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ΝΑ ΕΙΣΑΙ RACER ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΛΛΑ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA ΣΟΥ. ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΥ, ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ
ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΒΡΥΧΗΘΜΟ.
ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ RACER;
ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΤΟ SITE BEARACERCLUB.APRILIA.COM KAI ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CLUB.
#BEARACER CLUB EINAI TAYTOTHTA
ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΜΙΑ APRILIA. ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΑΓΩΝΩΝ.
#BEARACER CLUB ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ
ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΙΣΤΑ.
#BEARACER CLUB ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΟΔΗΓΩ ΑΛΛΙΩΣ».
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΜΑΙ ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, ΣΤΗ ΣΕΛΑ ΜΙΑΣ APRILIA.

BEING A RACER IS NOT A PROFESSION,
BUT A WAY OF BEING, SOMETHING THAT IS INSIDE US, IN OUR DNA. IF YOU LOVE TO GET ON YOUR
BIKE, FEEL THE WIND GLIDE ALONG THE FAIRING AND WATCH THE WORLD GO BY THROUGH YOUR
VISOR, WE UNDERSTAND YOU. WE FEEL LIKE THAT FROM OUR VERY FIRST ROAR.
ARE YOU A REAL RACER?
VISIT OUR WEBSITE BEARACERCLUB.APRILIA.COM AND JOIN THE CLUB.
#BEARACER CLUB IS IDENTITY.
IT’S THE PRIDE OF OWNING AN APRILIA. IT’S LOOKING INTO ANOTHER PERSON’S EYES
AND DISCOVERING SOMEONE OF YOUR OWN KIND. IT’S WHAT MAKES A
MOTORCYCLIST A TRUE RACER.
#BEARACER CLUB IS SOMEONE WHO RIDES THE SAME
BIKE AS YOU. IT’S SOMEONE WHO ARRANGES A DATE TO NOTCH UP ONE BEND
AFTER ANOTHER. IT’S SOMEONE WHO SHARES THE ADRENALIN OF RIDING
ON A RACE TRACK.
#BEARACER CLUB IS “RIDE DIFFERENT”.
IT’S EVERY WANDERER BEWITCHED BY THE HORIZON
ON THE SADDLE OF AN APRILIA.

54 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΝΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ SBK & OFFROAD:
Η APRILIA ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΡΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΟ MOTOGP ΣΤΟ MOTOCROSS, ΤΑ SUPERBIKE ΣΤΑ SUPERMOTARD, ΑΠΟ ΤΟ
RALLY ΣΤΟ TRIAL. ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΔΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΝΙΚΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ APRILIA: MAX BIAGGI, VALENTINO ROSSI, LORIS CAPIROSSI, MARCO MELANDRI,
JORGE LORENZO, THIERRY VAN DEN BOSCH, ADRIEN CHAREYRE ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ. Η APRILIA
ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ.
54 world titles, hundreds of wins in world class motor racing, SBK and Offroad: Aprilia is the most victorious
European brand of any in operation today in the history of motorcycling. A racing team which has experimented
with ideas and technologies, which has always sought out new challenges: from MotoGP to Motocross, from
Superbike to Supermotard, from Rally to Trial. Many of the most important champions in the history of modern
motorcycling were groomed and became victorious under the Aprilia umbrella: Max Biaggi, Valentino Rossi, Loris
Capirossi, Marco Melandri, Jorge Lorenzo, Thierry Van Den Bosch, Adrien Chareyre and many others. Aprilia has
shared passion, challenges and wins with all of them. These are the same winning emotions that Aprilia shares
daily with every biker on the roads and tracks all over the world.

school of
champions
RACING DNA

DESIGNED
FOR RACERS
BUILT
FOR RIDERS

RSV4 RR / RF

RSV4 RR/RF

ΕΞΑΤΜΙΣΗ AKRAPOVIC CARBON
AKRAPOVIC COMPLETE RACING EXHAUST
2S000556

EVO 1 - CARBON

Εξάτμιση full racing, φτιαγμένη εξολοκλήρου από τιτάνιο με τελικές τάπες από
carbon. Όλοι οι σύνδεσμοι είναι από billet aluminum ενώ οι βάσεις στήριξης είναι
από carbon. Όλο το κιτ ζυγίζει λιγότερο από 5kg και δίνει στο όχημα περισσότερη
ροπή που ξεκινάει από τις 4.500rpm, το όποιο γίνεται περισσότερο αισθητό
στις 4.500-8.000rpm, βελτιώνοντας σημαντικά την επιτάχυνση στην έξοδο των
στροφών. Περιλαμβάνει τις τρεις χαρτογραφήσεις ECU, R/S/T. Η S χαρτογράφηση
ομαλοποιεί την απόδοση του κινητήρα, ενώ η R μειώνει τη ροπή στις 3 πρώτες
ταχύτητες. Μόνο για χρήση σε πίστα.
Complete Akrapovic racing exhaust system for track use made entirely from
titanium with oval muffler in carbon. The cylinder head mating flanges are
machined from solid billet aluminium while the silencer mounting brackets are
in carbon fibre. The whole system weighs less than 5 kg and delivers a healthy
increase in torque above 4,500 rpm, which is particularly notable from 4,500 to
8,000 rpm, significantly improving acceleration out of turns. Includes dedicated
ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the full potential of the
exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver
unlimited power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R
mapping limits torque in the first three gears. For track use only.

ΕΞΑΤΜΙΣΗ SLIP-ON AKRAPOVIC
AKRAPOVIC SLIP-ON EXHAUST KIT
WITH RACE TUBE INCLUDED

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα, δεν επιτρέπεται
η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

2S001166

carbon

2S001050

titanium

euro4

Στο κιτ περιλαμβάνονται εξάγωνη εξάτμιση από carbon ή τιτάνιο. Η 2S001166
από carbon έχει αποσπώμενα Db-killer και λαιμό χωρίς καταλύτη για αγωνιστική
χρήση. Η 2S001050 είναι για χρήση στον δρόμο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Euro4 (παρ. 5 & 9 για εκπομπές καυσαερίων και θόρυβο), χωρίς άλλη τροποποίηση
στις παραμέτρους του μείγματος. Και οι δυο εξατμίσεις μπορούν να τοποθετηθούν
στον εργοστασιακό λαιμό με την ειδική βάση στο μαρσπιέ που παρέχεται στο κιτ.
Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες βάσεις από αλουμίνιο (896180) ή carbon (606314Μ)
για την τοποθέτηση τους με αφαίρεση των μαρσπιέ συνεπιβάτη.
2S001166 carbon για χρήση σε πίστα μόνο (χωρίς καταλύτη)
2S001050 τιτανίου Euro4 εγκεκριμένη για χρήση στον δρόμο
The kit is made up of a hexagonal silencer made of either Carbon fiber or
Titanium. The 2S001166 in carbon has a removable Db-killer with catalyst-free
racing collar. The 2S0001050 titanium exhaust is homologated according to
Euro4 cap. 5 and 9 (emissions and noise) and can be freely used on the road
without modifications to carburetion parameters. Both exhausts are mounted
onto the down pipes of the standard exhaust and attach to the bike with a
special clamp included in the kit. Also available, sold separately: an aluminum
bracket (896180) or carbon bracket (606314M) which fasten the exhausts onto
the bike by removing the passenger footrests.
cod. 2S001166 Carbon-for track use only (without catalyst)
cod. 2S001050 Titanium - Euro 4 - approved road use

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles
used on circuits closed to public traffic and may not be used
for any other purpose.
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ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
STEERING DAMPER

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ RACING
ECU RACING KIT

606648M

CM281707

öHLINS

Μεγιστοποιεί την απόδοση του οχήματος στον δρόμο και την πίστα. Στον
στάνταρντ εξοπλισμότου RF.
Öhlins steering damper for maximum performance on the road
with true racing looks. Standard on RF model.

Ηλεκτρονική για χρήση σε πίστα, με προ-εγκατάσταση racing χαρτογραφήσεων.
Ειδικά για οχήματα με εξατμίσεις after market ή σε συνδυασμό με εξατμίσεις χωρίς
καταλύτη, με ή χωρίς Db-killers. Με 3 χαρτογραφήσεις για περισσότερη δύναμη. Η S
χαρτογράφηση ομαλοποιεί την απόδοση του κινητήρα, ενώ η R μειώνει τη ροπή στις 3
πρώτες ταχύτητες. Με την τοποθέτησή της από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, υπάρχει
δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισής της.
Dedicated engine control unit for track use, pre-programmed with racing ECU
mappings. For use on bikes fitted with aftermarket exhaust systems (complete
systems or slip-on muffler) NOT supplied by Aprilia. Recommended for use in
combination with exhausts with no catalytic converter, with or without Db-killer.
Dedicated ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the full potential of
the exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver
unlimited power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R
ECU mapping limits torque in the first three gears. After installation of ECU by an
authorised Aprilia service centre, later updates may be downloaded and installed.
For track use only.

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
FRONT FORK KIT
606622M

öHLINS nix fork

Μέγιστη απόδοση σε δρόμο ή πίστα με αγωνιστικό στυλ και αίσθηση. Πλήρως
ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης επαναφοράς και προφόρτισης Στον στάνταρντ
εξοπλισμό του RF.
High performance on the road and track with a racing look and feeling. Fully
adjustable in compression, extension and pre-load. Standard on RF version.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ALUMINIUM BRACKET KIT
606314M

carbon

Από carbon για πιο σπορ εμφάνιση χωρίς τα μαρσπιέ συνεπιβάτη.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Carbon fibre silencer mounting bracket. For track use only.

