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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 



NEO 
PIAGGIO MP3 300 hpe

SPORT



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Στο Piaggio MP3 300 hpe η δύναμη συναντά τη διασκέδαση, προκαλώντας συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή. Ο 
σύγχρονος και σπορ σχεδιασμός συνδυάζει το επιθετικό μπροστινό με το κομψό πίσω τμήμα, δημιουργώντας 
ένα λεπτό και ελαφρύ σύνολο. Το συμπαγές και εύχρηστο Piaggio MP3 300 hpe διατηρεί τον σταθερό και άνετο 
χαρακτήρα ενός σκούτερ GT, προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία στην αστική κυκλοφορία και μέγιστη 
ασφάλεια, χάρη στα συστήματα ABS και ASR που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. 
Ο νέος κινητήρας 300 hpe (High Performance Engine), κορυφαίος στην κατηγορία σε ό,τι αφορά ισχύ και ροπή, 
αποδίδει άριστα στα συνεχή σταμάτα-ξεκίνα μέσα στην πόλη ενώ προσφέρει μέγιστη ταχύτητα κατάλληλη για 
κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, αλλά και την απαραίτητη άνεση για μεγαλύτερες διαδρομές. 
Το Piaggio MP3 300 hpe οδηγείται και με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τις 18/1/2013.

PIAGGIO MP3 300 hpe





PIAGGIO MP3 300 hpe

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ

• Νέα άνετη σέλα με υποστήριξη μέσης για τον οδηγό

• Άφθονος χώρος κάτω από τη σέλα, ικανός να
φιλοξενήσει δύο κράνη jet

• LED φλας, εμπρός και πίσω

• Πρακτικά, εύκολα αναδιπλούμενα μασπιέ συνεπιβάτη

• Αποθηκευτικός χώρος πάνω από το ταμπλό οργάνων,
με συρτάρι και υποδοχή USB

Το MP3 300 hpe έχει την κατάλληλη προσωπικότητα για να συντροφεύσει 
την καθημερινότητά σου. Με τη σταθερή και δυναμική δομή του, θα σε 
εκπλήξει με την ευκολία ελιγμών και στάθμευσης, αλλά και την αίσθηση 
ασφάλειας που μεταδίδει. Τα αξεσουάρ και ο εξοπλισμός υψηλής 
τεχνολογίας δημιουργούν μια συναρπαστική εμπειρία σε κάθε διαδρομή: 
χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα για δύο κράνη jet, υποδοχή USB, πιο 
προστατευτικό φιμέ παρμπρίζ, εργονομικό ποδόφρένο, διπλός προβολέας 
με LED φώτα ημέρας στην μπροστινή μάσκα, πλήρης πίνακας οργάνων με 
πολυλειτουργική ψηφιακή οθόνη.

• Παρμπρίζ ενσωματωμένο για καλύτερη προστασία

• Διπλός προβολέας στην μπροστινή μάσκα, με
υψηλής απόδοσης φώτα ημέρας LED

• Νέος GT σχεδιασμός: συμπαγές, σπορ, δυναμικό

• Νέα εργονομία πεντάλ φρένου





PIAGGIO MP3 300 hpe SPORT ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ

Αν αναζητάς ένα όχημα σπορ, δυναμικό και προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια, 
το Piaggio MP3 300 hpe Sport είναι ιδανικό. Συνδυασμός που κερδίζει σε όλα τα σημεία: 

δυνατός κινητήρας, ευέλικτος σχεδιασμός και hi-tech αξεσουάρ. Τα μαύρα ματ σπορ 
φινιρίσματα δημιουργούν μια τολμηρή αντίθεση με τα ελατήρια των αμορτισέρ και τις 

λεπτομέρειες σε κόκκινο χρώμα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται και τα 
μπροστινά δισκόφρενα τύπου "μαργαρίτα". Για να παραμένεις πάντα συνδεδεμένος, 
μπορείς να βασίζεσαι στην πλατφόρμα πολυμέσων PIAGGIO MIA (στάνταρ στο MP3 

300 hpe Sport) που συνδέει το smartphone με το ηλεκτρονικό σύστημα του σκούτερ, 
μετατρέποντάς το σε πραγματικό υπολογιστή που σε βοηθά να σχεδιάσεις τις 
διαδρομές σου και επιπλέον απεικονίζει δεδομένα για τις επιδόσεις, τη γενική 

κατάσταση του οχήματος και των ελαστικών.

