
	
	

Piaggio MP3 500 hpe Sport και Business – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Κινητήρας Μονοκύλινδρος MASTER hpe, 4 χρονος 
Κυβισμός 493 cm3 
∆ιάμετρος x διαδρομή 94 mm x 71 mm 
Μέγιστη Ισχύς  32,5 kW (44,2 CV) στις 7750 σαλ 
Μέγιστη ροπή 47,5 Nm στις 5500 σαλ 
Χρονισμός Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) με 4 βαλβίδες 

con 
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός 
Ανάφλεξη Ηλεκτρονική επαγωγικού τύπου με μεταβλητό αβάνς που 

ελέγχεται από τον εγκέφαλο ψεκασμού CPU. Κύκλωμα 
κλειστού βρόγχου με αισθητήρα λ στην εξάτμιση. 
Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer, αναστολή της 
λειτουργίας της αντλίας καυσίμου όταν το όχημα 
ανατραπεί. Ανάφλεξη διπλού σπινθήρα. ∆ιπλή 
χαρτογράφηση για την διαχείριση του γκαζιού (STD και 
ECO). Έλεγχος πρόσφυσης (ASR) 

Σύστημα ψύξης Με υγρό 
Λίπανση Υγρό κάρτερ 
Εκκίνηση Ηλεκτρική 
Μετάδοση Αυτόματο κιβώτιο CVT με διαχειριστή ροπής 
Τύπος συμπλέκτη Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός 
Πλαίσιο Σωληνωτό από ατσάλι υψηλής αντοχής 
Εμπρόσθια ανάρτηση Αρθρωτό τετράπλευρο - ∆ιαδρομή: 85 mm. Σύστημα 

ηλεκτρο-υδραυλικού κλειδώματος των αναρτήσεων 

Οπίσθια ανάρτηση ∆ιπλό υδραυλικό αμορτισέρ, με 4 θέσεις ρύθμισης 
προφόρτισης ελατηρίου (διπλό αμορτισέρ αερίου με 
συνεχή ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου στην έκδοση 
Sport)  - ∆ιαδρομή: 108 mm 

Φρένο μπροστά ∆ιπλό δισκόφρενο Ø 258 mm 
Φρένο πίσω ∆ισκόφρενο Ø 240 mm 
Τροχοί μπροστά Κράματος αλουμινίου 13" x 3,00 
Τροχός πίσω Κράματος αλουμινίου 14" x 4,50 
Σύστημα πέδησης ABS με συνδυασμένη πέδηση στο πεντάλ 
Ελαστικά μπροστά Χωρίς αεροθάλαμο 110/70-13” 
Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 140/70-14'' 
Μήκος/πλάτος 2.200 mm / 800 mm 
Μεταξόνιο 1.540 mm 
Ύψος σέλας 790 mm 
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 12 λίτρα (από τα οποία 1,8 λίτρα ρεζέρβα) 
Κατανάλωση καυσίμου (κύκλος WMTC) 4 l/100 km 
Εκπομπές ρύπων (κύκλος WMTC) 92 g/km 
Έγκριση τύπου Euro 4 

 
  



	
	

Piaggio MP3 350 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

Κινητήρας Μονοκύλινδρος, 4 χρονος 
Κυβισμός 330 cm3 
∆ιάμετρος x διαδρομή 78 mm x 69 mm 
Μέγιστη Ισχύς  22,5 kW (30,6 CV) στις 8500 σαλ 
Μέγιστη ροπή 29 Nm στις 6250 σαλ 
Χρονισμός Μονός εκκρεντροφόρος επικεφαλής (SOHC), με 4 

βαλβίδες 
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός 
Ανάφλεξη Ηλεκτρονική επαγωγικού τύπου με μεταβλητό αβάνς που 

ελέγχεται από τον εγκέφαλο ψεκασμού CPU. Κύκλωμα 
κλειστού βρόγχου με αισθητήρα λ στην εξάτμιση. 
Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer, αναστολή της 
λειτουργίας της αντλίας καυσίμου όταν το όχημα 
ανατραπεί. Έλεγχος πρόσφυσης (ASR) 

Σύστημα ψύξης Με υγρό 
Λίπανση Ξηρό κάρτερ 
Εκκίνηση Ηλεκτρική 
Μετάδοση Αυτόματο κιβώτιο CVT με διαχειριστή ροπής 
Τύπος συμπλέκτη Πολύδισκος σε λουτρό λαδιού 
Πλαίσιο Σωληνωτό από ατσάλι υψηλής αντοχής 
Εμπρόσθια ανάρτηση Αρθρωτό τετράπλευρο - ∆ιαδρομή: 85 mm. Σύστημα 

ηλεκτρο-υδραυλικού κλειδώματος των αναρτήσεων 
Οπίσθια ανάρτηση ∆ιπλό υδραυλικό αμορτισέρ, με 4 θέσεις ρύθμισης 

προφόρτισης ελατηρίου - ∆ιαδρομή: 102 mm 
Φρένο μπροστά ∆ιπλό δισκόφρενο Ø 258 mm 
Φρένο πίσω ∆ισκόφρενο Ø 240 mm 
Τροχοί μπροστά ABS με συνδυασμένη πέδηση στο πεντάλ 
Τροχός πίσω Κράματος αλουμινίου 13" x 3,00 
Σύστημα πέδησης Κράματος αλουμινίου 14" x 4,00 
Ελαστικά μπροστά Χωρίς αεροθάλαμο 110/70-13” 
Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 140/70-14'' 
Μήκος/πλάτος 2.200 mm / 800 mm 
Μεταξόνιο 1.545 mm 
Ύψος σέλας 790 mm 
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 12 λίτρα (από τα οποία 1,8 λίτρα ρεζέρβα) 
Κατανάλωση καυσίμου (κύκλος WMTC) 3,9 l/100 km 
Εκπομπές ρύπων (κύκλος WMTC) 91 g/km 
Έγκριση τύπου Euro 4 

 
 
	


