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Move Beautifully
Αλλάζουμε τη μετακίνηση αναμιγνύοντας την
τεχνολογία με την τέχνη, τις καλές ιδέες με το καλό
design. Ας δείξουμε στον κόσμο ότι η λειτουργικότητα
μπορεί να είναι διασκεδαστική και η πρακτικότητα
όμορφη. Ας κάνουμε το κουμπί start τη συσκευή
πυροδότησης που μετατρέπει κάθε Δευτέρα πρωί, κάθε
σχολική διαδρομή, κάθε μποτιλιάρισμα, και κάθε δουλειά
της τελευταίας στιγμής σε κάτι συναρπαστικό. Ας
δώσουμε αξία ακόμα και στην πιο αδιάφορη διαδρομή
μετατρέποντας την, στην καλύτερη στιγμή της ημέρας.
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Η Piaggio μετατρέπει τις καθημερινές διαδρομές με οχήματα δυο ή τριών
τροχών σε κάτι συναρπαστικό, μια εμπειρία συγκλονιστική που γεμίζει τον
κόσμο σου με Ιταλικό στυλ και σχεδιασμό, αφήνοντας μια μοντέρνα αίσθηση.
Όμως η ουσία δεν είναι μόνο στο στυλ. Στο μυαλό μας πάντα είναι η ασφάλεια
και η άνεση σου με αποτέλεσμα όλα μας τα αξεσουάρ να υποβάλλονται στους
ίδιους ενδελεχείς ελέγχους όπως και τα οχήματα, για να σου προσφέρουμε πιο
ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία. Εσύ συγκεντρώσου στο να απολαύσεις τη
διαδρομή και άσε τα υπόλοιπα σε εμάς.
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ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A
ΚΩΔ. CM261512

ΓΚΡΙ TITANIO 742/B
ΚΩΔ. CM261519

ΚΟΚΚΙΝΟ MUST 880/A
ΚΩΔ. CM261515

ΜΑΥΡΟ UNIVERSO 91/B
ΚΩΔ. CM261511

ΛΕΥΚΟ 533
ΚΩΔ. CM261516

ΠΡΑΣΙΝΟ OPACO 333/A
ΚΩΔ. CM261517

ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A
ΚΩΔ. CM261612

ΜΠΛΕ PLANET 233/A
ΚΩΔ. CM261514

ΜΑΥΡΟ CARBONIO 93/B
ΚΩΔ. CM261513

ΓΚΡΙ DUST 785/A
ΚΩΔ. CM261518

ΜΑΥΡΟ UNIVERSO 91/B
ΚΩΔ. CM261611

ΚΟΚΚΙΝΟ MUST 880/A
ΚΩΔ. CM261615

ΛΕΥΚΟ 533
ΚΩΔ. CM261616

ΓΚΡΙ TITANIO 742/B
ΚΩΔ. CM261619

ΠΡΑΣΙΝΟ OPACO 333/A
ΚΩΔ. CM261617

ΜΠΛΕ PLANET 233/A
ΚΩΔ. CM261614

ΜΑΥΡΟ CARBONIO 93/B
ΚΩΔ. CM261613

ΓΚΡΙ DUST 785/A
ΚΩΔ. CM261618

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 50lt

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt

Ευρύχωρο με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης. Μπορεί να φιλοξενήσει δυο ανοιγόμενα κράνη. Το καπάκι είναι βαμμένο στα
χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Διαθέτει επίσης ειδική θήκη για
έγγραφα και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης αντικειμένων.

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Το καπάκι είναι βαμμένο στα χρώματα
του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας.
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ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΚΩΔ. 1B002049
ΚΩΔ. 1B002032 βάσεις στήριξης κιτ

ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΙΣΩ
ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΚΩΔ. 1B002052
ΚΩΔ. 1B002054 βάση στήριξης

Πλαϊνές βαλίτσες 42lt κατασκευασμένες με την μέθοδο της
θερμοδιαμόρφωσης για μεγαλύτερη αντοχή και αντίσταση
σε κραδασμούς και δονήσεις. Άριστη ποιότητα κατασκευής
με έμφαση στο φινίρισμα, και στυλ που ταιριάζει απόλυτα
στο όχημα. Σύστημα εύκολης απελευθέρωσης. Απαραίτητο
το κιτ 1Β002032 για την τοποθέτηση τους.

Βαλιτσάκι πίσω 30lt κατασκευασμένο με την μέθοδο
της θερμοδιαμόρφωσης για μεγαλύτερη αντοχή
και αντίσταση σε κραδασμούς και δονήσεις. Άριστη
ποιότητα κατασκευής με έμφαση στο φινίρισμα, και στυλ
που ταιριάζει απόλυτα στο όχημα. Σύστημα εύκολης
απελευθέρωσης. Απαραίτητο το κιτ 1Β002054 για την
τοποθέτηση του.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ STYLE

ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΔΙΑΣ 16lt

ΚΩΔ. 2S000117
Παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό υλικό για
μεγαλύτερη προστασία από τον αέρα. Φινίρισμα στο κιτ
στήριξης με επεξεργασία ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην
αισθητική του οχήματος.
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ΚΩΔ. 605650M
Τσάντα ποδιάς 16lt, προσφέρει στο όχημα μεγαλύτερη
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων. Διαθέτει πλαϊνές
τσέπες.

