
LIBERTY
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



Το Liberty Delivery είναι ένα σκούτερ σχεδιασμένο για μεταφορά μικρών εμπορευμάτων 
και διανομές. Εύκολο, ανθεκτικό, αξιόπιστο, πλήρως διαμορφώσιμο για εξυπηρέτηση μίας 
ευρείας γκάμας αναγκών μεταφοράς. 

Οι μεγάλοι τροχοί εξασφαλίζουν την απαραίτητη ασφάλεια για γρήγορες και 
αποτελεσματικές διανομές προϊόντων. 

Το μέγεθος και η εργονομία έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση. 

Η μονή σέλα επιτρέπει 
την τοποθέτηση της 
πίσω σχάρας προς το 
κέντρο του οχήματος, 
για βέλτιστη οδηγική 
συμπεριφορά,  
με ικανότητα 
φόρτωσης έως 40 kg

liberty delivery
MONH ΣΧΑΡΑ



Το Liberty Delivery ανταποκρίνεται στις πιο προηγμένες ανάγκες όσον αφορά την 
ποιότητα, το στυλ, την ασφάλεια, τη λειτουργική οικονομία και τον σεβασμό προς το 
περιβάλλον. 

Είναι διαθέσιμο στην έκδοση των 50 και των 125 κ.εκ. και είναι εξοπλισμένο με τους 
4-χρονους, σύγχρονους και τεχνολογικά προηγμένους κινητήρες i-Get, που πληρούν τις 
προδιαγραφές Ευro 4. 

Οι υψηλής απόδοσης κινητήρες εγγυούνται χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένο 
κόστος συντήρησης, με αλλαγές λαδιών κάθε 10.000 χλμ. 

liberty delivery
ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ

Η έκδοση double rack 
(διπλή σχάρα) διαθέτει 
επιπλέον εμπρόσθια 
σχάρα, η οποία στηρίζεται 
στο πλαίσιο, για φόρτωση 
έως 25 κιλά χωρίς να 
επηρεάζεται η λειτουργία 
του τιμονιού.



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μανέτες φρένου με 
βελτιστοποιημένη εργονομία 
και διάταξη:  τοποθετημένες 
σε μικρή απόσταση από τις 
λαβές του τιμονιού, ώστε 
ο οδηγός να μπορεί να τις 
θέσει άμεσα σε λειτουργία αν 
χρειαστεί να φρενάρει. 
Βοηθητικό φρένο 
ακινητοποίησης του τροχού 
(ενώ το όχημα είναι σε 
λειτουργία).

Μονή σέλα για βελτιωμένη 
κατανομή βάρους και 
καλύτερη οδηγική 
συμπεριφορά.

Ιδιαίτερα συμπαγείς σχάρες, 
με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο: 
40 kg πίσω και 25 kg 
μπροστά.

Μπροστινές και πίσω 
αναρτήσεις ειδικά 
σχεδιασμένες για τη 
συγκεκριμένη βαριά 
εργασία.

Ενισχυμένο πλαίσιο που 
αποτελεί εγγύηση σε 
συνθήκες βαριάς καθημερινής 
χρήσης.

Πλαϊνό και κεντρικό σταντ 
στον βασικό εξοπλισμό

liberty delivery



ΜΕ ΑΝΕΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ
liberty

Το Liberty αποτελεί την πιο προσιτή πρόταση της οικογένειας Piaggio σκούτερ με 
μεγάλους τροχούς. Οι σύγχρονοι τριβάλβιδοι κινητήρες i-get προσφέρουν και επιδόσεις σε 
συνδυασμό με χαμηλές καταναλώσεις, ενώ ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας το σύστημα ABS στον βασικό 
εξοπλισμό των εκδόσεων 125 και 150 cc. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά ευελιξίας και 
πρακτικότητας, το Piaggio Liberty αποτελεί έναν αξιόπιστο σύντροφο στις καθημερινές 
ανάγκες συνεχούς μετακίνησης, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΣΧΑΡΑ
 1B007363

Εξειδικευμένο αξεσουάρ που τοποθετείται στις κλασικές εκδόσεις Liberty, 
καταλαμβάνοντας τμήμα της θέσης συνεπιβάτη και επιτρέπει την ασφαλή στήριξη 
επαγγελματικών κουτιών. Ανασηκώνεται για το άνοιγμα της σέλας χωρίς να χρειάζεται 
να αφαιρεθεί το κουτί.