896180

ALUMINIUM

Από αλουμίνιο για πιο σπορ εμφάνιση χωρίς τα μαρσπιέ συνεπιβάτη.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Aluminium silencer mounting bracket. For track use only.

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ
REAR SHOCK ABSORBER
606621M
894912

ÖHLINS TTX36 ADVANCE
öhlins TTX36

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ειδικά για το RSV4 είναι
πλήρως ρυθμιζόμενο. H ADVANCE έκδοση περιέχει κιτ διπλής σύνδεσης
που βελτιστοποιεί την απόδοση. Ο κωδικός 606621M είναι στον στάνταρντ
εξοπλισμό του RF.
Made specifically for RSV4. Fully adjustable. Head and body made
fully of aluminum. The “advanced“ version contains a dual link kit that
maximizes the performance of the rear cushion. 606621M - standard on
RF model.
16

17

RSV4 RR/RF

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
REVERSE GEAR LEVER RACING KIT
2S001040

ALUMINIUM

Αναστροφέας ταχυτήτων για καλύτερη απόδοση σε πίστα, ιδιαίτερα στην έξοδο από
τις στροφές.
Mechanical element that reverses the shift gears mode, in order to have a
better driving performance on the exit of the turn when racing on tracks.

ΜΑΝΕΤΕΣ RACING
LEVERS RACING KIT
895325

ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
racing clutch lever

895324

ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ
racing brake lever

Από αλουμίνιο, πλήρως ρυθμιζόμενες και εργονομικές. Μόνο για χρήση σε πίστα.
In billet aluminium. Lightweight with anodized black finish. For track use only.
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RSV4 RR/RF
ΦΤΕΡΟ ΜΠΡΟΣ
FRONT MUDGUARD KIT
895394

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ
HEEL GUARD KIT
895318

carbon

carbon

Κατασκευασμένο από carbon τοποθετείται στη θέση του standard
εξοπλισμού χαρίζοντας πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα, εμνευσμένη από το
FACTORY, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το βάρος του.
Component from polished carbon fibre (with matte finish).
Fits onto the standard calliper mounting brackets for sportier looks
evocative of the Factory version.

Κατασκευασμένα από carbon 200gr, ελαφρύτερα χαρίζουν
πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα. Μπορούν να τοποθετηθούν
και στα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ.
In 200g carbon fibre. Less weight and sportier looks.
Also compatible with optional adjustable footpegs.

ΠΛΕΥΡΑ CARBON
CARBON SIDE FAIRINGS KIT
895396

CARBON - ΔΕΞΙ
carbon RIGHT

895397

CARBON - ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CARBON - LEFT

Κατασκευασμένα από carbon fibre σε μαύρο ματ φινίρισμα. Αντικαθιστούν τα πλευρά
του στάνταρντ εξοπλισμού είναι ελαφρύτερα και χαρίζουν πιο σπορ εμφάνιση στο
όχημα. Εμπνευσμένα από το Factory. Εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.
Component made from varnished (matte finish) carbon fibre. Used to replace
the plastic side fairings to give the bike sportier looks evocative of the Factory
version. Weight saving. Homologated for road use.

ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ
REAR MUDGUARD KIT
895395

carbon

Κατασκευασμένο από carbon τοποθετείται στη θέση του standard εξοπλισμού
χαρίζοντας πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα, εμπνευσμένο από το RF, μειώνει
ταυτόχρονα το βάρος του.
Component made from polished carbon fibre (with matte finish).
Fits onto the standard swingarm for sportier looks evocative of the
RF version. Weight saving. Homologated for road use.
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RSV4 RR/RF
ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΙ
BLACK FORGED ALUMINIUM WHEEL RIMS
895409

ΕΜΠΡΟΣ
FRONT

895410

ΠΙΣΩ
REAR

Από σφυρήλατο κράμα αλουμινίου είναι κατά 4kg ελαφρύτεροι από αυτούς
του standard εξοπλισμού. Κατασκευασμένοι με χρήση προηγμένων μεθόδων
προσομοίωσης και FEM ανάλυσης. Η μείωση στην γυροσκοπική επίδραση και το μη
αναρτώμενο βάρος προσδίδουν μεγαλύτερη ευκινησία.
Made from forged aluminium alloy. Engineered using advanced simulation and
modelling tools such as FEM analysis, these wheel rims offer a weight saving
over the standard cast components while still ensuring unrivalled robustness.
The resulting reduction in gyroscopic effect and unsprung weight translates to
unparalleled responsiveness and agility.

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT
895322

ALUMINIUM

Από ατσάλι με κοπή laser με το λογότυπο RSV4. Για χρήση
σε πίστα.
In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits
removal of license plate for track use. For track use only.

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ADJUSTABLE LICENSE PLATE MOUNTING KIT
606651M

ΑΤΣΑΛΙ
STEEL

Από ατσάλι με ειδική κοπή laser χαρίζει ακόμα πιο σπορ
εμφάνιση. Διαθέτει φωτισμό LED. Μόνο για χρήση σε πίστα.
In laser-cut steel. With white LED license plate light. Gives
the bike a sleeker and sportier look. For track use only.
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RSV4 RR/RF
ΤΑΠΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
CAP KIT FOR MIRROR MOUNT HOLES
895320

ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟ

Από πολυαιθυλένιο. Λογότυπο χαραγμένο με laser. Μόνο για χρήση σε πίστα.
In polyethylene. With laser-cut logos. Permits removal of mirrors for track use.
For track use only.

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
HANDLEBAR COUNTERWEIGHT KIT
895326

ALUMINIUM

Από αλουμίνιο με μαύρα καπάκια από nylon. Λογότυπο
χαραγμένο με laser.
In billet aluminium. With black nylon cap and laser-cut logos.
Design with concealed fastener screw.
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RSV4 RR/RF
ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK COVER
B046054

ΕΙΔΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ CARBON
TECHNICAL FABRIC

Από ειδικό υλικό το οποίο δημιουργεί το εφέ του carbon. Στο κιτ
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του. Ανθεκτικό
στις UV ακτινοβολίες βενζίνη και λάδια. Εργονομικό και σταθερό μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω του εύκολα και γρήγορα το μεγάλο σακίδιο ρεζερβουάρ.
In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for small
and large tank bags. Tested, approved resistance to oil, fuel and UV light.
Ensures ergonomics and stability even at higher speeds. Features a hole
for refuelling without removing the cover. With contoured electrostatic
tank protector.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 9lt
TANK BAG
897049

ΕΙΔΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ CARBON
TECHNICAL FABRIC

Από ειδικό υλικό το οποίο δημιουργεί το εφέ του carbon. Στο κιτ περιλαμβάνονται τα
απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του. Ανθεκτικό στις UV ακτινοβολίες βενζίνη και
λάδια, είναι εργονομικό και σταθερό ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες. Διαθέτει ειδική
θήκη για χάρτη και αδιάβροχο κάλυμμα.
In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for tank cover. Tested,
approved resistance to oil, fuel and UV light. Ensures ergonomics and stability even
at higher speeds. The large 9 litre tank bag is secured to the tank cover with quick
release buckles. With upper map pocket and rain hood. A handle and shoulder strap
make the bag easy to carry.
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SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
606522M

v4-mp Multimedia
Platform RR/RF

606652M

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RR/RF
installation kit RR/RF

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης GPS,
σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την
τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται ξεχωριστά). Στον
στάνταρντ εξοπλισμότου RF.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aprilia.com
Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper
on board computer, capable of managing all the information relative to
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation
kit to be bought for specific model. Standard on RF model.
For further info visit: www.aprilia .com

2B002460

ΘΥΡΑ USB
usb socket kit RR/RF

Στον στάνταρντ εξοπλισμό του RF.
Installed as standard on RF model.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
RSV4 MOTORBIKE COVER
894866

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
FOR INDOOR USE

Κουκούλα οχήματος εσωτερικού χώρου. Από lycra, στα χρώματα της
Aprilia με το λογότυπο RSV4.
Indoor cover. In breathable Lycra. Two-tone black and red colour scheme.
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TUONO V4
1100 FACTORY /
1100 RR

TUONO V4

1100 FACTORY / 1100 RR
ΕΞΑΤΜΙΣΗ AKRAPOVIC CARBON
AKRAPOVIC COMPLETE RACING EXHAUST
2S000556

EVO 1 - CARBON

Εξάτμιση full racing, φτιαγμένη εξολοκλήρου από τιτάνιο με τελικές τάπες από
carbon. Όλοι οι σύνδεσμοι είναι από billet aluminum ενώ οι βάσεις στήριξης είναι
από carbon. Όλο το κιτ ζυγίζει λιγότερο από 5kg και δίνει στο όχημα περισσότερη
ροπή που ξεκινάει από τις 4.500rpm, το όποιο γίνεται περισσότερο αισθητό
στις 4.500-8.000rpm, βελτιώνοντας σημαντικά την επιτάχυνση στην έξοδο των
στροφών. Περιλαμβάνει τις τρεις χαρτογραφήσεις ECU, R/S/T. Η S χαρτογράφηση
ομαλοποιεί την απόδοση του κινητήρα, ενώ η R μειώνει τη ροπή στις 3 πρώτες
ταχύτητες. Μόνο για χρήση σε πίστα.
Complete Akrapovic racing exhaust system for track use made entirely from
titanium with oval muffler in carbon. The cylinder head mating flanges are
machined from solid billet aluminium while the silencer mounting brackets are
in carbon fibre. The whole system weighs less than 5 kg and delivers a healthy
increase in torque above 4,500 rpm, which is particularly notable from 4,500 to
8,000 rpm, significantly improving acceleration out of turns. Includes dedicated
ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the full potential of the
exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R, S and T maps deliver
unlimited power - the S ECU mapping offers smoother response, whereas the R
mapping limits torque in the first three gears.
For track use only.