ΣΕΛΑ COMFORT GEL ΚΑΦΕ
ΚΩΔ. 2S000119

ΣΕΛΑ COMFORT GEL ΜΑΥΡΗ
ΚΩΔ. 2S000137

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΚΩΔ. 605690M

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
ΚΩΔ. 2S000121

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη αλλά και του συνεπιβάτη
χάρη στα ένθετα από gel που διαθέτει.

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη αλλά και του συνεπιβάτη
χάρη στα ένθετα από gel που διαθέτει.

Αδιάβροχες προστασίες χεριών με εσωτερική επένδυση
από συνθετική γούνα για άνεση και προστασία τον
χειμώνα. Λογότυπο Piaggio.

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη κατά τη διάρκεια
του χειμώνα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε
4 επίπεδα. Απαραίτητη η παραγγελία του κωδικού
2S000122 για την λειτουργία τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ TOP

ΚΩΔ. 605576M011
Αδιάβροχη, προσφέρει μέγιστη προστασία από τη βροχή
και το κρύο χάρη στην ειδική ισοθερμική επένδυση που
διαθέτει. Μέγιστη προστασία ακόμα και σε μεγάλες
ταχύτητες. Διαθέτει ενσωματωμένο κάλυμμα σέλας και
αντικλεπτικό σύστημα. Σχεδιασμένη ώστε να τοποθετηθεί
σε αυτήν ειδικό σύστημα θέρμανσης για μεγαλύτερη
προστασία τον χειμώνα.
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ΚΩΔ. 2S000124
Μικρό ηλεκτρικό κάλυμμα που τοποθετείται στην
προστασία ποδιών της Piaggio για μεγαλύτερη άνεση
του αναβάτη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 επίπεδα.
Απαραίτητη η παραγγελία του κωδικού 2S000122
για την λειτουργία του.

ΚΩΔ. 2S000122
Ρυθμίζει την λειτουργία των θερμαινόμενων αξεσουάρ
διασφαλίζοντας την διάρκεια της μπαταρίας και την
επάρκεια της ενέργειας που χρειάζεται το όχημα. Τα
δυο κουμπιά ρυθμίζουν τα θερμαινόμενα αξεσουάρ
(πωλούνται ξεχωριστά) σε 4 επίπεδα, 25%, 50%, 75%
και 100%. Διαθέτει λειτουργία μνήμης της επιλεγμένης
ρύθμισης θερμοκρασίας.

ΚΩΔ. 605537M028
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

MP3
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΚΩΔ. 1D001770
ΚΩΔ. 1D001738 κιτ εγκατάστασης

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM 2.0
ΚΩΔ. 606522M μονάδα PMP
ΚΩΔ. 1D001737 κιτ εγκατάστασης

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα αυτοτροφοδοσίας.
Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών χρήσεων και χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας. Απαραίτητο το κιτ 1D001738 για
την εγκατάστασή του.

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες
τις πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως
οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων,
λειτουργία του οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός
1D001737 για την εγκατάσταση.

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΘΗΚΗ SMARTPHONE ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΚΩΔ. 2S000118
Ειδική βάση για τη στήριξη των πιο διαδεδομένων
συστημάτων πλοήγησης. Στο κιτ περιλαμβάνεται καλώδιο
τροφοδοσίας για τις συσκευές. Σε αυτήν μπορούν να
τοποθετηθούν οι θήκες smartphone 605923M003,
605923M004 και 605923M005.

ΚΩΔ. 605923M003 smartphone 3,8”
ΚΩΔ. 605923M004 smartphone 4,3”
ΚΩΔ. 605923M005 smartphone 5,5”
Στον κωδικό περιλαμβάνεται βάση στήριξης και θήκη
smartphone. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με θύρα USB που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση του κινητού.
Μπορεί να τοποθετηθεί επίσης στην βάση 2S000118.

MP3
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ΤΑΠΕΤΟ RACING KIT
ΚΩΔ. 605473M
Αλουμινίου, αντιολισθητικά χαρίζουν πιο σπορ εμφάνιση
στο όχημα.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΚΩΔ. 605290M001
Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο
υλικό με ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει διαφανές
κάλυμμα πινακίδας, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ
και κρίκο αλυσίδας με επικάλυψη από PVG για καλύτερη
συγκράτηση στο όχημα. Λογότυπο Piaggio.
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ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BITUBO
ΚΩΔ. 606390M μόνο για οχήματα 500cc
Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη και συμπεριφορά
οχήματος σε όλες συνθήκες οδήγησης. Μεταβλητού
βήματος ελατήριο (μη γραμμικό) με μικρομετρική ρύθμιση
χωρίς χρήση εργαλείων. Ρύθμιση συμπίεσης με εύχρηστο
περιστρεφόμενο διακόπτη. Δοχείο αερίου/λαδιού
(piggyback) για καλύτερη ψύξη κατά τη σκληρή χρήση.
Πλαστικό στοπ κραδασμών ελατηρίου μεταξύ ελατηρίου
και σώματος.

