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Європейські скутери до 49 куб.см.

Італійський концерн Piaggio, власник багатьох відомих в мотосвіті марок і брендів,
випускає 50-кубові скутери як під власним логотипом, так і під іншими марками – від
легендарної Vespa до іспанської Derbi.

Безпосередньо у лінійці Piaggio п'ять п'ятдесятикубових моделей - Fly, Liberty, NRG
Power, Typhoon і Zip.      Piaggio Fly пропонується з трьома типами двигунів, зокрема
50-кубовим – така модель іменується Fly 50. Це вельми модерно виглядаючий апарат,
легкий, компактний, рухомий і моторний. Або чотирьох-, або 2-тактний економічний
двигун повітряноохолоджуваний, 12-дюймові колеса, великий багажник під сидінням,
ящик, рукавички. 

Чітка і ясна аналогова панель інструментів з годинником. Передні гальма – 200мм
дискові, задні – 140мм барабанні. Споряджена вага – 107 кг.

Три варіанти кольору – темно-синій, сріблястий і чорний. У РФ апарат Fly пропонується
за 2 150 (двотактний) або за 2 800 (чотирьохтактний) євро.

Інший варіант "півсотенника" від Piaggio – модель Liberty (також існує в 125-кубовому
варіанті). Ця модель відрізняється дизайном з елементами ретро (але все таки не зовсім
старовинно виглядає), а також великими колесами (спереду – 16 радіусу, ззаду – 14). 

Двигун 2-тактний, повітряноохолоджуваний, відповідає стандартам "Євро-2". Передні
гальма – 220мм дискові. Вага – 95 кг Кольори – чорний, сріблястий і ясно-бежевий.
Версія моторолера з робочим об'ємом 50 куб.см пропонується з двотактним або
чотиритактним двигуном на вибір. Потужність двотактної 50-кубової версії складає 4,5
к.с. при 7500 об./хв, а чотирьохтактної - 3,5 к.с. при 7000 об./хв. Об'єм бензобака всіх
версій моделі Piaggio Liberty і Liberty S складає 6 літрів. 

Скутери Liberty 2008 модельного року випускаються в чотирьох варіантах колірного
виконання – сірому (Grey Pulsar), синьому (Blue Andromeda), бежевому (Ivory Naiad) і
чорному (Black Graphite). Традиційно індекс "S" в назві моторолера підкреслює спортивну
душу моделі. Набір двигунів – такий же, відрізняється Liberty S від звичайних Liberty, в
основному, зовні – кольором і допобладнанням. 

В цілому у Liberty S дійсно більш спортивний, динамічний і агресивний силует за рахунок
невеликих змін в дизайні кузова, іншого сидіння, іншої форми передньої фари. Задній
спойлер і колісні диски забарвлені в попелясто-сірий колір. 

Що стосується колірної палітри, то для Liberty S пропонується три варіанти забарвлення
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– сірі (Grey Orion), оранжеві (Mizar Orange) і чорні (Black Meteora). 
Базова ціна скутерів Piaggio Liberty в Європі – від 1850 євро (за модель з 2-тактним
50-кубовим двигуном) до 2600 євро (за 150-кубову версію). Відповідні моделі Liberty S –
приблизно на сто євро дорожче. 

У РФ Liberty S можна купити за 2 860 (2-тактний) або 2 940 (4-тактний) євро.

При бажанні моторолер Piaggio Liberty може бути обладнаний кофром, протиугінною
сигналізацією, вітровим склом, а тим покупцям, які хочуть повністю відповідати стилю
"Liberty", компанія Piaggio пропонує шолом Demi Jet "Micro".
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