ΕΞΑΤΜΙΣΗ SLIP-ON AKRAPOVIC
AKRAPOVIC SLIP-ON EXHAUST KIT
WITH RACE TUBE INCLUDED

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα, δεν επιτρέπεται
η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles
used on circuits closed to public traffic and may not be used
for any other purpose.
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2S001166

carbon

2S001050

titanium

euro4

Στο κιτ περιλαμβάνονται εξάγωνη εξάτμιση από carbon ή τιτάνιο. Η 2S001166
από carbon έχει αποσπώμενα Db-killer και λαιμό χωρίς καταλύτη για αγωνιστική
χρήση. Η 2S001050 είναι για χρήση στον δρόμο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Euro4 (παρ. 5 & 9 για εκπομπές καυσαερίων και θόρυβο), χωρίς άλλη τροποποίηση
στις παραμέτρους του μείγματος. Και οι δυο εξατμίσεις μπορούν να τοποθετηθούν
στον εργοστασιακό λαιμό με την ειδική βάση στο μαρσπιέ που παρέχεται στο κιτ.
Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες βάσεις από αλουμίνιο (896180) ή carbon (606314Μ)
για την τοποθέτηση τους με αφαίρεση των μαρσπιέ συνεπιβάτη.
2S001166 carbon για χρήση σε πίστα μόνο (χωρίς καταλύτη)
2S001050 τιτανίου Euro4 εγκεκριμένη για χρήση στον δρόμο
The kit is made up of a hexagonal silencer made of either Carbon fiber or
Titanium. The 2S001166 in carbon has a removable Db-killer with catalyst-free
racing collar. The 2S0001050 titanium exhaust is homologated according to
Euro4 cap. 5 and 9 (emissions and noise) and can be freely used on the road
without modifications to carburetion parameters. Both exhausts are mounted
onto the down pipes of the standard exhaust and attach to the bike with a
special clamp included in the kit. Also available, sold separately: an aluminum
bracket (896180) or carbon bracket (606314M) which fasten the exhausts onto
the bike by removing the passenger footrests.
cod. 2S001166 Carbon-for track use only (without catalyst)
cod. 2S001050 Titanium - Euro 4 - approved road use

TUONO V4

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
FRONT FORK KIT

1100 FACTORY / 1100 RR

606647M

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ RACING
ECU RACING KIT

öHLINS nix fork

Το κιτ περιλαμβάνει τις μπουκάλες Ohlins του Factory και την κάτω πλάκα τιμονιού
(η άνω πλάκα τιμονιού του στάνταρντ εξοπλισμού είναι ήδη συμβατή). Για την
τοποθέτηση του δεν χρειάζεται αλλαγή στις δαγκάνες στα δισκόφρενα ή τους
τροχούς.
High performance on the road and track with a racing look and feeling. Fully
adjustable in compression, extension and pre-load. Standard on RF version.

CM281708
Ηλεκτρονική για χρήση σε πίστα, με προ-εγκατάσταση racing χαρτογραφήσεων.
Ειδικά για οχήματα με εξατμίσεις after market ή σε συνδυασμό με εξατμίσεις
χωρίς καταλύτη, με ή χωρίς Db-killers. Με 3 χαρτογραφήσεις για περισσότερη
δύναμη. Η S χαρτογράφηση ομαλοποιεί την απόδοση του κινητήρα, ενώ η
R μειώνει τη ροπή στις 3 πρώτες ταχύτητες. Με την τοποθέτησή της από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισής της.
Dedicated engine control unit for track use, pre-programmed with racing ECU
mappings. For use on bikes fitted with aftermarket exhaust systems (complete
systems or slip-on muffler) NOT supplied by Aprilia. Recommended for use
in combination with exhausts with no catalytic converter, with or without
Db-killer. Dedicated ECU mapping (with three R/S/T settings) to exploit the
full potential of the exhaust. Unlike the standard ECU mapping, all three R,
S and T maps deliver unlimited power - the S ECU mapping offers smoother
response, whereas the R ECU mapping limits torque in the first three gears.
After installation of ECU by an authorised Aprilia service centre, later updates
may be downloaded and installed. For track use only.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ALUMINIUM BRACKET KIT
606314M

carbon

Από carbon για πιο σπορ εμφάνιση χωρίς τα μαρσπιέ συνεπιβάτη.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Carbon fibre silencer mounting bracket. For track use only.

896180

ALUMINIUM

Από αλουμίνιο για πιο σπορ εμφάνιση χωρίς τα μαρσπιέ συνεπιβάτη.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Aluminium silencer mounting bracket. For track use only.

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
STEERING DAMPER
606648M

öHLINS

Μεγιστοποιεί την απόδοση του οχήματος στον δρόμο και την πίστα.
Öhlins steering damper for maximum performance on the road
with true racing looks. Standard on RF model.
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ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ
REAR SHOCK ABSORBER
606649M

ÖHLINS

Πίσω αμορτισέρ Ohlins για το RR, στον στάνταρντ εξοπλισμό του FACTORY.
Μέγιστη απόδοση στον δρόμο.
Öhlins rear shock absorber (OEM part on FACTORY version), available as
an accessory for the RR version. Maximum performance on the road.
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TUONO V4

1100 FACTORY / 1100 RR
ΦΤΕΡΟ ΜΠΡΟΣ
FRONT MUDGUARD KIT
895394

carbon

Κατασκευασμένο από carbon τοποθετείται στη θέση του standard εξοπλισμού
χαρίζοντας πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα, εμνευσμένη από το FACTORY, ενώ
ταυτόχρονα μειώνει το βάρος του.
Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto the
standard calliper mounting brackets for sportier looks evocative of the
Factory version.
Front mudguard for USA: cod. 896184

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ
HEEL GUARD KIT
ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ
REAR MUDGUARD KIT
895395

carbon

Κατασκευασμένο από carbon τοποθετείται στη θέση του standard
εξοπλισμού χαρίζοντας πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα και μειώνει
ταυτόχρονα το βάρος του.
Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto
the standard swingarm for sportier looks evocative of the RF version.
Weight saving. Homologated for road use.

895318

carbon

Κατασκευασμένα από carbon 200gr, ελαφρύτερα χαρίζουν πιο σπορ
εμφάνιση στο όχημα. Μπορούν να τοποθετηθούν και στα ρυθμιζόμενα
μαρσπιέ.
In 200g carbon fibre. Less weight and sportier looks.
Also compatible with optional adjustable footpegs.

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
REVERSE GEAR LEVER RACING KIT
2S001040

ALUMINIUM

Αναστροφέας ταχυτήτων για καλύτερη απόδοση σε πίστα, ιδιαίτερα στην
έξοδο από τις στροφές.
Mechanical element that reverses the shift gears mode, in order to
have a better driving performance on the exit of the turn when racing
on tracks.

ΠΛΕΥΡΑ CARBON
CARBON SIDE FAIRINGS KIT
895396

CARBON - ΔΕΞΙ
carbon RIGHT

895397

CARBON - ΑΡΙΣΤΕΡΟ
CARBON - LEFT

ΦΛΑΣ LED
LED INDICATORS KIT
2S000048

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
homologated

Για μεγαλύτερη φωτεινότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Σχεδιασμένα
σε συνεργασία με το Aprilia Style Centre έχουν κατασκευαστεί με τους
αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους της Aprilia.
The LED indicator features lower consumption and higher brightness. Designed
in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in accordance with
the most strict Aprilia quality standards.
NO USA

Κατασκευασμένα από carbon fibre σε μαύρο ματ φινίρισμα. Αντικαθιστούν
τα πλευρά του στάνταρντ εξοπλισμού είναι ελαφρύτερα και χαρίζουν πιο
σπορ εμφάνιση στο όχημα. Εγκεκριμένα για χρήση στον δρόμο.
Component made from varnished (matte finish) carbon fibre. Used to
replace the plastic side fairings to give the bike sportier looks evocative
of the Factory version. Weight saving. Homologated for road use.
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TUONO V4

1100 FACTORY / 1100 RR

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT
895322

ALUMINIUM

Από ατσάλι με κοπή laser με το λογότυπο RSV4. Για χρήση σε πίστα.
In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits removal of license
plate for track use. For track use only.

ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟΙ
BLACK FORGED ALUMINIUM WHEEL RIMS
895409

ΕΜΠΡΟΣ
FRONT

895410

ΠΙΣΩ
REAR

Από σφυρήλατο κράμα αλουμινίου είναι κατά 4kg ελαφρύτεροι από αυτούς
του standard εξοπλισμού. Κατασκευασμένοι με χρήση προηγμένων μεθόδων
προσομοίωσης και FEM ανάλυσης. Η μείωση στην γυροσκοπική επίδραση και
το μη αναρτώμενο βάρος προσδίδουν μεγαλύτερη ευκινησία.
Made from forged aluminium alloy. Engineered using advanced simulation
and modelling tools such as FEM analysis, these wheel rims offer a weight
saving over the standard cast components while still ensuring unrivalled
robustness. The resulting reduction in gyroscopic effect and unsprung
weight translates to unparalleled responsiveness and agility.