ΓΚΡΙ TITANIO 742/B

ΚΟΚΚΙΝΟ IBIS 854/A

ΚΩΔ. 67275600EZ

ΚΩΔ. 6727560XR7

ΛΕΥΚΟ LUNA 544
ΚΩΔ. 67275600BR

ΧΟΥΦΤΕΣ
ΜΑΥΡΟ COSMO 98/A
ΚΩΔ. 6727560XN2

ΚΩΔ. 673730

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη πρόσβαση στο κλειδί
εκκίνησης. Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες
ταχύτητες, διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό
καλώδιο.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Το καπάκι είναι βαμμένο στα χρώματα του
οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας.

ΚΩΔ. 673923
Kατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μεθακρυλικό
εστέρα 4mm.
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ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 674285
Από υψηλής ποιότητας μεθακρυλικό (ΕΙ50)
αντικραδασμικό υλικό 4mm. Συμπεριλαμβάνεται στην
έγκριση τύπου του οχήματος. Οι χούφτες πωλούνται
ξεχωριστά

ΚΩΔ. 605576M002

Από polycarbonate υλικό με αντιολισθητικό προστατευτικό.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕΣΑΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΚΩΔ. 605290M001
Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο
υλικό με ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει διαφανές
κάλυμμα πινακίδας, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ
και κρίκο αλυσίδας με επικάλυψη από PVG για καλύτερη
συγκράτηση στο όχημα. Λογότυπο Piaggio.

ΚΩΔ. 602687M
Ειδικός συναγερμός με σύστημα αυτοτροφοδοσίας, για
οχήματα με προεγκατάσταση. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό
κλειδί και τηλεχειριστήριο με δύο κουμπιά. Εγκαθίσταται
εύκολα χάρη στο σύστημα Plug&Play που διαθέτει.

MP3 Yourban
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ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 605537M017
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

ΣΕΛΑ COMFORT GEL
ΚΩΔ. 606618M
Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη αλλά και του συνεπιβάτη
χάρη στα ένθετα από gel που διαθέτει.

MP3 Yourban
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ΜΑΥΡΟ LUCIDO 90/B
ΚΩΔ. CM290302

ΚΟΚΚΙΝΟ MUST 880/A

ΑΣΗΜΙ COMETA 760/B

ΚΩΔ. CM290301

ΚΩΔ. CM277515

ΠΡΑΣΙΝΟ OPACO 333/A
ΚΩΔ. CM290303

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 36lt
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος και ένα full jet με ζελατίνα. Το καπάκι
είναι βαμμένο στα χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Στο κιτ
περιλαμβάνεται η βάση βαλίτσας.

ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A
ΚΩΔ. CM277508

ΜΠΛΕ SPORT 272/A
ΚΩΔ. CM277516

ΜΑΥΡΟ LUCIDO 90/B
ΚΩΔ. CM277518

ΠΡΑΣΙΝΟ OPACO 333/A
ΚΩΔ. CM277519

ΚΟΚΚΙΝΟ MUST 880/A
ΚΩΔ. CM277517

ΓΚΡΙ BASALTO 705/C
ΚΩΔ. CM277509

ΑΣΗΜΙ COMETA 760/B
ΚΩΔ. CM277512

ΜΑΥΡΟ CARBONIO (POLICE) 93/B
ΚΩΔ. CM277510

ΛΕΥΚΟ STELLA 595
ΚΩΔ. CM277514

ΜΑΥΡΟ CARBONIO 93/B
ΚΩΔ. CM277513

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt

BEVERLY ST ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι
βαμμένο στα χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Λογότυπο Piaggio.
Απαραίτητη η βάση 1Β003657 για την τοποθέτησή του.

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι
βαμμένο στα χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Λογότυπο Piaggio.
Απαραίτητη η βάση 1Β003657 για την τοποθέτησή του.
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BEVERLY

BEVERLY
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ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 37lt
ΚΩΔ. 1B003657

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 1B004445

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας
37lt - CM27750*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται
αντίβαρα.

Από μεθακρυλικό αντικραδασμικό υλικό υψηλής
αντοχής 4mm.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ

ΚΩΔ. 674541
Παρμπρίζ κοντό διάφανο από polycarbonate
αντικραδασμικό υλικό, υψηλής αντοχής, 4mm.

ΚΩΔ. 674539
Παρμπρίζ κοντό φιμέ από polycarbonate
αντικραδασμικό υλικό υψηλής αντοχής 4mm. Στον
στανταρντ εξοπλισμό του Sport Touring.

BEVERLY
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
ΚΩΔ. 606095M

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΩΔ. 605290M003

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη πρόσβαση στο κλειδί
εκκίνησης. Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες
ταχύτητες, διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό
καλώδιο.

