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У Aprilia середньорозмірні скутери представлені моделями Sportcity One 125, Sportcity
Cube 125/200/300, Atlantic 125/250.

Aprilia Sportcity One 125 – старший брат свого п'ятдесятикубового родича. Двигун –
чотиритактний, двохклапанний, повітряноохолоджуваний. Хід підвіски – 85мм і спереду, і
ззаду. Переднє гальмо – 220мм дисковий з двохпоршневим плаваючим супортом. Заднє
гальмо – 140мм барабанне. 14-дюймові колісні диски. Висота сидіння – 775мм. Габарити
– 1950х740мм. Колісна база – 1358мм. Бак – 7,5 літра. Sportcity One позиціонується як
повністю оновлений скутер початкового рівня, що "встановлює нові стандарти
співвідношення ціни і якості". Середньорозмерні колеса, спортивний дизайн і екологічно
чистий могутній двигун роблять Sportcity One відмінним рішенням для пересування по
місту.      
Як пише виробник в рекламному буклеті, достатньо одного побіжного погляду на модель
One щоб переконатися – це справжній Sportcity. Велике і міцне сидіння анатомічної
форми, ручки підтримки для пасажирів, зручний майданчик для ніг – загалом і в цілому,
максимум місткості і простору в обмеженому просторі. При цьому Sportcity One має один з
найбільших підсідельних багажників у своєму класі – туди відмінно влізає навіть
повнорозмірний шолом. Не можна не відзначити і повноцінну і красиву панель
інструментів з раціонально розміщеними покажчиками. Рама скутера – класична відкрита
рама без труб, що йдуть під двигуном, з високоміцної сталі, що забезпечує відмінну
жорсткість, упевнене водіння і високий рівень активної безпеки. Мотор з примусовим
повітряним охолоджуванням відповідає екостандарту "Євро-3". Потужність 125-кубового
мотора – 10,84 к.с., максимальна швидкість – 90 км/год. Максимальний крутячий момент
– 10,04 Нм для 125-кубового варіанту при 7000 об./хв. Доступні чотири кольори – чорні
(Aprilia Black), сріблясті (Excalibur Silver), сині (Wave Blue), жовті (Supreme Yellow).

Aprilia Sportcity Cube – старша по відношенню до Sportcity One серія. Доступні три
двигуни – 125-, 200- і 300-кубовий. При цьому 125- і 200-кубові версії випускаються
достатньо давно, а 300-кубова – тільки з 2008 року. Aprilia зважилася не просто на
рестайлінг моделі, а на випуск нової моделі в сімействі Sportcity. Sportcity Cube 300 –
практично ідеальне рішення для глобальної мобільності. Sportcity Cube 300 одержав
15-дюймові колеса (переднє - 120/70, заднє 130/80), два 260 мм гальмівних диска на
передньому колесі і 220 мм гальмівний диск на задньому. Потужність двигуна складає
22,5 конячки при 8 000 оборотів в хвилину, а Максимальний крутячий момент - 22 Нм при
6 500 об./хв. Набір кольорів – синій (Planet Blue), сірий (Escape Grey), чорний (Aprilia
Black) і сріблястий (Silver Crowd).

При цьому двухсоткубовий движок трохи слабше – він розвиває 18,9 к.с., що є мало не
найвищим показником в цьому класі моторів. Потужність 125-кубового апарату теж не те
щоб дуже мала – 14,5 к.с. Мотори всі чотирьохклапанні, також на всіх Sportcity Cube
стоїть 9-літровий бак. Висота сидіння – 815мм. Габарити – 1985х890мм. Колісна база –
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1360мм. Також в списку відмінностей версій один від одного варто відзначити, що топова
300-кубова версія – інжекторна, тоді як мотори 125 см3 і 200 см3 – карбюраторні.
Підвіска у всіх однакова – 35мм телескопічна вилка з ходом 100мм спереду і
регульований амортизатор з ходом 80мм ззаду. Двома гальмівними дисками попереду
може похвалитися тільки 300-кубова модель, на двох інших спереду стоїть один диск.
Заднє гальмо у всіх трьох апаратів – дискове. Для прикладу цін згадаємо, що Sportcity
200, наприклад, в РФ коштує близько 4 400 євро.

І ще пара представників середньорозмірних скутерів Aprilia – моделі Atlantic 125 і Atlantic
250. Це вищий клас скутерів в порівнянні з Sportcity. Atlantic 125 і 250 – молодші моделі
сімейства, флагманом якого є максіскутер Aprilia Atlantic 500. Причому за технологією і
начинкою молодші брати від старшого практично не відрізняються, хіба що старший
трохи більше в довжину і помогутніше. Скутери комплектуються 13-дюймовими колесами
і дисковими гальмами як спереду, так і ззаду. Бак – 10,5 літра. Всі мотори – 4-тактні,
4-клапанні, карбюраторні. Потужність і максимальний момент у Atlantic 125 – 13,6 к.с. при
9 500 об./хв. і 11 Нм при 7 250 об./хв. Потужність і максимальний момент у Atlantic 250 –
23 к.с. при 8 000 об./хв. і 20 Нм при 6 500 об./хв. Хід передньої підвіски – 105мм (35мм
телескопічної вилки), задньої – 110мм (регульований амортизатор). Переднє гальмо –
диск діаметром 240мм з 3-поршневим плаваючим супортом, задній – диск діаметром
190мм. Габарити – 2100х775х1370мм. Колісна база – 1475мм. Висота сидіння – 770мм.
Вага – 155 і 163 кг для апаратів 125 см3 і 250 см3 відповідно. Кольори в останній лінійці
тільки строгі – чорний і темно-синій. У РФ офіційними дилерами Aprilia ці апарати
продаються по 5 200 і 5 900 євро відповідно.
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