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ADJUSTABLE LICENSE PLATE MOUNTING KIT
895323

ΑΤΣΑΛΙ
STEEL

Από ατσάλι με ειδική κοπή laser χαρίζει ακόμα πιο σπορ εμφάνιση. Διαθέτει
φωτισμό LED. Μόνο για χρήση σε πίστα.
In laser-cut steel. With white LED license plate light. Gives the bike a
sleeker and sportier look. For track use only.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ
AIR FILTER KIT
B044225
Το φίλτρο αέρος του RSV4 RF. Επιτρέπει μεγαλύτερη ροή αέρα στην
μηχανή προσδίδοντας σημαντικά καλύτερη απόδοση.
Air filter from RSV4 RF which allows a greater flow of
air to the engine, giving a significantly better performance.
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TUONO V4

1100 FACTORY / 1100 RR

ΣΕΛΑ SPORT GEL
GEL SPORT SADDLE
B044750
Με ειδική ενίσχυση από gel προσφέρει απόλυτη άνεση στον αναβάτη σε
όλες τις συνθήκες οδήγησης.
The saddle is equipped with a gel insert that increases the feeling of
the rider with his motorcycle, ensuring maximum comfort in all riding
conditions.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK COVER
B046054

ΕΙΔΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ CARBON
TECHNICAL FABRIC

Από ειδικό υλικό το οποίο δημιουργεί το εφέ του carbon. Στο κιτ
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του. Ανθεκτικό
στις UV ακτινοβολίες βενζίνη και λάδια. Εργονομικό και σταθερό μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω του εύκολα και γρήγορα το μεγάλο σακίδιο ρεζερβουάρ.
In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for small
and large tank bags. Tested, approved resistance to oil, fuel and UV light.
Ensures ergonomics and stability even at higher speeds. Features a hole
for refuelling without removing the cover. With contoured electrostatic
tank protector.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 9lt
TANK BAG
897049

ΕΙΔΙΚΗ ΥΦΑΝΣΗ CARBON
TECHNICAL FABRIC

Από ειδικό υλικό το οποίο δημιουργεί το εφέ του carbon. Στο κιτ περιλαμβάνονται τα
απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του. Ανθεκτικό στις UV ακτινοβολίες βενζίνη και
λάδια, είναι εργονομικό και σταθερό ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες. Διαθέτει ειδική
θήκη για χάρτη και αδιάβροχο κάλυμμα.
In technical fabric with carbon effect inserts. With fasteners for tank cover. Tested,
approved resistance to oil, fuel and UV light. Ensures ergonomics and stability even
at higher speeds. The large 9 litre tank bag is secured to the tank cover with quick
release buckles. With upper map pocket and rain hood. A handle and shoulder strap
make the bag easy to carry.
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SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
606522M

v4-mp Multimedia
Platform RR/RF

606652M

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
installation kit

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης GPS,
σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την
τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται ξεχωριστά). Στον
στανταρντ εξοπλισμό του Tuono V4 Factory MY2017
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aprilia.com
Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be
easily connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper
on board computer, capable of managing all the information relative to
the vehicle and information which can be useful for the trip. Installation
kit to be bought for specific model.
For further info visit: www.aprilia .com
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DORSODURO
900

DORSODURO
900

ΣΕΛΑ COMFORT GEL
GEL COMFORT SADDLE
890252
Με ειδική ενίσχυση από gel για την απόλυτη άνεση του αναβάτη. Σχεδιασμένη σε
συνεργασία με το Aprilia Style Centre. Για τον αναβάτη που απαιτεί μέγιστη άνεση
και στυλ.
Saddle padded with gel and special material. Maximum grip for rider. Exposed
stitching. Developed in collaboration with the Aprilia style centre. For the user
who demands maximum comfort and style.

ΜΑΡΣΠΙΕ ΖΕΥΓΟΣ RACING
RACING RIDER FOOTPEG KIT
890270

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΥΣΗ
GOLD COLOURED CHAIN KIT
890255
Για καλύτερες αποδόσεις, είναι η ιδανική επιλογή σε πιο απαιτητικές
χρήσεις. Τα πειράκια και οι βάσεις είναι από ειδικό κράμα ατσαλιού με
χρυσά πλακάκια, που ενισχύουν το αισθητικό αποτέλεσμα.
For even better performance with new seal rings. The ideal choice
for more demanding or extreme applications. Pins and plates
in special steel alloy Bedding-in preload. Gold coloured links to
further enhance the visual impact of the mechanicals.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΡΣΠΙΕ
FOOTPEG RUBBER KIT
890256

Από αλουμίνιο προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση στον αναβάτη.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Offers rider a surer grip.
For track use only.

Προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στον οδηγό και καλύτερη πρόσφυση ειδικά
όταν αυτός δεν φορά μπότες μηχανής ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν και την
μετάδοση δονήσεων.
Greater comfort and a surer grip for the rider, especially when not
wearing riding boots. These components offer an additional barrier
against vibration transmission.

ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΠΟ ERGAL
SPROCKET IN HARD ANODISED ERGAL
890254

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Z = 46
HOMOLOGATED Z = 46

894083

RACING Z = 47

894084

RACING Z = 48

Σε σκούρο γκρι χρώμα από ergal, κατασκευασμένα με τα υψηλότερα
standard, είναι ελαφριά και ιδιαιτέρως ισχυρά. Συνιστώνται για χρήση σε
πίστα και είναι συμβατά με την χρυσή αλυσίδα ή την αλυσίδα του στάνταρντ
εξοπλισμού.
In ergal. Manufactured to extremely high standards. Light and extremely
strong. Recommended for a more professional biased use Dark grey.
Compatible with standard or gold coloured chain .

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΕΥΓΟΣ
WAVE BRAKE DISCS
606659M

ALUMINIUM

Τοποθετούνται στην θέση αυτών του στάνταρντ εξοπλισμού χωρίς άλλες
τροποποιήσεις.
A pair of wave brake discs. A direct replacement of the original discs
with no modifications needed.

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα,
δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles
used on circuits closed to public traffic and may not be used
for any other purpose.
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DORSODURO
900

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM MIRRORS
890471

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
LEFT

890272

ΔΕΞΗΣ
RIGHT

Καθρέπτες από αλουμίνιο με κοίλο γυαλί για μέγιστη ορατότητα. Σχεδιασμένοι
σε συνεργασία με το Aprilia Style Centre και δοκιμασμένοι με τα αυστηρότερα
κριτήρια ποιότητας της Aprilia.
Accessory in billet aluminium. Friction mount adjuster screws for the optimum
setting. Convex glass for optimum visibility. Designed in collaboration with
Aprilia style centre. Tested in-house in accordance with the most stringent
Aprilia quality standards.

ΕΞΑΤΜΙΣΗ SLIP ON ARROW
ARROW HOMOLOGATED SLIP ON
2S001109

homologated

Τελικά από τιτάνιο με τάπες από carbon μειώνει το συνολικό βάρος κατά 5kg σε σχέση
με αυτό του στάνταρντ εξοπλισμού. Σπορ εμφάνιση, ανατριχιαστικός ήχος, μέγιστη
απόδοση στον δρόμο. Euro 4.
Titanium silencers with carbon end-caps and steel headers for a total weight
reduction of almost 5 Kg compared with the standard system. Sporty looks, spine-tingling sound, maximum performance on the road. Euro 4 compliant.

ΜΑΝΕΤΕΣ RACING
BRAKE LEVER CLUTCH LEVER
890257

ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ
BRAKE LEVER

890258

ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
CLUTCH LEVER

Από αλουμίνιο, μόνο για χρήση σε πίστα.
Accessory in billet aluminium. For track use only.

ΦΛΑΣ LED
LED INDICATORS KIT
2S000048

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
homologated

Για μεγαλύτερη φωτεινότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Σχεδιασμένα σε συνεργασία με το Aprilia Style Centre έχουν κατασκευαστεί
με τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους της Aprilia.
The LED indicator features lower consumption and higher brightness.
Designed in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in
accordance with the most strict Aprilia quality standards.
NO USA
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DORSODURO
900

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK COVER
894857
Από nylon & PVC εφαρμόζει απόλυτα στο ρεζερβουάρ. Διαθέτει λογότυπο
Aprilia και uποδοχές για την εφαρμογή των πλαϊνών σακιδίων και του σακιδίου
ρεζερβουάρ.
Made from nylon and PVC. With embroidered logos. Gives the Dorsoduro
an even more aggressive look. Allows fitment of the dedicated tank bag,
the special side bags or both.

ΠΛΑΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
SIDE TANK BAGS KIT
894859
Τοποθετούνται εύκολα στο κάλυμμα ρεζερβουάρ με τα ιδιαίτερα ανθεκτικά
φερμουάρ που διαθέτουν. Αυξάνουν το συνολικό όγκο φορτίου ενώ
διαθέτουν και ειδική αδιάβροχη κουκούλα.
Matching with tank cover and easy to fasten thanks to high-strength
zips.Ideal for further increasing load capacity. Waterproof cover also
included.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK BAG
894858
Ειδικά σχεδιασμένο για το Dorsoduro, πτυσσόμενο με ειδικές τσέπες.
Τοποθετείται στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ με ειδικά κλιπ. Διαθέτει
αδιάβροχο κάλυμμα, ρυθμιζόμενους ιμάντες και χερούλι μεταφοράς.
Extensible. With practical pockets and a carry handle. Fastens onto tank
cover with quick release clips and an adjustable fastener Includes rain
hood.