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο
υλικό με ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει ειδικά
ανοίγματα για τα αξεσουάρ. Λογότυπο Piaggio.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΚΩΔ. 602687M
Ειδικός συναγερμός με σύστημα αυτοτροφοδοσίας
για οχήματα με προεγκατάσταση. Περιλαμβάνει
ηλεκτρονικό κλειδί και τηλεχειριστήριο με δύο κουμπιά.
Εγκαθίσταται εύκολα χάρη στο σύστημα Plug&Play που
διαθέτει.
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ΚΩΔ. 605537M014
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

BEVERLY

31

ΛΕΥΚΟ PERLA 566
ΚΩΔ. CM277502

ΛΕΥΚΟ PERLA 566
ΚΩΔ. CM271103

ΓΚΡΙ TITANIO 798/B

ΜΠΛΕ SPORT 272/A

ΚΩΔ. CM277503

ΚΩΔ. CM277507

ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A
ΚΩΔ. CM271106

ΓΚΡΙ NERO GRAFITE 79/A
ΚΩΔ. CM277505

ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A
ΚΩΔ. CM277501

ΓΚΡΙ DUST 785/A
ΚΩΔ. CM277520

ΜΑΥΡΟ GRAFITE 79/A
ΚΩΔ. CM271104

ΓΚΡΙ TITANIO 798/B

ΜΠΛΕ SPORT 272/A

ΓΚΡΙ DUST 785/A

ΚΩΔ. CM271116

ΚΩΔ. CM271117

COD. CM271118

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο demi jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι
βαμμένο στα χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Λογότυπο Piaggio.
Απαραίτητη η βάση 1Β003247 για την τοποθέτησή του.

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο Piaggio Style κράνη. Το καπάκι
είναι βαμμένο στα χρώματα του οχήματος. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη η βάση 1Β003017 για την τοποθέτησή του. Διαθέτει
υποδοχές για την εγκατάσταση πλάτης βαλίτσας.
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ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 37lt

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt

ΚΩΔ. 1B003247

ΚΩΔ. 1B003017
Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 32lt CM2711*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται αντίβαρα.

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 37lt CM27750*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται αντίβαρα.

ΚΑΦΕ
ΚΩΔ. CM260407

ΜΑΥΡΗ
ΚΩΔ. CM260408

ΜΑΥΡΗ/ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΦΗ
ΚΩΔ. CM260406

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt
Στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας, για τα βαλιτσάκια 32lt - CM2711*.

MEDLEY
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ΠΑΡΜΠΡΙΖ “TOP”
ΚΩΔ. 1B004673

ΠΑΡΜΠΡΙΖ “URBAN”
ΚΩΔ. 1B003991

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
ΚΩΔ. 606391M

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΩΔ. 606392M

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και
αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm με χούφτες.
Καινοτόμος σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα
με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. Εγκεκριμένο και
πιστοποιημένο από την Piaggio. Λογότυπο Piaggio.

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και
αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm με
χρωμιωμένα στηρίγματα και χούφτες. Εγκεκριμένο και
πιστοποιημένο από την Piaggio. Λογότυπο Piaggio.

Ειδικά κατασκευασμένη για το όχημα με λογότυπο
Medley. Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες
ταχύτητες, διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό
καλώδιο.

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από αδιάβροχο,
μαύρο υλικό. Διαθέτει ειδικά ανοίγματα για τα
αξεσουάρ. Ανακλαστικό λογότυπο Medley.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ

ΤΑΠΕΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

ΚΩΔ. 1B004693
Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και
αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm. Καινοτόμος
σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech”
καλύμματα. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την
Piaggio.
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ΚΩΔ. 1B004692
Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και
αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm. Καινοτόμος
σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech”
καλύμματα. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την
Piaggio.

ΚΩΔ. 1B003556
Ακολουθεί τις γραμμές του πατώματος του οχήματος
για μεγαλύτερη προστασία, αντιολισθητικό. Λογότυπο
Medley.

ΚΩΔ. 1D001770
ΚΩΔ. 1D001456 κιτ εγκατάστασης
Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα
αυτοτροφοδοσίας. Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών
χρήσεων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Απαραίτητο το κιτ 1D001456 για την εγκατάστασή του.

MEDLEY
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ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ PLUS+
KΩΔ. 605537M031

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 605537M032

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Έκδοση με κλειδαριά ασφαλείας και επεξεργασία ανθεκτική
στη διάβρωση.

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

BIKE FINDER

PIAGGIO MULTIMEDIA
PLATFORM (PMP)

ΚΩΔ. 1D001223
ΚΩΔ. 1D001464 κιτ εγκατάστασης
Σύστημα γρήγορης αναγνώρισης/εύρεσης οχήματος.
Άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο. Απαραίτητο για την
εγκατάσταση το κιτ 1D001464.
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PIAGGIO SOUND SYSTEM (PSS)
ΚΩΔ. 605933M
ΚΩΔ. 1D001463 κιτ εγκατάστασης
Σχεδιασμένο από το Piaggio Innovation Research Center,
λειτουργεί μέσω bluetooth από το κινητό του αναβάτη,
χωρίς ηχεία. Ο ήχος ακούγεται μέσω των ενισχυτών που
τοποθετούνται στην περιοχή της ποδιάς και μεταδίδουν
τον ήχο. Για την τοποθέτηση του απαιτείται ο κωδικός
1D001463.

ΚΩΔ. 606409M
ΚΩΔ. 1D001457 κιτ εγκατάστασης
Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες
τις πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως
οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων,
λειτουργία του οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός
1D001457 για την εγκατάσταση.

