281 kg

Výkon

6,6 kW při 7500 ot./min

Zadní odpružení

jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(2 tlumiče se seřiditelným předpětím)

Objem nádrže

7l

Startér

elektrický / nášlapný

Brzdy vpředu

1 kotouč (260 mm ø)

Maximální rychlost

85 km/h

Spojka

odstředivá

Brzdy vzadu

1 kotouč (240 mm ø)

Motor

jednoválcový, vzduchem
chlazený 4-takt

Převodovka

bezestupňový variátor

Pneumatiky
vpředu a vzadu

100/80-16“ a 120/80-14“

2050 / 735 / 1270 / 810 mm

Informujte se u autorizovaného
prodejce KYMCO na výhodné možnosti ﬁnancování

Doporučujeme helmy, oblečení & příslušenství značky

Dovozce pro Českou republiku
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d. OPf.
Tel. +49 961 3885 346
Fax +49 961 3885 203
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v
době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli a
bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou
vyhrazeny. Stav: Listopad 2014
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TECHNICKÁ DATA