DORSODURO
900

ΚΑΠΑΚΙA ΤΡΟΜΠΑΣ ΦΡΕΝΟΥ & ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ
TANK& CLUTCH OIL RESERVOIR COVER
890273

ΦΡΕΝΟΥ
BRAKE OIL

890274

ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ
CLUTCH OIL

Από αλουμίνιο για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Accessory in billet aluminium. For track use only.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
MOTORCYCLE COVER
894873
Κουκούλα εσωτερικού χώρου από ανθεκτικό πλενόμενο υλικό που
προστατεύει το όχημα από σκόνη, γρατζουνιές και χτυπήματα. Εφαρμόζει
απόλυτα στο όχημα. Made in Italy. Σε μαύρο χρώμα με το λογότυπο του
οχήματος σε κάθε πλευρά. Αντιστατική και ελαστική.
Protects the bike totally against dust, scratches and minor knocks.
Made to measure entirely in Italy. Minute attention to detail. Antistatic,
warp-knit fabric. Slightly elasticated.

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ
SEMI-RIGID PANNIER KIT
606680M

Κομψές πλαϊνές βαλίτσες 42lt από οικολογικό δέρμα skai που
τοποθετούνται εύκολα στο κιτ στήριξης. Με ανακλαστικά στοιχεία και
φερμουάρ που μπορούν να ασφαλιστούν με λουκέτο. Αδιάβροχο κάλυμμα
πωλείται χωριστά (606690M).

Dynamic safety and maximum protection for your luggage. Made
from technical Skay. Extremely simple to fit and fasten onto the side
brackets. Neat and with a good capacity of 42 ltrs. With reflective
profile for high visibility at night. Zipper fastening with matching
security locks available on the Market. Rain cover available, sold
separately.

SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
SEMI-RIGID PANNIER MOUNT KIT
890143
Μέγιστη αντοχή και λειτουργικότητα από υλικό υψηλής αντοχής με
αντιοξειδωτική επεξεργασία, για την τοποθέτηση των πλαϊνών βαλιτσών.
Maximum durability and practicality. Made in high strength material.
Media blasted and cataphoresis treated against corrosion and wear.
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
PASSENGER GRAB-HANDLE KIT

606522M

APRILIA Multimedia
Platform

606664M

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
installation kit

2S001136

ΘΥΡΑ USB
usb socket kit

890686
Μεταλλικές εργονομικές χειρολαβές συνεπιβάτη.
Made in metal and designed for maximum passenger ergonomics.

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης GPS,
σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την
τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται ξεχωριστά). Απαραίτητη
η ενημέρωση της χαρτογράφησης του οχήματος για την εγκαταστασή της.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aprilia.com
Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be easily
connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper on
board computer, capable of managing all the information relative to the
vehicle and information which can be useful for the trip. Installation kit to
be bought for specific model.
For further info visit: www.aprilia .com
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SHIVER
900

SHIVER 900

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS
ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
INSTRUMENT PANNEL COVER
2H002148

ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
AIR CONVEYOR COVER
2H002140

ΔΕΞΙ
RIGHT

2H002141

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
AIR CONVEYOR

ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ
FRONT MUDGARD
2H002144

ΦΤΕΡΟ
MUDGARD

2H001617

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ APRILIA RACING
aprilia racing decal

2H002142

ΔΕΞΗΣ
RIGHT CONVEYOR

2H001986

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ APRILIA ΔΕΞΙO
RIGHT APRILIA DECAL

2H002143

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
LEFT CONVEYOR

2H001987

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ APRILIA ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT APRILIA DECAL
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SHIVER 900

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS
ΚΑΡΙΝΑ
BELLY PAN

ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΕΡΙΓΚ
SIDE FEARING

2H002149

2H002146

ΔΕΞΙ
RIGHT

2H002147

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT

ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
IGNITION LOCK COVER
2H002145

ΠΛΕΥΡΟ ΠΙΣΩ
REAR FEARING
2H002150

ΔΕΞΙ
REAR FEARING RIGHT

2H002060

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ SHIVER 900 ΔΕΞΙ
RIGHT shiver 900 DECAL

2H002151

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
REAR FEARING LEFT

2H002061

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ SHIVER 900 ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT shiver 900 DECAL
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SHIVER
900

ΣΑΚΙΔΙΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK BACKPACK
856952
Στοιβαρό και πολυχρηστικό σακίδιο, ειδικά σχεδιασμένο για το Shiver,
χωρητικότητας 14lt από ειδικό πολυεστερικό υλικό. Τοποθετείται εύκολα στο
σακίδιο ρεζερβουάρ. Δεν εμποδίζει την κίνηση των χεριών του αναβάτη και την
ορατότητα στο κοντέρ. Διαθέτει αδιάβροχη κουκούλα και λουράκι ώμου για την
μεταφορά του.
A sturdy and versatile travel companion. Made from skai technical
fabric and extra-strong polyester. 14 litre capacity.
Fits onto tank cover with 3 snap fasteners.
Specially designed not to interfere with arm movement
when riding or obstruct visibility of instrumentation.
Easy to carry after removal with practical shoulder strap.
With waterproof rain hood.

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα,
δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles
used on circuits closed to public traffic and may not be used
for any other purpose.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
TANK COVER
856953
Προστατεύει από γρατζουνιές βενζίνη και ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Εφαρμόζει απόλυτα στο ρεζερβουάρ, αφήνοντας ελεύθερη την τάπα
βενζίνης. Λογότυπο Aprilia. Εξωτερική επικάλυψη από ανθεκτικό
πολυεστερικό υλικό και εσωτερικό από ειδικό πλενόμενο, ηλεκτροστατικό
PVC. Διαθέτει υποδοχές για την τοποθέτηση του σακιδίου ρεζερβουάρ.
Total protection against scratches, fuel and the weather. Covers the tank
perfectly. Fuel cap remains easily accessible. Exterior in skai technical
fabric and extra-strong polyester. Washable and reusable protective film
in electrostatic PVC. Snap fasteners for fitting onto tank bag.

ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΙ
RED ALUMINIUM WHEEL RIMS
606692M

ΕΜΠΡΟΣ
FRONT

606693M

ΠΙΣΩ
REAR

Τροχοί εμπρός και πίσω αλουμινίου 17” κόκκινοι. Ενισχύουν το σπορ
χαρακτήρα του νέου SHIVER 900.
17” front and rear aluminium wheel rims, finished in red powder
coating. They enhance the sportiness of the new SHIVER 900.

SHIVER
900

ΠΑΡΜΠΡΙΖ
FLY SCREEN
2S001088
Από μεθακρυλικό υλικό υψηλής ποιότητας 4mm,
για μέγιστη προστασία και άνεση.
Made of high quality metachrilate (4mm thick).
Ensures maximum protection and the best comfort.

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM MIRRORS
890471

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
LEFT

890272

ΔΕΞΗΣ
RIGHT

Καθρέπτες από αλουμίνιο με κοίλο γυαλί για μέγιστη ορατότητα.
Σχεδιασμένοι σε συνεργασία με το Aprilia Style Centre και δοκιμασμένοι
με τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας της Aprilia.
Accessory in billet aluminium. Friction mount adjuster screws for the
optimum setting. Convex glass for optimum visibility. Designed in
collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in accordance
with the most stringent Aprilia quality standards.

ΦΤΕΡΟ ΜΠΡΟΣ
FRONT CARBON MUDGUARD
895394
Κατασκευασμένο από carbon τοποθετείται στη θέση του standard
εξοπλισμού χαρίζοντας πιο σπορ εμφάνιση στο όχημα, εμνευσμένη από το
FACTORY, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το βάρος του.
Component from polished carbon fibre (with matte finish). Fits onto
the standard calliper mounting brackets for sportier looks evocative of
the Factory version. Front mudguard for USA: cod. 896184

ΧΟΥΦΤΕΣ
HANDGUARD KIT
894088

Από ενισχυμένο πλαστικό με ματ φινίρισμα.
Component made in high strength plastic. Matte surface finish
(polished and unpainted).
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ΚΑΠΑΚΙA ΤΡΟΜΠΑΣ ΦΡΕΝΟΥ & ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ
TANK& CLUTCH OIL RESERVOIR COVER
890273

OLIO FRENO
BRAKE OIL

890274

OLIO FRIZIONE
CLUTCH OIL

Από αλουμίνιο για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Μόνο για χρήση σε πίστα.
Accessory in billet aluminium. For track use only.
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SHIVER
900

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΛΑΙΝΕΣ
SEMI-RIGID PANNIER KIT
606680M

Κομψές πλαϊνές βαλίτσες 42lt από οικολογικό δέρμα skai που
τοποθετούνται εύκολα στο κιτ στήριξης. Με ανακλαστικά στοιχεία και
φερμουάρ που μπορούν να ασφαλιστούν με λουκέτο. Αδιάβροχο κάλυμμα
πωλείται χωριστά (606690M).
Dynamic safety and maximum protection for your luggage. Made from
technical Skay. Extremely simple to fit and fasten onto the side brackets.
Neat and with a good capacity of 42 ltrs. With reflective profile for
high visibility at night. Zipper fastening with matching security locks
available on the Market. Rain cover available, sold separately.

ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΝΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ
SEMI-RIGID PANNIER MOUNT KIT

ΕΞΑΤΜΙΣΗ SLIP-ON AKRAPOVIC
SLIP-ON HOMOLOGATED EXHAUST APRILIA BY AKRAPOVIC

858376

2S001108
Slip-on από τιτάνιο με τάπες από carbon και 1σε2 ατσάλινο σωλήνα.
Αντικαθιστά αυτήν του στάνταρντ εξοπλισμού χωρίς να διακυβεύεται η Euro
4 πιστοποίηση του. Μειώνει το συνολικό βάρος κατά 4kg. Σπορ εμφάνιση και
ανατριχιαστικός ήχος. Δεν χρειάζεται ειδική χαρτογράφηση.
Εγκαθιστώντας τα αυθεντικά αξεσουάρ Aprilia διατηρείται η εγγύηση
του οχήματος.