MEDLEY
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ΜΠΕΖ
ΚΩΔ. CM260404

ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔ. CM260405

ΚΩΔ. CM260406

ΛΕΥΚΟ PERLA 566
ΚΩΔ. CM271103

πλάτη βαλίτσας
Εργονομική πλάτη βαλίτσας, στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας.

ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A

ΚΑΦΕ MET 135/A

ΚΩΔ. CM271106

ΚΩΔ. CM271112

ΓΚΡΙ TITANIO 742/B

ΜΑΥΡΟ LUCIDO 94

ΜΑΥΡΟ GOFFRATO

ΚΩΔ. CM271113

ΚΩΔ. CM271111

ΚΩΔ. 1B002187

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt
ΚΩΔ. 1B002447

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο Piaggio Style κράνη. Το καπάκι
είναι βαμμένο στα χρώματα του οχήματος. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη η βάση 1Β002447 για την τοποθέτησή του. Διαθέτει
υποδοχές για την εγκατάσταση πλάτης βαλίτσας.
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Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 32lt CM2711* & 1B002187.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 1B002633
Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και
αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm με
ενσωματωμένες χούφτες. Καινοτόμος σχεδιασμός με
χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα.
Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Piaggio.

LIBERTY
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ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΚΟΝΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΩΔ. 1B002644

ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΚΟΝΤΟ ΦΙΜΕ
ΚΩΔ. 1B003972

Παρμπρίζ κοντό διάφανο, από υψηλής ποιότητας
αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό μεθακρυλικό
υλικό 4mm με ενσωματωμένες χούφτες. Καινοτόμος
σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech”
καλύμματα. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την
Piaggio.

Παρμπρίζ κοντό φιμέ, από υψηλής ποιότητας
αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό μεθακρυλικό
υλικό 4mm με ενσωματωμένες χούφτες. Καινοτόμος
σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech”
καλύμματα. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την
Piaggio.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔ. 606247M
Ειδικά κατασκευασμένη για το όχημα με λογότυπο
Liberty. Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες
ταχύτητες, διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό
καλώδιο.

ΚΩΔ. 606248M
Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από αδιάβροχο,
μαύρο υλικό. Διαθέτει ειδικά ανοίγματα για τα
αξεσουάρ. Ανακλαστικό λογότυπο Liberty.

LIBERTY
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ΤΑΠΕΤΟ

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ

ΚΩΔ. 1B003435

ΚΩΔ. 1C001823

Ακολουθεί τις γραμμές του πατώματος του οχήματος
για μεγαλύτερη προστασία, αντιολισθητικό. Λογότυπο
Medley. Χρωμιωμένα φινιρίσματα.

Με αισθητήρα εκκίνησης. Στον κωδικό περιλαμβάνεται
το κιτ τοποθέτησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

BIKEFINDER

ΚΩΔ. 1D001770
ΚΩΔ. 1D001284 κιτ εγκατάστασης
Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα
αυτοτροφοδοσίας. Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών
χρήσεων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Απαραίτητο το κιτ 1D001284 για την εγκατάστασή του.
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ΚΩΔ. 1D001223
ΚΩΔ. 1D001241 κιτ εγκατάστασης
Σύστημα γρήγορης αναγνώρισης/εύρεσης οχήματος.
Άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο. Απαραίτητο για την
εγκατάσταση το κιτ 1D001241.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 605537M029

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ PLUS+
ΚΩΔ. 605537M030

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Έκδοση με κλειδαριά ασφαλείας και επεξεργασία ανθεκτική στη
διάβρωση.

PIAGGIO MULTIMEDIA
PLATFORM (PMP)

PIAGGIO SOUND SYSTEM (PSS)

ΚΩΔ. 606409M
ΚΩΔ. 1D001312 κιτ εγκατάστασης
Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες
τις πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως
οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων,
λειτουργία του οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός
1D001312 για την εγκατάσταση.
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ΘΥΡΑ USB
ΚΩΔ. 1D001558
Για την φόρτιση κινητών και άλλων συσκευών
multimedia. Τοποθετείται στο ντουλάπι της ποδιάς.

ΚΩΔ. 605933M
ΚΩΔ. 1D001310 κιτ εγκατάστασης
Σχεδιασμένο από το Piaggio Innovation Research Center,
λειτουργεί μέσω bluetooth από το κινητό του αναβάτη,
χωρίς ηχεία. Ο ήχος ακούγεται μέσω των ενισχυτών που
τοποθετούνται στην περιοχή της ποδιάς και μεταδίδουν
τον ήχο. Για την τοποθέτηση του απαιτείται ο κωδικός
1D001310.

LIBERTY
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POWER

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 28lt
ΚΩΔ. 656405

Βάση βαλίτσας, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά
για την τοποθέτηση της βαλίτσας 28lt.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό, αντικραδασμικό
μεθακρυλικό υλικό με ελαστικό περίβλημα. Έχει ελεγθεί
και πιστοποιηθεί από την Piaggio.

