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Китайські скутери до 49 куб.см.

З китайських/тайваньських виробників Kymco вважається одним з найнадійніших і
якісніших, апарати цієї марки активно продаються у тому числі і в США. При цьому Kymco
хоч і дешевше за європейські скутери, але не в три рази, як інші малорозкручені
китайські марки, а лише десь в півтора-два. 

У РФ ціни на нові "пывсотенники" Kymco стартують від 55 тис. руб. Моделей у Kymco, як
і у всіх китайців, вельми багато, розглядати кожну окремо особливого сенсу немає.       
При цьому з тих, що активно завозяться в РФ можна виділити апарати Kymco Agility
(12-дюймові колеса, 4-тактний двигун, вага 97 кг, потужність 3,5 к.с., максимальна
швидкість 80 км/год, передні дискові гальма, бак 5,5 літра, сигналізація, автозапуск,
кольори червоний і синій, 54 000 руб.).

Kymco Agility City 50 (великі колеса 16 радіусу, 3,6 к.с., бак 6 літрів, вага 100 кг, 69 000
руб.), Kymco Super-8 (спортивний дизайн, 4-тактний двигун, 14-дюймові колеса, дискові
передні гальма, потужність 3,6 к.с.). Всього в арсеналі Kymco – 17 моделей
п'ятдесятикубових скутерів.

Sagitta – італійська торгова марка, дані апарати виготовляються в Китаї під строгим
контролем дотримання "рідних" італійських технологій. Кожна модель, що поставляється
на російський ринок, має Європейський сертифікат якості (ЕЕС). 

На моделях мототехніки Sagitta встановлені комплектуючі відомих виробників:
карбюратори Mikuni, ремені варіатора Gates і Powerlink, свічки запалення NGK,
акумулятори YUASA, шини марки Kenda і Duro. Двотактні двигуни "півсотенників"
допрацьовані інженерами заводу Aprilia. Всього в асортименті Sagitta – вісім моделей
скутерів (шість 50-кубових, один 150-кубовий і один 250-кубовий), і ще додалися до них
дві моделі квадроциклів.

Інші скутери об'ємом до 49 куб.см.

Серед виробників скутерів з інших регіонів світу відносною різноманітністю, масовим
попитом і вельми гідною якістю відрізняються, зокрема, два індійські виробники – Bajaj і
TVS. Правда, жодна з цих компаній не вигтовляє 50-кубових моделей.
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