Titanium slip - on with carbon ends and 1in2 steel manifold. It replaces
the original exhaust without compromising the Euro4 homologation.
Weight saving (over 4Kg). The look is sporty and the sound gains an
aggressive timbre. It does not need specific mapping.Installing this
original accessories the customer will keep the warranty on the
vehicle.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ENGINE GUARD KIT

ΒΑΣΗ ΣΤΑΝ SERVICE
STAND PIN KIT

894086
Προστατεύουν το όχημα σε περίπτωση πτώσης. Από machined nylon.
Fastener pins in billet aluminium. Bumpers in machined nylon.
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897795

ALUMINIUM

Από αλουμίνιο με προστατευτικά καπάκια από nylon.
In billet aluminium. Protective nylon crash pad Design with concealed
fastener screw.

ΜΑΡΣΠΙΕ RACING ΚΙΤ
RACING RIDER FOOTPEG KIT
890276

ΟΔΗΓΟΥ
RIDER

Ανθεκτικές βάσεις για την προσαρμογή πλαϊνών βαλιτσών, με ειδική
επεξεργασία για
προστασία από τη σκουριά. Εύκολη τοποθέτηση των πλαϊνών βαλιτσών
και σχεδιασμός που ταιριάζει στις γραμμές του οχήματος. Περιλαμβάνει
εκτροπείς αέρα για την εξάτμιση που εξασφαλίζει την αντοχή των πλαϊνών
βαλιτσών.
High-strength material. Sand-blasted and cataphoretically treated against
corrosion and wear. Quick easy fitting and removal of side cases. Design
integrated with the shape of the vehicle. Includes flow diverters for
original exhaust system that ensure a longer life and better durability of
side bags fabric.

890275

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
passenger

Από billet αλουμίνιο ιδανικά για χρήση σε πίστα, είναι 16mm ψηλότερα και 12mm πιο πίσω από αυτά του στάνταρντ εξοπλισμού. Σχεδιασμένα σε συνεργασία με το Aprilia
Style Centre, πληρούν τα αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια της Aprilia.
Accessory in billet aluminium. Ideal for track use. Raised by 16 mm. Set back by 12 mm. Designed in collaboration with the Aprilia style centre.
Tested in-house in accordance with the most stringent Aprilia quality standards. For track use only.
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SHIVER
900

ΧΡΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
GOLD COLOURED CHAIN KIT

ΦΛΑΣ LED
LED INDICATORS KIT
2S000048

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
homologated

Για μεγαλύτερη φωτεινότητα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Σχεδιασμένα σε συνεργασία με το Aprilia Style Centre έχουν
κατασκευαστεί με τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους της Aprilia.
The LED indicator features lower consumption and higher brightness.
Designed in collaboration with Aprilia style centre. Tested in-house in
accordance with the most strict Aprilia quality standards.
NO USA

890649

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΕΥΓΟΣ
WAVE BRAKE DISCS
606659M

Για μεγαλύτερες αποδόσεις είναι η ιδανική επιλογή σε πιο απαιτητικές
χρήσεις Τα πειράκια και οι βάσεις είναι από ειδικό κράμα ατσαλιού με χρυσά
πλακάκια, που ενισχύουν το αισθητικό αποτέλεσμα.
For even better performance with new seal rings. The ideal choice for
more demanding or extreme applications. Pins and plates in special
steel alloy Bedding-in preload. Gold coloured links to further enhance
the visual impact of the mechanicals.

ALUMINIUM

Τοποθετούνται στην θέση αυτών του στάνταρντ εξοπλισμού χωρίς άλλες
τροποποιήσεις.
A pair of wave brake discs. A direct replacement of the original discs
with no modifications needed.

SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
606522M

APRILIA Multimedia
Platform

606664M

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
installation kit RR/RF

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης GPS,
σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την
τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται ξεχωριστά). Απαραίτητη
η ενημέρωση της χαρτογράφησης του οχήματος για την εγκαταστασή της.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aprilia.com
Multimedia Platform is a new device which allows the vehicle to be easily
connected to a Smartphone, transforming it into a true and proper on
board computer, capable of managing all the information relative to the
vehicle and information which can be useful for the trip. Installation kit to
be bought for specific model.
For further info visit: www.aprilia .com

2S001117

ΘΥΡΑ USB
usb socket kit

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
MOTORCYCLE COVER
606646M
Κουκούλα εσωτερικού χώρου που προστατεύει το όχημα από σκόνη, γρατζουνιές και χτυπήματα. Εφαρμόζει απόλυτα στο όχημα. Made in Italy. Σε μαύρο χρώμα με το
λογότυπο του οχήματος σε κάθε πλευρά Αντιστατική και ελαστική.
Protects the bike totally against dust, scratches and minor knocks. Made in Italy, to fit perfectly the model of motorcycle. Minute attention to detail.
Antistatic, warp-knit fabric. Slightly elasticated.
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RS4 125
ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS

RS4 125

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS
ΚΑΡΙΝΑ
BELLY PAN
2H002629

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
FRONT TANK COVER

ΣΠΟΙΛΕΡ
LOWER FAIRING

2H002603

2H002622

ΣΠΟΙΛΕΡ ΔΕΞΙ
lower right fairing

2H002623

ΣΠΟΙΛΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
lower LEFT fairing

ΠΛΑΙΝΑ ΦΕΡΙΝΓΚ
HIGHER FAIRING
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2H002627

ΔΕΞΙ
RIGHT

2H002628

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ
SEAT COVER
2H002626
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RS4 125
ΤΑΠΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
CAP KIT FOR MIRROR MOUNT HOLES
895320

ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟ
POLYETHYLENE

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
LICENSE PLATE HOLE CAP KIT
ALLUMINIO
ALUMINIUM

895322

SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
606522M

APRILIA Multimedia
Platform

2B003746

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
installation kit

2S000979

ΘΥΡΑ USB
usb socket kit

Από πολυαιθυλένιο. Λογότυπο χαραγμένο με laser. Μόνο
για χρήση σε πίστα.
In polyethylene. With laser-cut logos. Permits removal of mirrors
for track use. For track use only.

Από ατσάλι με κοπή laser με το λογότυπο RSV4. Για χρήση σε πίστα.
In laser-cut aluminium. With laser-cut logos. Permits removal of
license plate for track use. For track use only.

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες
χρήσης GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται
ξεχωριστά).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.aprilia.com
La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto,
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare separatamente il kit di installazione specifico per veicolo.
For further info visit: www.aprilia .com

ΣΥΣΤΗΜΑ QUICK GEAR SHIFT
QUICKSHIFT GEAR COMMAND
B043827
Ηλεκτρονικό σύστημα για καλύτερη αλλαγή ταχυτήτων, πιο ακριβές και
γρήγορο, παρακάμπτει τη χρήση του συμπλέκτη.
Electronic system to better the gear shift, more precise and quick,
skipping the use of the clutch lever.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
REAR SEAT COVER
606675M001

ΜΑΥΡΗ ΜΑΤ
MATT BLACK

606675M002

ΓΚΡΙ
GREY

Τοποθετείται στην θέση του συνεπιβάτη μετατρέποντας το όχημα σε μονόσελο. Με μαύρη πλάτη οδηγού για μεγαλύτερη άνεση.
Gives the opportunity to eliminate the passenger’s seat and to transform the bike into single seat vehicle. With a back cushion for best rider’s comfort.

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα,
δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles used on circuits
closed to public traffic and may not be used for any other purpose.
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TUONO 125
ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS

TUONO 125

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS
ΦΕΡΙΝΓΚ
FRONT FAIRING
2H002605

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
FRONT TANK COVER
2H002603

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
GRID
2H002612

ΚΑΡΙΝΑ
BELLY PAN
2H002610

ΔΕΞΙΑ
RIGHT belly pan

2H002611

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
Left belly pan
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TUONO 125

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS

ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΩ
HIGHER DUTCH
2H002614

ΔΕΞΙ
higher right dutch

2H002615

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
higher left dutch

ΚΑΠΑΚΙ ΟΥΡΑΣ ΣΕΛΑΣ
TAIL COVER
ΔΕΞΙ
right tail cover

2H002609

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
left tail cover

ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ
REAR FAIRING
2H002613

ΠΟΡΤΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
EXPANSION COMPARTMENT DOOR

ΠΑΝΕΛ ΦΩΤΩΝ
LIGHT PANNEL
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2H002608

2H002617

ΔΕΞΙ
right side light pannel

2H002618

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
left side light pannel

2H002616
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TUONO 125
SMARTPHONE MULTIMEDIA PLATFORM
606522M

APRILIA Multimedia
Platform

606664M

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
installation kit

2S000979

ΘΥΡΑ USB
usb socket kit

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη μεταδίδοντας όλες τις
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης GPS,
σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α. Για την
τοποθέτηση του απαιτείται κιτ εγκατάστασης (πωλείται ξεχωριστά).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.aprilia.com
La Centralina APRILIA-MP è il dispositivo che consente di collegare
il proprio smartphone con la app dedicata APRILIA-MP alla moto,
trasformandola in una piattaforma multimediale. Acquistare
separatamente il kit di installazione specifico per veicolo.
For further info visit: www.aprilia .com

ΣΥΣΤΗΜΑ QUICK GEAR SHIFT
QUICKSHIFT GEAR COMMAND
B043827
Ηλεκτρονικό σύστημα για καλύτερη αλλαγή ταχυτήτων, πιο ακριβές και
γρήγορο, παρακάμπτει τη χρήση του συμπλέκτη.
Electronic system to better the gear shift, more precise and quick,
skipping the use of the clutch lever.