NRG Power

ΚΩΔ. 656414

Βαλιτσάκι 28lt με λευκό ανακλαστικό και λογότυπο
Piaggio. Χωράει ένα full face κράνος. Για την τοποθέτηση
του είναι απαραίτητη η παραγγελία σχάρας.

ΚΩΔ. 623207
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ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ

ΚΩΔ. 605537M001
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

NRG Power
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ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 28lt ΚΙΤ
ΚΩΔ. 672924
Βαλιτσάκι 28lt με ανακλαστικά και λογότυπο Piaggio.
Χωράει ένα full face κράνος. Στο κιτ περιλαμβάνονται
βάση βαλίτσας και χειρολαβή αλουμινίου.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 673116
Παρμπρίζ από μεθακρυλικό εστέρα πάχους 4mm με
στηρίγματα σε μαύρο χρώμα.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 605537M006
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.
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TYPHOON
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ΛΕΥΚΟ PERLA

ΜΠΛΕ MIDNIGHT

ΚΩΔ. 67511300BT

ΚΩΔ. 67511300DE

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 33lt
Βαλιτσάκι στα χρώματα του οχήματος χωρητικότητας ενός ανοιγόμενου κράνους.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 28lt
ΚΩΔ. 675682
Βαλιτσάκι 28lt με λευκό ανακλαστικό και λογότυπο
Piaggio.

62

FLY

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 675070
Παρμπρίζ από μεθακρυλικό εστέρα, αντιχαρακτικό. Έχει
ελεγθεί και πιστοποιηθεί από την Piaggio.

FLY
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ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 28lt
ΚΩΔ. 656405
ΚΩΔ. 656335 κιτ στήριξης
Βαλιτσάκι 28lt με λευκό ανακλαστικό και λογότυπο
Piaggio. Απαραίτητο το κιτ στήριξης 656335 για την
τοποθέτησή του.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ

ΚΩΔ. 672481
Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό
μεθακρυλικό υλικό 3mm.
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ZIP

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
ΚΩΔ. 582338
Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό
μεθακρυλικό υλικό 3mm.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 605537M004
Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του
οχήματος με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο,
ασφαλές και άνετο.

ZIP
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ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΑΡΑΣ
“DYNAMIC”
ΚΩΔ. 606271M

ΤΣΑΝΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
“DYNAMIC”
ΚΩΔ. 606272M

ΣΕΛΑ COMFORT TOP
ΚΩΔ. 1B003199

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΦΛΑΣ
ΚΩΔ. 1B003202

Τσάντα πολλαπλών χρήσεων, από υψηλής αντοχής
ύφασμα για την μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων
χάρη στις καινοτόμες επεκτεινόμενες θήκες που διαθέτει.
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα. Διαθέτει επίσης
λουράκι ώμου, αδιάβροχα φερμουάρ και κάλυμμα.

Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής ύφασμα για την
ασφαλή μεταφορά μικροαντικειμένων. Τοποθετείται
εύκολα μπροστά από το τιμόνι στον σκελετό του
ποδηλάτου.

Σέλα Comfort με διπλή ύφανση. Διαθέτει ειδικό
σύστημα για μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών
και σύστημα στήριξης δυο αλουμινένιων ράβδων για
μεγαλύτερη σταθερότητα.

Χειρολαβές με φλας LED για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Εργονομικά σχεδιασμένες για καλύτερη ισορροπία και
άνεση του αναβάτη.

ΤΣΑΝΤΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
“DYNAMIC”

ΤΣΑΝΤΑ ΣΕΛΑΣ
“DYNAMIC”

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
“JOURNEY”

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
“STYLE”

ΚΩΔ. 606274M
Από υψηλής αντοχής ύφασμα για την ασφαλή
μεταφορά μικροαντικειμένων. Τοποθετείται εύκολα
κάτω από τη σέλα στον σκελετό του ποδηλάτου και
διαθέτει αδιάβροχο φερμουάρ εύκολο στην πρόσβαση.
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WI-BIKE

ΚΩΔ. 606273M
Από υψηλής αντοχής ύφασμα για την μεταφορά
μικροαντικειμένων. Τοποθετείται εύκολα κάτω από
τη σέλα με σύστημα KLICK κλιπ. Διαθέτει επίσης
ανακλαστήρα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΚΩΔ. 606332M
Σετ χειροποίητων δερμάτινων αξεσουάρ Μade in Italy.
Στο σετ περιλαμβάνονται τσαντάκι τιμονιού με λουράκι
ώμου και οι πλαϊνές βαλίτσες με σύστημα ασφαλείας.
Πρακτικές για την μεταφορά αντικειμένων και κομψές
χαρίζουν ένα τόνο πολυτέλειας στο ποδήλατο.

ΚΩΔ. 606331M
Σετ χειροποίητων δερμάτινων αξεσουάρ Μade in Italy.
Στο σετ περιλαμβάνονται τσαντάκι σέλας, χειρολαβές
με φινιρισμα αλουμινίου, και σέλα που χαρίζουν ένα
τόνο πολυτέλειας στο ποδήλατο.

WI-BIKE
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ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ “SPORT”
ΚΩΔ. 1B003203

ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΩΔ. 606280M

Σχάρα αλουμινίου sport τοποθετείται εύκολα και
γρήγορα στον σκελετό του ποδηλάτου κάτω από τη
σέλα. Μέγιστο βάρος φόρτωσης 10kg.