Το ABS, στάνταρ στον εμπρός 
τροχό στα Piaggio Liberty 125 και 
150 εγγυάται την ασφάλεια και 
ενισχύει την αίσθηση ελευθερίας σε 
δύο τροχούς. Επιπλέον, η εργονομία 
– μελετημένη και στην παραμικρή 
λεπτομέρεια – και η ευκολία χειρισμού 
εξασφαλίζουν μία μοναδική οδηγική 
εμπειρία.

Τα μπροστινά φώτα LED (στις 
εκδόσεις 125 και 150 cc), τεχνολογικό 
χαρακτηριστικό που διακρίνει τα 
σκούτερ Piaggio με μεγάλους τροχούς, 
αναδεικνύουν τον σχεδιασμό του 
Liberty. Εκλεπτυσμένα στοιχεία, όπως 
οι ακτινωτές ζάντες, προσδιορίζουν 
την κομψή και ξεχωριστή εμφάνιση. 
Πρόκειται για ένα αληθινό πρότυπο 
σύγχρονου στυλ.

Τα ηλεκτρονικά όργανα είναι 
τοποθετημένα σε μία σύγχρονη 
οθόνη LCD με εκλεπτυσμένο μπλε 
φωτισμό, διαθέτοντας ψηφιακό 
δείκτη καυσίμου και οδόμετρο.

ABS ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟ 
ΣΤΥΛ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ

Η άνεση είναι αποτέλεσμα της 
εξαιρετικής προσοχής που έχει δοθεί  
στην  εργονομία του αναβάτη,  
ο οποίος οδηγεί σε ορθή θέση, χάρη  
στη χαμηλή σέλα, καθώς και 
του συνεπιβάτη με τα πρακτικά 
αναδιπλούμενα μαρσπιέ και το  
μεγάλο μέγεθος της σέλας.  
Το στιβαρό πλαίσιο, οι συμπαγείς 
διαστάσεις και οι μεγάλοι τροχοί 
προσδίδουν την αίσθηση  
σταθερότητας και ασφάλειας,  
ακόμη και στους λιγότερο έμπειρους 
οδηγούς. 

Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος 
κάτω από τη σέλα, που ανοίγει 
ηλεκτρικά, μπορεί να φιλοξενήσει ένα 
κράνος jet με ζελατίνα. Για μικρότερα 
αντικείμενα διατίθεται ένα εύχρηστο 
μπροστινό ντουλαπάκι με 2 χώρους. 
Η πρακτικότητά του μεταφράζεται 
επίσης σε ευκολία ελιγμών, χάρη στο 
περιορισμένο βάρος και το ύψος της 
σέλας, η οποία είναι προσβάσιμη 
για όλους τους αναβάτες: ένας 
καθημερινός σύμμαχος για έξυπνη  
και ανεξάρτητη μετακίνηση.

Το Piaggio Liberty είναι εξοπλισμένο  
με τη νέα γενιά κινητήρων Piaggio i-get 
(“Italian green experience technology”): 
3βάλβιδοι, με ηλεκτρονικό ψεκασμό  
σε όλους τους κυβισμούς, για 
κορυφαίες επιδόσεις και μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου.  
Αξιόπιστοι και με χαμηλό λειτουργικό 
κόστος, εγγυώνται εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα μηχανικών θορύβων 
και υψηλές επιδόσεις σε όλες τις 
συνθήκες οδήγησης. Τα οχήματα 50, 
125 και 150 cc είναι σύμφωνα με τις 
αντιρρυπαντικές προδιαγραφές  
Euro 4.

ΑΝΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

liberty ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
 653551 (μικρό): χωρητικότητα 75lt, 

βάση 60x49cm, ύψος 41cm
 1Β007179 (μεγάλο): χωρητικότητα 90lt, 

βάση 60x49cm, ύψος 50cm
Βαλιτσάκι από πολυπροπυλένιο.

ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
 1B004129: χωρητικότητα 37lt, βάση 

47x32,5cm, ύψος 26cm

Ιδανική για την μεταφορά εργαλείων 
είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο 
πολυεστέρα υπενδεδυμένο με 
πολυουρεθάνη σε κάθε πλευρά. 
Διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλεια 
των αντικειμένων, διαφανείς θήκες 
για διάφορα έγγραφα (διαφημιστικά, 
χάρτες κλπ) και ανακλαστικές λωρίδες 
3Μ Scotchlite.

ΚΟΥΤΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 1B004620 (μικρό): χωρητικότητα 75lt/15kg, βάση 48x38cm, ύψος 50cm
 1B006102 (μεγάλο): χωρητικότητα 130lt/15kg, βάση 55x60cm, ύψος 45cm

Το θερμικό κουτί τροφίμων ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμοκρασίας τροφίμων 
και ποτών χάρη στην εσωτερική επένδυση αλουμινίου. Με ξεχωριστά αφαιρούμενα 
διαχωριστικά, είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από αδιάβροχο ύφασμα tarpaulin 
(πολυαμίδιο υψηλής αντοχής, επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη) υψηλής πυκνότητας. 
Διαθέτει κλείσιμο με μεγάλο φερμουάρ και ρυθμιζόμενους ιμάντες για το άνοιγμα, 
κλειδαριά και μεγάλη διάφανη τσέπη στο πίσω μέρος. 

Μία πλήρης σειρά προαιρετικού εξοπλισμού, ειδικά σχεδιασμένουγια επαγγελματική χρήση.
Όλα τα κουτιά και τα βαλιτσάκια τοποθετούνται εύκολα στις ειδικές σχάρες Piaggio και εγγυώνται την ασφαλή οδήγηση του 
οχήματος. Μάλιστα, η έγκριση τύπου του Liberty Delivery περιλαμβάνει και τα κουτιά.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



LIBERTY DELIVERY
125 i-get ABS 50 i-get

Κινητήρας i-get, μονοκύλινδρος, 4χρονος i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος

Κυβισμός 124 cc 49,9 cc

Διάμετρος/Διαδρομή 52 mm x 58.6 mm 39 mm x 41,8 mm

Μέγιστη ισχύς 8 kW στις 7.500 σαλ 2,3 kW στις 7.500 σαλ

Μέγιστη ροπή 10 Nm σε 6.250 σαλ 3,0 Nm στις 6.000 σαλ

Κατανάλωση 36 km/l (κύκλος ECE 47) 40,8 km/l (κύκλος WMTC)

Σύστημα χρονισμού
Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες (2 εισαγωγής και 1 
εξαγωγής)

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες (2 εισαγωγής και 1 
εξαγωγής)

Σύστημα ψύξης Με αέρα Με αέρα

Σύστημα λίπανσης Με υγρό κάρτερ Με υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ανάφλεξη Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Τύπος Μετάδοσης Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT

Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός

Πλαίσιο Ατσάλινο σωληνωτό με πρεσσαριστές ενισχύσεις Ατσάλινο σωληνωτό με πρεσσαριστές ενισχύσεις

Ανάρτηση εμπρός Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομή 76mm Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, διαδρομή 76mm

Ανάρτηση πίσω
Αιωρούμενος βραχίωνας με υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας με 
ρύθμιση προφόρτισης σε 4 θέσεις

Αιωρούμενος βραχίωνας με υδραυλικό αμορτισέρ

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 90/80 - 16” M/C 52J ή 51S Χωρίς αεροθάλαμο 90/80 - 16” M/C 52J ή 51S

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 110/80 - 14” M/C 59J ή 59S Χωρίς αεροθάλαμο 110/80 - 14” M/C 59J ή 59S

Φρένο εμπρός Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 240 mm Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 240 mm

Φρένο πίσω Ταμπούρο Ø 140 mm Ταμπούρο Ø 140 mm

Σύστημα πέδησης Συνδυασμένη πέδηση (CBS) -

Μήκος/Πλάτος/
Μεταξόνιο

1.945 mm / 795 mm / 1.340 1.945 mm / 795 mm / 1.340

Υψος σέλας 760 mm 760 mm

Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ

7,7 lt 7,7 lt

Έγκριση τύπου EURO 4 EURO 4

LIBERTY
150 i-get ABS 125 i-get ABS 50 i-get

Κινητήρας i-get, μονοκύλινδρος, 4χρονος i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος i-get, μονοκύλινδρος, 4 χρονος

