Peugeot Speedfight 4
Merkki: Peugeot
Tyyppi: Mopot ja skootterit
Kunto: Uusi
Kuutiotilavuus: 50 ccm

2590 €
Nestejäähdytteinen 2-t malli 2890€
Ilmajäähdytteinen 2-t malli 2590€
4-tahtinen EUR4 malli 2960€
+ toimituskulut 100€

Peugeot-tehtaan ylpeys, Speedfight on menestys vailla vertaa ! Vuosi vuodelta Speedfight on Suomen halutuin sporttiskootteri.
Speedfight, Speedfight2 ja Speedfight3 tekivät mallisarjasta jo legendan. Takana on yli 20 menestyksen vuotta ja
yli 500.000 toimitettua Speedfightia. Speedfight on ollut ajo-ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään jotain, mitä muut ovat
seuranneet.
Sporttisempi ja agressiivisempi ulkonäkö, esikuvana on ollut racing- moottoripyörät. Jämäkkä runko, pitkä
akseliväli, jykevä teleskooppi-hydraulijousitus sekä isot 13” renkaat – vakaampi ja turvallisempi
ajettavuus. Ergonomisesti suunniteltu istuin ja ohjaustanko – paremmat tilat niin pidemmälle kuin lyhyemmälle kuljettajalle.
Edessä suuri levyjarru ( 215 mm) sekä radiaalikiinnitteinen kaksimäntäinen jarrusatula (dual-piston radial caliper) tekevät
ajamisesta nautinnon.
Speedfight4:n moottorivaihtoehtoja on kolme: moderni uusi euro4 vaatimukset täyttävä ilmajäähdytetty 4-tahtiversio, sekä
lisäksi kauppiailtamme löytyy vielä perinteisempinä, vuoden 2017 malleina 2-tahtimoottorit tuoreöljyvoitelulla, ilmajäähdytetty
(2T AC) tai tehoiltaan aggressiivisempi nestejäähdytetty (2T LC).
Suomeen tuotavissa Speedfight4 malleissa on vakiona penkin alla 12 V virran ulosotto, ohjaustankoon pika-asennettava
kännykkä/navigaattoriteline USB-liittimellä, alumiiniastinlaudat sekä paljon muita hienouksia !
Get Scootered by Speedfight !
Tyyppihyväksytty kahdelle

Tekniset tiedot
Moottori

Varusteet

Jäähdytys
Ilma tai neste

Tavaratilat
• Säilytystila satulan alla umpikypärälle

Voimansiirto
Automaatiikytkin keskipakoisvoimalla / voimansiirto hihnalla

Turvallisuus
• 2 sivupeiliä
• Tuplavalot 35W

Päästöstandardi
Euro 2

Takuu
2 vuoden takuu
Tyyppi
Yksisylinterinen 2-tahtimoottori, tuoreöljyvoitelu
Iskutilavuus (cm3)
49.9
Polttoainetankki (litraa)
8

Mitat
Pituus
1895
Pituus
700
Korkeus
1120
Akseliväli
1297
Paino (kg)
104kg ilmajäähdytetty, 107kg nestejäähdytetty
Istuimen korkeus
800

Ajettavuus
Etujousitus
Käänteinen hydraulinen haarukka
Takajousitus
Hydraulinen iskunvaimennin
Etujarru
Levy "Wave" 215
Takajarru
ilmajäähdytteisessä rumpu D=110
nestejäähdytteisessä levyjarry "Wave" D=196mm
Eturengas
130/60-13
Takarengas
130/60-13

Mukavuus
• 12V pistoke
•

USB-portti

•
•
•

Alumiiniset taitettavat matkustajan jalkatuet
Keskiseisontatuki
Täysin digitaalinen mittaristo

•

Kännykkäteline

Ulkonäkö
•
•
•
•
•
•

takapenkin suojamuovi
13" alumiinivanteet
Kaksimäntäiset radiaalijarrut
Musta satula
Spoileri
Teräksiset ohjaustangonpäät, sport-pakoputki

