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Model

Micro ForU

Mini ForU

Midi ForU

Midi XL ForU

Maxi L ForU

Μήκος

mm

970

1100

1240

1250

1436

Πλάτος (από ρόδα σε ρόδα)

mm

450

500

560

585

650

Μέγιστη ταχύτητα (Hi)

kph

6,4

6,4

7,2

12

12

Μέγιστη ταχύτητα (Lo)

kph

6,4

6,4

6,4

Μέγιστη ταχύτητα (Revserve)

kph

3

3

3,2

3,2

4,8

Ακτίνα στροφής

mm

1110

1250

1350

1560

1650

Κράσπεδα αναρρίχηση

mm

50

60

80

80

100

Απόσταση από το έδαφος

mm

40

40

51

51

100

°

6

8

10

10

12

Εμβέλεια

km

12,8

20,8

28

35

57

Συνολικό Βάρος με μπαταρία

kg

42

65

85

102

138

Βάρος βαρύτερου μέρους

kg

14,4

19

24

26,1

52,5

Χωρητικότητα

kg

115(250lb)

135(300lb)

150(330lb)

160(350lb)

200(440lb)

Απόδοση μηχανής

W

200

200

430

430

650

Μπαταρία

Ah

12v 12AH*2

12V 17AH*2

12V 36AH*2

12V 50AH*2

12V 75AH*2

Φορτιστής μπαταρίας

A

2

2

4

5

8

Εμπρόσθιες ρόδες

inch

200X50(7.5”)

2.8/2.5-4(9”)

3.00-4(10”)

3.00-4(10”)

4.00-5(12”)

Οπίσθιες ρόδες

inch

200X50(7.5”)

2.8/2.5-4(9”)

3.00-4(10”)

3.00-4(10”)

4.00-5(12”)

Μέγιστη κλίση
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“Βασισμένη στην εμπειρία και στις
εξειδικευμένες γνώσεις προσφέρει
στην αγορά εξαιρετικής ποιότητας

MOTO TREND Α.Ε.

αμαξίδια με υψηλά standard που

AΘΗΝΑ: Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια, Tηλ.: 210 258 5991-2

θα ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη. ”

Δίκτυο συνεργατών στο: 800 11 20025

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Αχελώου 7, Τηλ.: 2310 530 728
ή στο www.kymco.gr
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Η ΚΥΜCO είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες κατασκευής scooter και μοτοσικλετών στον
κόσμο. Ιδρύθηκε το 1963 στην Taiwan. Σήμερα η
KYMCO διαθέτει 3 εργοστάσια στην Taiwan όπου
απασχολεί περίπου 3.100 εργαζόμενους.
Όλα τα προιόντα της KYMCO κατασκευάζονται
σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO
9001 και ISO 13485 ενώ τα εργοστάσια καλύπτουν τα
πρότυπα περιβαντολλογικής διαχείρισης ISO 14001.
Η KYMCO διαθέτει αυτοδύναμα τμήματα σχεδίασης, έρευνας και εξέλιξης με αποτέλεσμα σήμερα να
είναι σε θέση να κάνει εξαγωγή τεχνολογίας στην
παγκόσμια αγορά οχημάτων.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι αρκετοί
Ευρωπαίοι και άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν
κινητήρες της ΚΥΜCΟ στα οχήματα που κατασκευάζουν.
Στην Ελλάδα η KYMCO κάνει την εμφάνισή της το
1993.
Έπειτα λοιπόν από ενδελεχή μελέτη των δικύκλων
και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον
στις ανάγκες των ατόμων με κινητικά προβλήματα
η KYMCO αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει
τις γνώσεις της και να κατασκευάσει αμαξίδια που
έρχονται να συναντήσουν αυτές τις ανάγκες με
εξαιρετική επιτυχία.

l i fe

E

E

A

L

T

H

C

A

R

E

w e l c o m e

life

H

Maxi ΧL

E

A

L

T

H

C

A

R

E

Midi

Αν ζητάτε υψηλή απόδοση μαζί με την
απόλυτη ασφάλεια, το Maxi XL αποτελεί
την καλύτερη επιλογή. Εξοπλισμένο με όλα
τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από
ένα σκούτερ πολυτελείας, θα αντιμετωπίσει
την πλειοψηφία των απαιτήσεων σας. Έτσι,
μπορείτε να είστε σίγουροι πως με αυτό το
μοντέλο, μπορείτε να κινηθείτε όπου και αν
χρειαστεί με ιδιαίτερη άνεση και στυλ.

Μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία οδήγησης.
Το MIDI ForU έχει σχεδιαστεί για να αντεπεξέρχεται υποδειγματικά σε μεγαλύτερα ταξίδια
σε τραχύ οδόστρωμα. Σχεδιαστικά, έχει δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην δημιουργία ξεχωριστής εμφάνισης και αυξημένης άνεσης.
• Ο μπροστινός και οπίσθιος φωτισμός,
περιλαμβάνεται στον standard εξοπλισμό
• Πολυτελές κάθισμα οδηγού
• Τιμόνι με extra εργονομικές χειρολαβές
τύπου D.
• Ιδιαίτερα μικρός κύκλος στροφής για
μεγαλύτερη ευελιξία.
• Αυξημένος χώρος για τα πόδια.

• Εξελιγμένη ανάρτηση σε όλους τους
τροχούς.
• Τιμόνι με extra εργονομικές χειρολαβές
τύπου D, για ασφαλέστερη οδήγηση.
• Standar προστατευτική μπάρα μπροστά
• Μεγάλος χώρος στο πάτωμα
• Πτυσσόμενο τιμόνι

Midi XL
Το νέο New Midi XL αποτελεί πραγματικά μια
κατηγορία από μόνο του. Το σκούτερ που πάει
παντού, έρχεται με πολλά εξτρά στον βασικό
εξοπλισμό, επιτρέποντάς σας να οδηγείτε με
την άνεση και το στυλ που θα περιμένατε από
ένα όχημα μεγαλύτερης κατηγορίας.
• Πλήρης βασικός εξοπλισμός
• Υδραυλική ανάρτηση και στους 4 τροχούς.
• Τιμόνι με extra εργονομικές χειρολαβές
τύπου D, για ασφαλέστερη οδήγηση.
• Διπλοί καθρέφτες.

Micro
Το ολοκαίνουργιο Micro S ForU έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει εξαιρετική απόδοση, ενώ η συμπαγής κατασκευή του προσφέρει
ιδιαίτερα εύκολο χειρισμό και απροβλημάτιστη
μεταφορά.
Διαθέτει ελαστικά αυξημένης αντοχής, δίνοντας
σας την δυνατότητα να κινηθείτε χωρίς κανένα
περιορισμό, σε κάθε έδαφος και δρόμο.
• Διαθέτει εργονομική θήκη μπαταρίας
και επαναστατικό σύστημα
αποσυναρμολόγησης για εύκολη μεταφορά
στο αυτοκίνητο.
• Εργονομικές χειρολαβές στον μπροστινό
προφυλακτήρα και ταχύτητες για εύκολο
χειρισμό.
• Ελαφρύ μπροστινό και πίσω μέρος , για
εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση στο
αυτοκίνητο.
• Δεν διαθέτει πρίζες και καλώδια, και έτσι
αποσυναρμολογείται απίστευτα εύκολα
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
• Standar καλαθάκι

Mini S
Το ολοκαίνουργιο Mini S ForU σχεδιάστηκε για
να σας προσφέρει εξαιρετική απόδοση, ενώ
όντας συμπαγές, είναι εύκολο στο χειρισμό και
στην μεταφορά.
Ενσωματώνοντας στον εργονομικό του
σχεδιασμό, άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά,
το νέο Mini S ForU θα σας προσφέρει μια
ευχάριστη εμπειρία οδήγησης, μαζί με ένα
αίσθημα ανεξαρτησίας και άνεσης .
• Δεν διαθέτει πρίζες και καλώδια, και έτσι
αποσυναρμολογείται απίστευτα εύκολα
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
• Μεγάλη αντοχή των μπροστινών και
οπίσθιων τροχών του (διαμέτρου 4 inch)
για ασφαλή και άνετη οδήγηση.
• Οι νέες μπαταρίες χωρητικότητας 17 Αh
σας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια, για
ακόμη πιο μακρινές διαδρομές.
• Standar καλαθάκι