Αξεσουάρ APRILIA RACING: προορίζονται αποκλειστικά
για μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται σε πίστα, δεν επιτρέπεται
η χρήση τους σε δημόσιο δρόμο ή για άλλους σκοπούς.

APRILIA RACING accessory: intended solely for motorcycles used on circuits
closed to public traffic and may not be used for any other purpose.
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MOTARD
ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS

MOTARD

ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
FORKSHAFT COVER

ΑΞΕΣΟΥΑΡ CARBON LOOK
CARBON LOOK PARTS

2H002536

ΔΕΞΙ
FORKSHAFT COVER - RIGHT SIDE

2H002537

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
FORKSHAFT COVER - LEFT SIDE

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

ΦΕΡΙΝΓΚ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ
NUMBER HOLDER PANEL
2H002499

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

ΠΛΑΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
REAR SIDE PANNEL
2H002500

ΔΕΞΙ
RIGHT SIDE PANEL

2H002501

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT SIDE PANEL

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
FRONT TANK COVER
2H002535

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ
REAR FAIRING
2H002502

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)
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MOTARD

ΤΙΜΟΝΙ SPORT MOTARD 50
SPORT HANDLEBAR KIT
2S001173

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

Από ανοδιωμένο γκρι αλουμίνιο για πιο σπορ ύφος.
Sportive look handlebar with crossbeam made of anodized titanium grey aluminum.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ
FOLDABLE MIRROR

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

2S001169

Αναδιπλούμενος καθρέπτης off road.
Off road foldable mirror.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ MOTARD 50
HANDGRIPS KIT
2S001174

ΚΟΚΚΙΝΕΣ
RED

2S001177

ΜΠΛΕ
BLUE

Χειρολαβές από καουτσούκ σε δυο χρωματισμούς. Εύκολη τοποθέτηση.
Easy fit rubber handgrips available in two colours.
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ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΑΡΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ
RIDER FOOTREST COVERS - RUBBER
RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

606735M

ΔΕΞΙ
RIGHT SIDE

606736M

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT SIDE

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)

ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΑΡΠΙΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ
PASSENGER FOOTREST COVERS - RUBBER
606737M
6067378M

ΔΕΞΙ
RIGHT SIDE
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
LEFT SIDE

RX 50 FACTORY (MY18)
SX 50 (MY18)
SX 50 FACTORY (MY18)
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ΚΡΑΝΗ - HELMETS
ΚΡΑΝΟΣ APRILIA TOP FULL FACE
APRILIA TOP FULL FACE HELMET
Κέλυφος από Carbon, Kevlar και Fiberglass σε τρία μεγέθη. Αφαιρούμενη
και πλενόμενη επένδυση με ειδική αντιμικροβιακή επεξεργασία ASP
(Antimicrobial Sanitized Protection). Σύστημα αερισμού V.K.S (Vemar
Klima System): 2 ρυθμιζόμενοι άνω αεραγωγοί 2 ρυθμιζόμενοι πάνω
από τη ζελατίνα, 1 πίσω, 2 πλαϊνοίκαι 1 στο πηγούνι εσωτερικά για την
αποφυγή κραδασμών και θορύβου. Ζελατίνα από
plycarbonate 2.2mm, αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική. Λουράκι με
διπλόκρίκο.
Shell in tri compound (Carbon, Kevlar, fiberglass) in three sizes.
Internal removable and washable breathable fabric, treated ASP
(Antimicrobial Sanitized Protection). Ventilation system ventilation
system V.K.S. (Vemar Klima System): 2 upper adjustable aerators,
1 adjustable aerator on the chin completely recessed into the shell
to avoid turbulence and garntire hiss and noise, 2 adjustable aerators
above the visor 1 aerator back 2 rear side air vents. Visor injection
molded polycarbonate mm thick.
2.2 anti-scratch and anti-fog. Strap with double ring.

ΚΡΑΝΟΣ APRILIA FULL FACE
APRILIA FULL FACE HELMET
Κέλυφος από thermoplastic resin σε ένα μέγεθος εσωτερικά & εξωτερικά. Διαθέτει
μικρομετρικό λουράκι, επίστρωση UV ακτινοβολίας και σύστημα αεραγωγών.
Αφαιρουμένη, πλενόμενη, υποαλλεργική επένδυση και αντιχαρακτική εσωτερική
φιμέ ζελατίνα. Με αφαιρούμενο προστατευτικό μύτης. Pinlock® ready. Έγκριση ECE
22.05. Βάρος: 1450gr +/-50gr. Λογότυπο μαύρο: Aprilia racing μπροστά, πίσω & πλάι.
Λογότυπο race: Αprilia μπροστά, πίσω & πλάι

Thermoplastic high resistant resin shell (1size) with anti UV painting and
dynamic air regulation system Approved PINLOCK® ready scratch resistant
visor, internal sun visor and removable nose guard. Micrometic retention
system& removable and washable lyning in hypoallergenic fabric.
Weight: 1450 gr +/- 50gr. ECE homologation. Aprilia Racing logo on front,
back &sides (Black); Aprilia logo on front, back &sides (Race).

RACE
ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
BLACK-WHITE-RED

606751M01RC

XS

606751M02RC

S

606121M01FF

606751M03RC

m

XS

606121M02FF

606751M04RC

l

S

606121M03FF

606751M05RC

xl

m

606121M04FF

l

606121M05FF

xl

ΜΑΥΡΟ
BLACK
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606750M01BK

XS

606750M02BK

S

606750M03BK

m

606750M04BK

l

606750M05BK

xl
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ΚΡΑΝΗ - HELMETS
ΚΡΑΝΟΣ APRILIA ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
APRILIA MODULAR HELMET
Ανοιγόμενο με κέλυφος από θερμοπλαστική ρητίνη (THERMOPLASTIC
RESIN). Διπλό μέγεθος κελύφους με αφαιρούμενη, υποαλλεργική,
πλενόμενη επένδυση, μικρομετρικό λουράκι, αντιχαρακτική εξωτερική
ζελατίνα και εσωτερική φιμέ. Διαθέτει σύστημα αεραγωγών και
επίστρωση προστασίας UV ακτινοβολίας. Έγκριση ECE 22-05. Χρώμα
Μαύρο-Κόκκινο-Λευκό με λογότυπο Aprilia.
Thermoplastic resin shell (2 sizes) with anti uv painting. Flip
up chinguard and air dynamic ventilation system. Approved
scratch resistant visor and internal sun visor (retractable).
Hypoallergenic,removable and washable lining, and micrometric
retention syste.
ECE 22-05 homologation.
Color: white-black-red (Aprilia graphic).

ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ
WHITE-BLACK
606717M01OF

XS

606717M02OF

S

606717M03OF

m

606717M04OF

l

606717M05OF

xl

ΚΡΑΝΟΣ APRILIA - MULTIROAD
APRILIA FULL FACE HELMET - MULTIROAD
Κέλυφος από thermoplastic resin με ένα μέγεθος κελύφους εσωτερικά
& εξωτερικά. Διαθέτει εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερική φιμε.
«J.1.E.R» σύστημα επείγουσας αφαίρεσης μαξιλαριών κράνους. Κλείσιμο
με διπλό κρίκο. Έγκριση ece22.05. Λογότυπα: Αprilia μπροστά & πίσω.
High resistance thermoplastic resin external shell.1 shell & UPS
size, with Double Visor (Clear External& retractable internal
sunvisor.”J.1.E.R. “ emergency cheecks pad removable system.
Double D retention system.
ECE HOMOLOGATION. Aprilia Logo on front & back.

ΜΑΥΡΟ
BLACK
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606752M01MR

XS

606752M02MR

S

606752M03MR

m

606752M04MR

l

606752M05MR

xl

ΡΟΥΧΑ APRILIA
RACING 2018*

ΜΠΟΥΦΑΝ
JACKET

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ MOTO
GP ΤΗΣ APRILIA ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΡΟΥΧΑ
ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ.
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΑΝΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

SHARE THE PASSION WITH THE APRILIA
RACING MOTO GP RIDERS AND WEAR THE
SAME RACING TEAM APPAREL. A COLLECTION
DESIGNED AROUND MATERIALS AND
SOLUTIONS THAT WIN IN RACING. WITH THE
SAME MANIAC ATTENTION TO EVERY DETAIL.

• APRILIA RACING T-SHIRT
• APRILIA RACING POLO
• APRILIA RACING ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ/SHIRT
• APRILIA RACING ΖΑΚΕΤΑ/SWEATER
• APRILIA RACING ΜΠΟΥΦΑΝ/JACKET

ΖΑΚΕΤΑ
SWEATER

* Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυο
αντιπροσώπων Aprilia
* Contact the Aprilia sales network for more information.

T-SHIRT

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
SHIRT

T-SHIRT

POLO
POLO SHIRT

LIFESTYLE 2018
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ APRILIA
APRILIA LEATHER GLOVES
Υψηλής πυκνότητας ελαστικό tenax από nylon 6.6, μέγιστης αντοχής. Υψηλής
αντοχής δέρμα suede clarino με μικροίνες. Δέρμα πάχους 0.6/0.8mm, αναπνέον,
εφαρμόζει τέλεια στο χέρι. Επενδύσεις στην παλάμη, στα πλαϊνά και το επάνω
μέρος του χεριού. Λογότυπο Aprilia από καουτσούκ στο λουρί του καρπού.
CE (EN 13594).
Developed together with SPIDI. High tenacity elastic flex tenax Nylon 6.6,
extreme abrasion resistance. High resistance clarino suede microfiber. Vented
leather; Goat Leather, 0.6/ 0.8 mm thick, high fitting performance. Palm, Back
& Side of hand padding. Sizes from S to 3XL. Aprilia Logo rubber base of the
snap button on the wrist closure. CE certification (EN 13594).

