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Європейські скутери до 49 куб.см.

Італійська компанія Aprilia колись починала свою діяльність як виробник скутерів, але
потім стала відоміша своїми супербайками. Проте скутери і зараз складають чималу
частину продукції бренду (теж, до речі знаходиться під контролем корпорації Piaggio).
Aprilia є єдиним мотовиробником в Європі, в арсеналі якої – модельний ряд двоколісної
мототехніки з будь-якими двигунами в діапазоні від 50 кубиків до літра. Зараз Aprilia
виготовляє скутер як під своїм власним брендом, так і під спеціально виділеним для цих
цілей брендом Scarabeo.      
Під власне брендом Aprilia випускається дві моделі 50-кубових скутерів – SR50 і Sportcity
One. Зовні вони відрізняються не дуже сильно, але при цьому у них вельми різні силові
агрегати. У SR50 – одноциліндровий 2-тактний двигун з рідинним охолоджуванням, а у
Sportcity One двигун 4-тактний, але повітряноохолоджуваний, 2-клапанний, з верхнім
розподілвалом. 

Хід підвіски у SR50 – 90мм (перед) і 70мм (зад), у Sportcity One – по 85мм і спереду і
ззаду. Гальма – 190мм дискові і спереду, і ззаду. Колісні диски у SR50 – 13 радіусу, у
Sportcity One – 14. За загальними розмірами Sportcity One (1950х740мм) буде дещо
більше, ніж SR50 (1860х705мм), а висота сидіння у нього нижче (775мм у Sportcity One
проти 820мм у SR50). Бак приблизно однаковий – 7 літрів у SR50 проти 7,5 літра у
Sportcity One.

SR50 – класичний і висококласний представник спортивних скутерів, який багато в чому
був свого часу першопроходцем. Апарати SR були фірмовими скутерами гоночної
команди Aprilia на різних змаганнях, включаючи MotoGP. Це перший скутер, який "доріс"
до коліс 13 радіусу, перший скутер, який одержав двигун з рідинним охолоджуванням,
перший скутер з дисковими гальмами і спереду і ззаду, а також перший із системою
безпосереднього вприскування. По дизайну і набору устаткування він максимально
наближений до супербайків (наскільки це можливо для п'ятдесятикубової машини) –
дзеркала, майданчик для ніг, відкриті головні гальмівні циліндри, і т.д. 

Велика повноцінна приладова панель з купою покажчиків. Великий багажник для
шолома і маленький бардачок – для телефону та інших дрібниць. Основні кольори –
червоний, білий, чорний і сріблястий. 

Ціна в Італії – від 2 400 до 2 800 євро залежно від комплектації. 

Ціна в РФ – близько 3 300 євро.
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