ΣΤΥΛ
 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΤΥΠΟΥ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"

• Εμπρός-πίσω κόκκινα ελατήρια αμορτισέρ

• Μεταλλικό σπορ ταπέτο

• Μπροστινά δισκόφρενα τύπου
"μαργαρίτα"

• Σύστημα διασύνδεσης
PIAGGIO MIA στον βασικό εξοπλισμό



Η ειδική γκάμα αξεσουάρ για το Piaggio MP3 300 hpe προσφέρει ακόμα περισσότερη άνεση και 
λειτουργικότητα στην οδηγική εμπειρία, πάντα με γνώμονα τις καθημερινές σου ανάγκες: 
βαλιτσάκι με πλάτη συνεπιβάτη, ανεμοθώρακας, προστασία ποδιών και θερμαινόμενα αξεσουάρ, 
GPS TomTom Vio αποκλειστικά για Piaggio σκούτερ και μία πλούσια σειρά από κράνη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΟΥ

• ΒΑΜΜΕΝΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37 ΛΙΤΡΩΝ

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

• ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ STYLE

• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Προστασία ποδιών Comfort+
Θερμαινόμενη σέλα
Θερμαινόμενες χειρολαβές
 

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

• ΣΥΣΚΕΥΗ PIAGGIO MIA

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

• ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ

• ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 



ΜΑΥΡΟ "NERO COSMO" ΓΚΡΙ  ΜΑΤ  "ARGENTO COMETA"

MP3 300 hpe

MP3 300 hpe SPORT

ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΜΑ

ΛΕΥΚΟ "BIANCO LUNA" ΓΚΡΙ  "GRIGIO MATERIA" ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ "NERO METEORA"

Piaggio MP3 300 hpe / Piaggio MP3 300 hpe SPORT
Κινητήρας Μονοκύλινδρος, 4-χρονος - hpe

Κυβισμός 278 cc

Διάμετρος x Διαδρομή 75 mm x 63 mm

Ισχύς 19,3 kW (26,2 CV) στις 7.750 σαλ

Ροπή 26,0 Nm στις 6.500 σαλ

Σύστημα χρονισμού Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC), 4 βαλβίδες

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός

Σύστημα ψύξης Με υγρό

Ανάρτηση εμπρός Αρθρωτό παραλληλόγραμμο

Ανάρτηση πίσω Διπλό υδραυλικό αμορτισέρ με ελικοειδή ελατήρια

Σύστημα πέδησης ABS - ASR

Φρένο εμπρός Δύο δισκόφρενα Ø 258 mm

Φρένο πίσω Δισκόφρενο Ø 240 mm

Ελαστικά εμπρός Tubeless 110/70 - 13” (x2)

Ελαστικό πίσω Tubeless 140/60 - 14”

Μήκος/
Πλάτος/Μεταξίνιο 2.000 mm / 800 mm / 1.450 mm

Ύψος σέλας 780 mm

Χωρητικότητα 
Ρεζερβουάρ 11 λίτρα (από τα οποία 1,8 λίτρα ρεζέρβα)

Κατανάλωση
καυσίμου 3,2 λίτρα στα 100 km

Εκπομπές CO2 74 g/km

Βάρος σε κατάσταση
λειτουργίας 225 kg

Έγκριση τύπου EURO 4

Ανακάλυψε το πρόγραμμα X-Care, την 24μηνη επέκταση εγγύησης που προσφέρει τις ίδιες καλύψεις με την εργοστασιακή εγγύηση:
• Συνολική κάλυψη των δαπανών επισκευής για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστική ατέλεια ή σε αστοχία συναρμολόγησης εξαρτημάτων
• Αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας
• Οδική βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει επισκευή (εάν γίνεται) και ρυμούλκηση
• Εξειδικευμένη και πιστοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Piaggio
• Διατήρηση της μεταπωλητικής αξίας του σκούτερ
Ενημερώσου για τα μοντέλα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η μάρκα Piaggio είναι κατοχυμένη 

από την Piaggio & C. S.p.A.

Το MP3 οδηγείται και με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι τις 18/1/2013.

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.
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