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



PIAGGIO MEDLEY.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ.
Το Medley πολλαπλασιάζει τον χώρο.
Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από την σέλα σου 
επιτρέπει να πάρεις μαζί σου όσα σε παθιάζουν, 
όπου επιθυμείς. Κάθε μέρα με στυλ και τεχνολογία.



Το Medley δίνει άλλο αέρα στις μετακινήσεις σου και 
αποτελεί την ιδανική λύση για να νικήσεις την κίνηση με 
κομψότητα και τεχνολογία, ταχύτητα και ασφάλεια. 
Ελαφρύ, εύχρηστο και μικρών διαστάσεων, το Medley 
προσφέρει μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το 
Medley αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πιο 
αυθεντικού σχεδιασμού Piaggio. Ο σκελετός, πρακτικός 
και με ξεχωριστό σχεδιασμό, συνδέει το προστατευτικό 
και χαρακτηριστικό εμπρός μέρος με το λεπτό και κομψό 
πίσω μέρος. 
Ο εκλεπτυσμένος συνδυασμός χρωμιωμένων και σατινέ 
στοιχείων τονίζει τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες: τον 
κεντρικό προβολέα με τους χρωμιωμένους δακτυλίους, 
τα φώτα θέσης με LED που δίνουν την αίσθηση 
αυτοκινήτου, τον μοναδικό σχεδιασμό των ζαντών των 
τροχών με τις 6 ακτίνες στο κέντρο. Επίλεξε την έκδοση 
που ταιριάζει στην προσωπικότητά σου: το Medley, 
κομψό και εκλεπτυσμένο, με μεταλλική βαφή και 
φινίρισμα ματ αλουμινίου το Medley S, αθλητικό και 
δυναμικό, με μαύρη ματ επένδυση στο εσωτερικό της 
ποδιάς, έντονες λεπτομέρειες και μαύρες ζάντες, ή το 
Medley Special Edition όπου οι λεπτομέρειες σε μπλε 
ελεκτρίκ εναλλάσσονται με φινιρίσματα τύπου κάρμπον.

ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΩΤΑ ΘΕΣΗΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ LED

ΦΩΤΑ ΘΕΣΗΣ 
ΠΙΣΩ ΜΕ LED

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ &



Το Medley προσφέρει απόλυτη άνεση και λειτουργικότητα. 
Μικρών διαστάσεων, αλλά με ευφυή διαχείριση χώρου, 
είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει 
δυνατότητα αποθήκευσης 2 full-face κρανών κάτω από 
τη σέλα. Το άνοιγμα της χαμηλής και ευρύχωρης 
σέλας ελέγχεται ηλεκτρονικά. Απόλυτη 
εργονομία και για τον συνεπιβάτη, χάρη στα 
αποσπώμενα αντιολισθητικά μαρσπιέ 
και τις πλευρικές λαβές της σέλας. 
Η τοποθέτηση της τάπας του ρεζερβουάρ 
καυσίμου στο κεντρικό τούνελ είναι μια έξυπνη 
λύση που επιτρέπει την αναπλήρωση του καυσίμου 
χωρίς να χρειάζεται να κατέβει ο οδηγός. Η τεχνολογία 
σε συνοδεύει παντού: πίνακας οργάνων με ψηφιακή 
οθόνη, θύρα USB και σύστημα PMP (Πλατφόρμα 
πολυμέσων της Piaggio, προαιρετικά, για σύνδεση με 
smartphone), βελτιώνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις.

ΣΕΛΑ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ

ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ PIAGGIO 

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΡΣΠΙΕ 

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ

ΛΥΣΕΙΣ
ΕΞΥΠΝΕΣ





ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ I-GET  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ START & STOP

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για το Medley. Ο μπροστινός τροχός 16 ιντσών και τα 
2 δισκόφρενα με ABS δύο καναλιών στον βασικό εξοπλισμό, προσφέρουν σταθερότητα και 
βέλτιστο έλεγχο σε οποιοδήποτε οδόστρωμα. Το στάνταρ αντικλεπτικό σύστημα immobilizer 
ενεργοποιείται με την αφαίρεση του κλειδιού ανάφλεξης, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση 
του σκούτερ. Το Medley είναι εξοπλισμένο με τους υγρόψυκτους κινητήρες ψεκασμού i-get 
125 και 150, με το κατοχυρωμένο σύστημα Start & Stop της Piaggio, που σβήνει τον κινητήρα 
στις στάσεις και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου.ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ



ΓΚΡΙ  ΜΑΤ 
TITANIO

SPECIAL EDITION

125-150 ie ABS/ASR

300 ie ABS/ASR

ΓΚΡΙ  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
TITANIO

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΤ

ΜΠΛΕ  MIDNIGHT

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

ΛΕΥΚΟ  PASTELLO

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΜΑ



• Ανεμοθώρακας Style και Urban

• Παρμπρίζ διάφανο ή φιμέ 

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

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

• Κιτ στήριξης βαλίτσας

• Πλάτη βαλίτσας στο χρώμα της σέλας

• Προστασία ποδιών

• Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου

• Μηχανικό αντικλεπτικό σέλας-
τιμονιού

• Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό

• Θήκη στήριξης smartphone καθρέπτη

• PMP Piaggio Multimedia Platform

• Πλαϊνό σταντ

• Ταπέτο 

• Κράνος P-Style στο χρώμα του 
οχήματος

• GPS Tom Tom VIO Navigator 
Piaggio Group special edition 

Medley / Medley S / Medley Special Edition
150 i-get ABS 125 i-get ABS
Piaggio i-get τετράχρονος μονοκύλινδρος 
με σύστημα  “Start & Stop”

Piaggio i-get τετράχρονος μονοκύλινδρος  
με σύστημα  “Start & Stop”

155 cc 125 cc

58 mm x 58,7 mm 52 mm x 58,7 mm

11 kW στις 7.750 σαλ 9 kW στις 8.250 σαλ

14,4 Nm στις 6.400 σαλ 12 Nm στις 6.500 σαλ

43,1 km/l (κύκλος WMTC) 45 km/l (κύκλος WMTC)

57 g/km 55 g/km

Τετραβάλβιδος μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) Τετραβάλβιδος μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC)

Με υγρό Με υγρό

Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα Start & Stop Σύστημα Start & Stop

Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT

Aυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός Aυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός

Σωληνωτό από ατσάλι με ενισχύσεις 
από ατσάλινα ελάσματα

Σωληνωτό από ατσάλι με ενισχύσεις 
από ατσάλινα ελάσματα

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 
με διαδρομή 88 mm 

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 
με διαδρομή 88 mm 

Διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενη 
προφόρτιση ελατηρίου σε 5 θέσεις, διαδρομή 76 mm

Διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενη 
προφόρτιση ελατηρίου σε 5 θέσεις, διαδρομή 76 mm

Δικάναλο ABS Δικάναλο ABS

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

Χωρίς αεροθάλαμο 110 / 80 - 14” Χωρίς αεροθάλαμο 110 / 80 - 14”

Δίσκος Ø 260 mm, με δαγκάνα δύο εμβόλων 
με πλευστή δαγκάνα 2x Ø 25,4 mm 

Δίσκος Ø 260 mm, με δαγκάνα δύο εμβόλων 
με πλευστή δαγκάνα  2x Ø 25,4 mm 

Δίσκος Ø 240 mm, με δαγκάνα δύο εμβόλων 
με πλευστή δαγκάνα 2x Ø 22 mm

Δίσκος Ø 240 mm, με δαγκάνα δύο εμβόλων 
με πλευστή δαγκάνα  2x Ø 22 mm

2.020 mm/705 mm/1.390 mm 2.020 mm/705 mm/1.390 mm

799 mm 799 mm

7 λίτρα (από τα οποία 1,5 λίτρο ρεζέρβα) 7 λίτρα (από τα οποία 1,5 λίτρο ρεζέρβα)

EURO 4 EURO 4

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Οδηγείτε προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και κατάλληλο 
εξοπλισμό, με σεβασμό προς τον Κ.Ο.Κ και το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος. Ζητάτε πάντοτε γνήσια και 
εγκεκριμένα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Piaggio για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη 
εξυπηρέτηση. Τα γνήσια ανταλλακτικά Piaggio εξασφαλίζουν εγγυημένη ποιότητα και διατηρούν αναλλοίωτη την απόδοση του οχήματός σας.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΓΝΗΣΙΑ

Κινητήρας

Κυβισμός

Διάμετρος x Διαδρομή 

Ισχύς 

Ροπή 

Τροφοδοσία

Κατανάλωση 
Εκπομπές CO2

Σύστημα ψύξης

Σύστημα λίπανσης

Εκκίνηση

Μετάδοση

Συμπλέκτης

Πλαίσιο

Ανάρτηση εμπρός 

Ανάρτηση πίσω 

Φρένο εμπρός

Φρένο πίσω

Σύστημα πέδησης

Ελαστικό εμπρός 

Ελαστικό πίσω

Μήκος/ Πλάτος
/Μεταξόνιο
Ύψος σέλας
Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ 

Έγκριση τύπου

Σύστημα διανομής

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