Κυβισμός 155 cc 124 cc 49.9 cc

Διάμετρος/Διαδρομή 58 mm x 58.6 mm 52 mm x 58.6 mm 39 mm x 41.8 mm

Μέγιστη ισχύς 9.6 kW στις 7,750 σαλ 8 kW στις 7,500 σαλ 2.4 kW στις 7,500 σαλ

Μέγιστη ροπή 13 Nm στις 5,250 σαλ 11 Nm στις 6,000 σαλ 3.1 Nm στις 7,250 σαλ

Κατανάλωση 36.8 Km/l (Κύκλος WMTC) 40 Km/l (Κύκλος WMTC) 35.71 km/l (Κύκλος WMTC)

Εκπομπές ρύπων CO2  65 g/Km 61 g/Km 62 g/km

Σύστημα χρονισμού
Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες 
(2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες 
(2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής με 3 βαλβίδες
 (2 εισαγωγής και 1 εξαγωγής)

Σύστημα ψύξης Με αέρα Με αέρα Με αέρα

Σύστημα λίπανσης Με υγρό κάρτερ Με υγρό κάρτερ Με υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ανάφλεξη Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Τύπος Μετάδοσης Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT Αυτόματη CVT

Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος φυγοκεντρικός Αυτόματος φυγοκεντρικός Αυτόματος φυγοκεντρικός

Πλαίσιο Χαλύβδινο συγκολλητό Χαλύβδινο συγκολλητό Χαλύβδινο συγκολλητό

Ανάρτηση εμπρός
Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 
διαδρομή 76 mm

Ανάρτηση πίσω
Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm

Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, ρυθμιζόμενης 
προφόρτισης 5 θέσεων, διαδρομή 74,5 mm

Μονό υδραυλικό αμορτισέρ, διαδρομή 73,5 mm

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J Χωρίς αεροθάλαμο 90 / 80 - 16’’, 51J

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J Χωρίς αεροθάλαμο 100 / 80 - 14’’, 54J

Φρένο εμπρός Δισκόφρενο Ø 240 mm Δισκόφρενο Ø 240 mm Δισκόφρενο Ø 240 mm 

Φρένο πίσω Ταμπούρο Ø 140 mm Ταμπούρο Ø 140 mm Ταμπούρο Ø 140 mm

ABS Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό Στάνταρ ABS μόνο στον εμπρός τροχό -

Μήκος/Πλάτος/
Μεταξόνιο

1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm 1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm 1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm

Υψος σέλας < 790 mm < 790 mm 780 mm

Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ

6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt) 6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt) 6 lt (συμπεριλαμβάνεται ρεζέρβα 1,5 lt)

Έγκριση τύπου EURO 4 EURO 4 EURO 4

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Πλήρεις περιγραφές για τα μοντέλα και τα αξεσουάρ 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.piaggio.com. 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 τεχνική 
υποστήριξη.

Το εμπορικό σήμα Piaggio είναι κατοχυρωμένο απο την Piaggio & C. S.p.A
COMPANY WITH 
QUALITY SYSTEM 
CERTIFID BY DNV

 ISO 9001 

COMPANY WITH 
ENVIRONMENTAL 
SYSTEM CERTIFID 
BY DNV

 ISO 14001 

COMPANY WITH 
SAFETY SYSTEM 
CERTIFID BY DNV

 ISO 18001 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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piaggio.com

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Η Piaggio Corporate Bussiness είναι ο ιδανικός συνεργάτης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της 
δραστηριότητάς σας.  Με αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την παραγωγή οχημάτων 
για επαγγελματίες, ο Όμιλος Piaggio προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων και υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Τα οχήματά μας έχουν σχεδιαστεί για να εγγυώνται το χαμηλό 
κόστος λειτουργίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο άνεσης, χαμηλές καταναλώσεις, 

ασφάλεια και μακροχρόνια αξιοπιστία.
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο διανομέων Piaggio για να ανακαλύψετε τον συνδυασμό 
οχημάτων και αξεσουάρ που ταιριάζουν στη δική σας δραστηριότητα και να επωφεληθείτε από τους 

προνομιακούς όρους εταιρικών πωλήσεων και τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.


