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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑ. ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ, ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΜΕΤΟΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. 



ΝΕΟ
PIAGGIO MEDLEY
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ
Το Medley πολλαπλασιάζει τον χώρο.
Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα 
σου επιτρέπει να πάρεις μαζί σου όσα σε 
παθιάζουν, όπου επιθυμείς. 
Η δική σου μέρα, το δικό σου Medley.
#ordinaryspecial



ΝΕΟΣ FULL LED
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

LED ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΝΕΕΣ

Το Medley είναι νέο, όπως και η εμπειρία που προσφέρει. Ένα πρωτοποριακό σκούτερ με μεγάλους 
τροχούς, ευέλικτο και ελαφρύ, αλλά με επιδόσεις που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατηγορία. 
Δυναμικό στον δρόμο, εύκολο στη χρήση, συμπαγές αλλά εξαιρετικά ευρύχωρο, ιδανικό και για 
διαδρομές εκτός πόλης. Οι υψηλές επιδόσεις και η έμφυτη κομψότητα του νέου σχεδιασμού, που 
διατίθεται σε μια κλασική και μία σπορ παραλλαγή, προσθέτουν ενθουσιασμό και διασκέδαση στην 
εμπειρία οδήγησης. Οι γραμμές είναι δυναμικές, με το ανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα και το 
αιχμηρό πίσω. Ανανεωμένη σχεδίαση και για την εργονομική σέλα και το τιμόνι, όπου φιλοξενείται 
ο νέος full-LED προβολέας και o ψηφιακός LCD πίνακας οργάνων. Μεγάλοι τροχοί με γενναιόδωρες 
ζάντες και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ 
ΓΙΑ ΔΥΟ FULL-FACE ΚΡΑΝΗ

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΝΕΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
ΜΑΡΣΠΙΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΝΕΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ LCD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ 
SMARTPHONE

  Το Medley είναι αξεπέραστο σε ό,τι αφορά τις έξυπνες λύσεις που ανεβάζουν επίπεδο την εμπειρία 
οδήγησης, διατηρώντας την εξαιρετική ικανότητα φόρτωσης για 2 full-face κράνη. Ο νέος πίνακας 
οργάνων, εξολοκλήρου LCD, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων του οχήματος. Ο 
μπροστινός προβολέας και τα φώτα ημέρας είναι full-LED, για μεγαλύτερη ορατότητα και ασφάλεια, 
ενώ η τάπα του ρεζερβουάρ στο κεντρικό τούνελ διευκολύνει τον ανεφοδιασμό, χωρίς να χρειάζεται 
να κατέβει ο οδηγός. Ο μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα διαθέτει θύρα USB και τα αναδιπλούμενα 
μαρσπιέ συνεπιβάτη κάνουν το ταξίδι πιο άνετο.





ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 
ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

• Κόκκινα ελατήρια πίσω 
αμορτισέρ

• Σέλα με σπορ φινιρίσματα

• Δαγκάνες φρένων χρυσού 
χρώματος

• Δισκόφρενα τύπου 
μαργαρίτα

• Σύστημα διασύνδεσης 
PIAGGIO MIA στον βασικό 
εξοπλισμό 

PIAGGIO MEDLEY S
Η σπορ προσωπικότητα του νέου Medley S υπογραμμίζεται από πολλές χρωματικές λεπτομέρειες 
και ειδικά φινιρίσματα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται η λειτουργία Bike Finder, με 
τηλεχειριστήριο, και το σύστημα συνδεσιμότητας PIAGGIO MIA. Χάρη στη σύνδεση Bluetooth και 
την αποκλειστική εφαρμογή που διατίθεται στο App Store και το Google Play, η οθόνη του 
οχήματος γίνεται επέκταση του smartphone και επιτρέπει την απάντηση κλήσεων, προβολή 
ειδοποιήσεων μηνυμάτων, ενεργοποίηση φωνητικών εντολών smartphone και αναπαραγωγή 
μουσικής από λίστες.



ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ABS BOSCH

ΝΕΟΙ I-GET ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ START & STOP

Η τελευταία εξέλιξη της οικογένειας κινητήρων Piaggio i-get, υγρόψυκτοι, με ηλεκτρονικό ψεκασμό 
και τέσσερις βαλβίδες, επιτρέπει στο νέο Medley να βελτιώσει τις επιδόσεις και να αυξήσει την ισχύ 
και στους δύο κυβισμούς, 125 και 150 cc. Με κορυφαίο σεβασμό προς το περιβάλλον, οι νέοι 
κινητήρες προσφέρουν δύναμη, άμεση απόκριση, επιτάχυνση, ροπή και ρευστότητα σε ασύγκριτα 
επίπεδα για την κατηγορία. Χάρη στο χαμηλό βάρος, τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου, το νέο 
φαρδύτερο πίσω ελαστικό και το εξαιρετικό σύστημα πέδησης με δικάναλο ABS, το νέο Medley 
εξασφαλίζει καλό κράτημα στον δρόμο και ευχάριστη, γρήγορη οδήγηση μέσα στην κίνηση της 
πόλης αλλά και σε υπεραστικό περιβάλλον.



ΜΑΥΡΟ -  NERO ABISSO

ΓΚΡΙ  -  GRIGIO MATERIA

ΛΕΥΚΟ -  BIANCO LUNA

ΛΕΥΚΟ -  BIANCO LUNA

ΜΠΛΕ -  BLU ORIONE

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ -  NERO METEORA

ΧΡΩΜΑΤΑΓΝΗΣΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• Ανεμοθώρακας Top και Urban

• Παρμπρίζ διάφανο ή φιμέ

• Βαλιτσάκι 37lt (φιλοξενεί ένα
κράνος full-face ή δύο demi Jet με
ζελατίνα)

• Βαλιτσάκι 32lt (φιλοξενεί ένα
κράνος full-face ή δύο Jet P-Style) 

• Κιτ στήριξης βαλίτσας

• Εσωτερική τσάντα για 
βαλιτσάκι 37 lt

• Πλάτη βαλίτσας στο 
χρώμα της σέλας

• Προστασία ποδιών

• Κουκούλα οχήματος 
εξωτερικού χώρου 

• Μηχανικό αντικλεπτικό σέλας-
τιμονιού

• Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό

• PMP Piaggio Multimedia Platform

• Γκάμα Jet και Demi-Jet κρανών 
Piaggio

• Σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
Piaggio Bluetooth με 
προσαρμόσιμο μικρόφωνο 



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 Piaggio για 
ασφαλείς αγορές και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τα γνήσια ανταλλακτικά Piaggio εξασφαλίζουν εγγυημένη ποιότητα και διατηρούν αναλλοίωτη την απόδοση 
του οχήματός σας.

•

•

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.

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.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MEDLEY / MEDLEY S

150 i-get 125 i-get

Κινητήρας Μονοκύλινδρος 4-χρονος i-get Μονοκύλινδρος 4-χρονος i-get 

Κυβισμός 155 cc 125 cc

Διάμετρος x Διαδρομή 58 mm x 58,7 mm 52 mm x 58,7 mm

Μέγιστη Ισχύς 12,1 kW (16,5 HP) στις 8.750 σαλ 11 kW (15 HP) στις 9.000 σαλ

Μέγιστη Ροπή 15 Nm στις 6.500 σαλ 12 Nm στις 6.500 σαλ

Κατανάλωση (κύκλος WMTC) 41 km/l 41,5 km/l

Εκπομπές CO2  59 g/km 59 g/km

Χρονισμός Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) - 4 βαλβίδεςΜονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) - 4 βαλβίδες

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ψύξη Με υγρό Με υγρό

Λίπανση Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Εκκίνηση Σύστημα Start & Stop Σύστημα Start & Stop

Μετάδοση Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT

Συμπλέκτης Aυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός Aυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός

Πλαίσιο Σωληνωτό από ατσάλι με ενισχύσεις
από ατσάλινα ελάσματα

Σωληνωτό από ατσάλι με ενισχύσεις
από ατσάλινα ελάσματα

Ανάρτηση εμπρός Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι

Ανάρτηση πίσω Διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, 
ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου σε 5 θέσεις

Διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, 
ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου σε 5 θέσεις

Φρένο εμπρός Δίσκος Ø 260 mm Δίσκος Ø 260 mm

Φρένο πίσω Δίσκος Ø 240 mm Δίσκος Ø 240 mm

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 – 16” Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 – 16”

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 120 / 70 - 14” Χωρίς αεροθάλαμο 120 / 70 - 14”

ABS Στον βασικό εξοπλισμό Στον βασικό εξοπλισμό

Μήκος / Πλάτος / Μεταξόνιο     2.020 mm / 705 mm / 1.390 mm 2.020 mm / 705 mm / 1.390 mm

Ύψος σέλας 799 mm 799 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 7 l 7 l

Έγκριση τύπου EURO 4 EURO 4

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