ΜΑΥΡΟ
BLACK

ΜΑΥΡΟ
BLACK
606684M002GA

M

606684M003GA

L

606684M004GA

XL

606684M005GA

2XL

606684M006GA

3XL

606684M007GA

4XL
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S

606682M002A

M

606682M003A

L

606682M004A

XL

606682M005A

2XL

606682M006A

3xl

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ APRILIA
APRILIA SUMMER TECH GLOVES
Από ελαστικό ύφασμα ιδανικά για πιο θερμά κλίματα: το ύφασμα από
μικροΐνες clarino με τα αεριζόμενα ένθετα παρέχουν μεγαλύτερη άνεση.
Ιδανικά για αστική χρήση και μικρά ταξίδια κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Από διάτρητο, ελαστικό ύφασμα με ένθετο από ανθεκτικό suede
ύφασμα στην παλάμη. Μανσέτα από neoprene με κλείσιμο με Velcro και
προστατευτικά αρθρώσεων από θερμοπλαστικό πλαστικό. Βάρος 0,10kg.
Πιστοποίηση EN 13594.
Stretch textile gloves very good for warm climates: their Clarino
microfiber and vented inserts provide great comfort of use and air transpiration. For short touring and urban commuting during summer time.
Punched mesh fabric. Elasticized fabric. High resistant suede microfiber
palm. Neoprene cuff with Velcro closure. Thermoplastic rubber knuckle
protectors. Product weight: 0,10. Aprilia Logo injected on the wrist
closure. Color: Black with red & green inserts.
Certified EN 13594

TZAKET APRILIA AST9
APRILIA AST9 TECHNICAL JACKET
Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον ύφασμα H2Out. Ουσιαστικά πρόκειται για 3 τζάκετ
σε 1 που αποτελείται από το εξωτερικό τζάκετ, την αφαιρούμενη Η2Out μεμβράνη
και την αφαιρούμενη θερμική επένδυση με βάτα 100gr. Υλικά υφασμάτων: υψηλής
πυκνότητας πολυεστερικό ύφασμα με ανακλαστικά στοιχεία, διάτρητο πλέγμα &
ελαστικό υλικό. Softcell από ελαστικό πολλαπλών στρώσεων υλικό. Μέσο βάρος 2Kg.
Αεριζόμενα πάνελ ανοιγόμενα. Αναμονή για προστατευτικά πλάτης CE Lev.1 1 Z53 ή CE
Lev.2 Z147. Αναμονή για προστατευτικά πλάτης CE Lev.1 Z54 ή CE Lev.2 Z167. ForceTech αφαιρούμενα προστατευτικά ώμου/αγκώνα CE, EN 1621-1:2012. Αναμονή για
προστατευτικά πλάτης CE Level 2 Z172. Ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση. Ιμάντες για την
προσαρμογή των προστατευτικών CE. Λογότυπο Aprilia στο στήθος και τα φερμουάρ.

606682M001A

Waterproof, windproof and breathable H2Out garment. High tenacity polyester
fabric with reflex zones for night-riding, punched mesh fabric & elasticized
fabric. Softcell: elastic multilayer fabric. 3 jackets in 1: outer layer, removable
H2Out membrane and removable quilted lining with wadding 100 grms.
Average weight 2,0 Kgs. Resealable vented panels. Housing for back protector
CE EN 1621-2 Level 2 (sold separately). Force-Tech removable protectors CE
certified EN 1621-1:2012 for shoulders and elbows included. Adjustable waist
fastening, drawstring tightening, straps to adjust and fasten CE protectors.
Aprilia logo on chest & zip pullers.

ΜΑΥΡΟ
BLACK
606760M01AG

S

606760M02AG

M

606760M03AG

L

606760M04AG

XL

606760M05AG

2XL

606760M06AG

3xl
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LIFESTYLE 2018
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING
606865M

ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
black /red

Σκελετός από ματ πλαστικό με μεταλλική λεπτομέρεια σε ασημί ματ χρώμα. Λογότυπο
Aprilia. Μαύρος φιμέ φακός.
Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail.
Aprilia logo in contrasting colour. Standard smoke lenses.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING
606867M

ΜΑΥΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ
black /GREEN

Σκελετός από ματ πλαστικό με μεταλλική λεπτομέρεια σε ασημί ματ χρώμα. Λογότυπο
Aprilia. Μαύρος φιμέ φακός με αντανάκλαση πράσινη.
Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail.
Aprilia logo in contrasting colour. Smoke lenses green mirrored.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING
606866M

ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ
black/WHITE

Σκελετός από ματ πλαστικό με μεταλλική λεπτομέρεια σε ασημί ματ χρώμα.
Λογότυπο Aprilia. Μαύρος φιμέ φακός με αντανάκλαση ασημί.
Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal
detail. Aprilia logo in contrasting colour. Smoke lenses silver mirrored.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - APRILIA RACING
SUNGLASSES - APRILIA RACING
606868M

ΜΠΛΕ/ΓΚΡΙ
BLUE/grey

Σκελετός από ματ πλαστικό με μεταλλική λεπτομέρεια σε ασημί ματ χρώμα. Λογότυπο
Aprilia. Μαύρος φιμέ φακός με αντανάκλαση μπλε.
Frame in matt rubberized plastic, bicolor temple with matt silver metal detail.
Aprilia logo in contrasting colour. Polarized blue lenses.
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ΠΕΤΣΕΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
BEACH TOWEL
ΟΜΠΡΕΛΑ
UMBRELLA
606168M
Με λογότυπο στα χρώματα #be a racer.
Μεγάλη ομπρέλα διαστάσεων golf
με άξονα από αλουμίνιο και αυτόματο άνοιγμα.
Sports umbrella with #be a racer logo and colors.
Golf frame size. In alluminium.
Automatic opening.

605885M00R
Πετσέτα jacquard διαστάσεων 150x100cm, από μαλακό 100% βαμβακερό
πετσετέ ύφασμα βάρους 450 gr/m2. Η πετσέτα διαθέτει βελουτέ υφή από την
πάνω πλευρά και πετσετέ κάτω. Λογότυπο Aprilia Racing.
Beach towel with jacquard design, 150x100 cm, made of soft 100% high
quality cotton toweling and yarn-dyed. Weight 450 gr/m. Top side in velor,
rear side in toweling.

DRY BAG
606614M
100% αδιάβροχη από PVG εύχρηστη τσάντα 45lt. Μεταφέρεται εύκολα χάρη
στις τρεις διαφορετικές λαβές και δυο λουράκια ώμου με επένδυση από αφρό
EVA που διαθέτει.
100% waterproof PVC travel bag. It can be carried easily with comfortable
ergonomic and padded shoulder straps or with the three reinforced
handles. Maximum capacity of 45 lt.

POWERBANK
606175M
Εξωτερική φορητή μπαταρία ιδανική σε περιπτώσεις που χρειάζεται επείγουσα
φόρτιση συσκευής τηλεφώνου ή tablet κλπ ή για χρήση σε μέρη που δεν είναι
δυνατή η φόρτιση. Ο σχεδιασμός της παραπέμπει στις χειρολαβές της Aprilia με το
λογότυπο #be a racer είναι 2D. Διαστάσεις 9.4cm.
Input 5V- 500mA - Output 5V - 1000mA
Powerbank is an external battery ideal for those who want to have an
emergency refill always at hand. The design reproduces the throttle of the bike
with a #be racer logo. Dimensions: 9.4 cm.
Input 5V- 500mA - Output 5V - 1000mA
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ΘΗΚΗ TABLET
CASE PER TABLET
606173M
Από neoprene με το λογότυπο #be a racer. Διαθέτει φερμουάρ σε μεταλλικό χρώμα.
Διαστάσεις 19x25cm. Σε ειδική συσκευασία.
Tablet case made of neoprene with printing #be a racer logo.
Closure with metal zip in contrasting color. Dimensions: 19x25 cm.
Personalized packaging.

ΘΗΚΗ SMARTPHONE
SMARTPHONE COVER
606169M

IPhone 6

606170M

Samsung SV

Ανθεκτική και πρακτική θήκη για I-Phone 6 και Samsung S5 με το
λογότυπο #be a
racer. Σε ειδική μονή συσκευασία.
Durable and practical smartphone cover with #be a racer logo available
for I-Phone 6 and Samsung SV.
Personalized packaging.
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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 άλλη υποχρέωση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα
των αξεσουάρ μπορείτε να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων Aprilia.
Ανακαλύψτε τα επίσημα αξεσουάρ της Aprilia μέσω του δικτύου αντιπροσώπων ή στο
www.aprilia.com. Το Piaggio είναι σήμα κατατεθέν της Piaggio & C. spa. Με επιφύλαξη
παντός νόμιμου δικαιώματος.

All products and accessories description (measurement, dimensions,
specifications) are based on available information at the time of publication.
APRILIA® may make changes at any time to specifications and description
and may change or discontinue any of the items included in this catalogue,
without notice and without incurring any obligations. For other information
on technical characteristics and availability of single accessories please
refer to APRILIA® dealer network. APRILIA® is a registered trademark owned
by Piaggio & C. S.p.A. Any unauthorized use infringes the registration rights
of the trademark or other applicable laws.