Ελαστικός ιμάντας που αποτελείται από τρία ξεχωριστά
ελαστικά λουριά και διπλό γάντζο.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

ΘΗΚΗ SMARTPHONE
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΚΩΔ. 606266M
Μηχανικό αντικλεπτικό συνδέεται απ’ ευθείας στον
σκελετό. Ισχυρό από σκληρυμένο ατσάλι ανθεκτικό σε
εργαλεία διάρρηξης. Διαθέτει κουμπί αποδέσμευσης
και κλειδί για εύκολη χρήση της. Πιστοποίηση ART II.
Διατίθεται και η επιπλέον αλυσίδα plug in 606267M.
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WI-BIKE

ΚΩΔ. 606282M
Σύστημα universal “clik & fix” για εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση κεντρικά στο τιμόνι του ποδηλάτου για
μέγιστη εργονομία.

WI-BIKE
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ΘΗΚΗ SMARTPHONE ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΚΩΔ. 606398M
Σύστημα universal “clik & fix” για εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση κεντρικά στον σκελετό του ποδηλάτου για
μέγιστη εργονομία και σταθερότητα.

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΩΔ. 606281M
Κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα είδη για τη
γρήγορη επισκευή των ελαστικών. Σε ειδική θήκη που
τοποθετείται εύκολα στο όχημα.

ΚΡΑΝΟΣ “FLOW”
ΚΩΔ. 606278M03 μέγεθος M / M
ΚΩΔ. 606278M04 μέγεθος L / L
Νέο κράνος με επαναστατικό σχεδιασμό, ιδανικό για όλες
τις εποχές. Κατασκευασμένο με τεχνολογία monoshell
in-mould, διαθέτει αντιβακτηριδιακή επένδυση και
σύστημα εφαρμογής Ultrafit+ για μεγαλύτερη άνεση.
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WI-BIKE

WI-BIKE
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TOM TOM VIO

TOM TOM VIO GPS NAVIGATOR ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PIAGGIO GROUP
ΚΩΔ. 606521M
Σχεδιασμένο για scooter από την ΤΟΜ ΤΟΜ, ελέγχεται από το smartphone μέσω bluetooth. Αδιάβροχο, με λειτουργίες
smartphone, εύκολη ακουστική πλοήγηση, ειδοποιήσεις κυκλοφορίας και αναγνώριση κλήσης. Έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει τις μετακινήσεις ενώ το κινητό είναι πάντα ασφαλές. Ειδικό λαστιχένιο κάλυμμα με λογότυπο Piaggio.
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TOM TOM VIO

TOM TOM VIO
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ΚΡΑΝΗ

ΚΡΑΝΟΣ PJ

ΛΕΥΚΟ

Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με
κυψελωτή υφή. Αναπνέοντα, αφαιρούμενα και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση.
Καινοτόμο εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει τη σταδιακή/προοδευτική
απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι. Εξωτερική διάφανη
ζελατίνα και εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. Έγκριση ECE 22.05. Ποιότητα και στυλ ειδικά
κατασκευασμένα από την Piaggio με ξεχωριστό σχεδιασμό και αισθητική. Τα καινοτόμα σχεδιαστικά
και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας τους. Ειδικά σχεδιασμένος
μηχανισμός κράνους για την Piaggio, με μεγάλη ζελατίνα για μεγαλύτερη προστασία, εγγυώνται την
άνεση και την ορατότητα: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα και
εντυπωσιακή αισθητική.

ΜΑΥΡΟ
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ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

ΛΕΥΚΟ PEARL

XS

605917M01W

XS

605917M01WP

S

605917M02W

S

605917M02WP

M

605917M03W

M

605917M03WP

L

605917M04W

L

605917M04WP

XL

605917M05W

XL

605917M05WP

ΓΚΡΙ

ΓΚΡΙ ΜΑΤ

XS

605917M01G

XS

605917M01GM

S

605917M02G

S

605917M02GM

M

605917M03G

M

605917M03GM

L

605917M04G

L

605917M04GM

XL

605917M05G

XL

605917M05GM

ΜΠΛΕ

ΓΑΛΑΖΙΟ

XS

605917M012

XS

605917M012M

XS

605917M01B

XS

605917M01A

S

605917M022

S

605917M022M

S

605917M02B

S

605917M02A

M

605917M032

M

605917M032M

M

605917M03B

M

605917M03A

L

605917M042

L

605917M042M

L

605917M04B

L

605917M04A

XL

605917M052

XL

605917M052M

XL

605917M05B

XL

605917M05A

ΚΡΑΝΗ

ΚΡΑΝΗ
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ΚΡΑΝΟΣ POLICE

ΚΡΑΝΟΣ PJ1

Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με κυψελωτή
υφή. Αναπνέοντα, αφαιρούμενα και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση. Καινοτόμο
εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει τη σταδιακή/προοδευτική απορρόφηση
ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι. Εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά
αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. Έγκριση ECE 22.05. Το κράνος Police συνδυάζει ποιότητα και στυλ με
ξεχωριστό σχεδιασμό και αισθητική ειδικά κατασκευασμένο για την Piaggio. Τα καινοτόμα σχεδιαστικά
και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας τους. Ειδικά σχεδιασμένος
μηχανισμός κράνους για την Piaggio, με μεγάλη ζελατίνα για μεγαλύτερη προστασία, εγγυώνται την
άνεση και την ορατότητα: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα και
εντυπωσιακή αισθητική. Ειδική limited edition έκδοση με το λογότυπο Police στο μπροστινό και πίσω
μέρος του κράνους.

Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με κυψελωτή
υφή. Αναπνέοντα, αφαιρούμενα και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση. Καινοτόμο
εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει τη σταδιακή/προοδευτική απορρόφηση
ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι και εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ
ζελατίνα. Έγκριση ECE 22.05. Ποιότητα και στυλ ειδικά κατασκευασμένα από την Piaggio με ξεχωριστό
σχεδιασμό και αισθητική. Τα καινοτόμα σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν στην
κορυφή της κατηγορίας τους. Με εσωτερική φιμέ ζελατίνα που εγγυάται την άνεση και την ορατότητα:
αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα και εντυπωσιακή αισθητική.

ΛΕΥΚΟ

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

605918M01W

XS

605918M012M

S

605918M02W

S

605918M022M

M

605918M03W

M

605918M032M

605918M04W

L

605918M042M

605918M05W

XL

605918M052M

XS

L
XL

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PJ/PJ1

POLICE
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ΚΡΑΝΗ

XS

606407M01MBP

S

606407M02MBP

M

606407M03MBP

L

606407M04MBP

XL

606407M05MBP

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

PJ/PJ1 ΦΙΜΕ 50%
ΚΩΔ. 606104M

PJ/PJ1 ΦΙΜΕ 80%
ΚΩΔ. 606103M

PJ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΚΩΔ. 606102M

PJ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΩΔ. 606105M

ΚΡΑΝΗ
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ΚΡΑΝΟΣ P-STYLE
Demi Jet με κέλυφος από ABS. Πρωτότυπος και καινοτόμος σχεδιασμός κελύφους. Υποαλλεργική
εσωτερική επένδυση. Μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση ECE.

ΓΚΡΙ 742/B

ΚΟΚΚΙΝΟ 854/A

XS

606387M01SG

XS

606387M01SR

S

606387M02SG

S

606387M02SR

M

606387M03SG

M

606387M03SR

L

606387M04SG

L

606387M04SR

XL

606387M05SG

XL

606387M05SR

ΜΑΥΡΟ
XS

606387M01SBB

S

606387M02SBB

M

606387M03SBB

L

606387M04SBB

XL

606387M05SBB

ΚΑΦΕ 121/A

ΛΕΥΚΟ 566

XS

606387M01SBR

XS

606387M01SW

S

606387M02SBR

S

606387M02SW

M

606387M03SBR

M

606387M03SW

L

606387M04SBR

L

606387M04SW

XL

606387M05SBR

XL

606387M05SW

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ

ΜΠΛΕ 222/A

84

ΚΡΑΝΗ

XS

606387M01SBL

S

606387M02SBL

M

606387M03SBL

L

606387M04SBL

XL

606387M05SBL

ΖΕΛΑΤΙΝΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ
ΚΩΔ. 606462M

ΚΙΤ
ΒΙΔΕΣ
ΚΩΔ. 606463M

XS

606464M01

S

606464M02

M

606464M03

L

606464M04

XL

606464M05

ΚΡΑΝΗ
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ΚΡΑΝΟΣ PIAGGIO CARBONSKIN
Κράνος demi jet monoshell από ABS με ζελατίνα polycarbonate 2mm με αντιχαρακτική επεξεργασία και
ελαφριά polycarbonate καπάκια στον μηχανισμό. Διαθέτει εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα
και κεντρική λωρίδα στο κράνος από οικολογικό δέρμα σε carbon look με ανακλαστικές ραφές στο πλάι.
Λογότυπο Piaggio εγχάρακτο στο πίσω μέρος. Η εσωτερική επένδυση είναι υποαλλεργική, αφαιρούμενη
και πλενόμενη. Με μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση ECE 22.05. Made in Italy.

XS

606702M01B

S

606702M02B

M

606702M03B

L

606702M04B

XL

606702M05B

Όλες οι περιγραφές προϊόντων και αξεσουάρ βασίζονται σε πληροφορίες (διαστάσεις, μεγέθη, τεχνικά
χαρακτηριστικά) διαθέσιμες τη στιγμή της δημοσίευσης. Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές ανά πάσα
στιγμή στις προδιαγραφές και τις περιγραφές και μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει οποιοδήποτε από τα είδη που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των αξεσουάρ μπορείτε να απευθυνθείτε
στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων Piaggio. Ανακαλύψτε τα επίσημα αξεσουάρ της Piaggio μέσω του δικτύου
αντιπροσώπων ή στο www.piaggio.com. Το Piaggio είναι σήμα κατατεθέν της Piaggio & C. spa.
Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
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ΚΡΑΝΗ

