M20
Superleggera – Limited Edition
Tekniska data

Kategori: EU Moped
Motor: Kohler 550SOHC
Effekt : 6 Kw
Maxhastighet: 45 km/h
Batteri: 50 AH
Chassi: Kolfiberarmerad stålram
Kaross: Kompositmaterial, 5 ggr starkare än stål
Bränsletank: 19 liter
Motorbränsle: Diesel
Förbrukning : 0,37 l/100 Km
Emissionskrav: enligt Euro4
Mått och dimensioner (L/B/H): 300/1500/1468
Drift: Framhjulsdrift

Pris: 186 900kr
Utrustning Superleggera Limited edition :
Pioneer Multimedia system 6:2 Touchscreen display (Radio, CD,
DVD, DVX, MP3, USB, AUX, Bluetooth, Smartphone direct
control, handsfreetelefon)
Backkamera
Läderklädsel Diamond edition med vita sömmar
Extra Racemätare (oljetemp, oljetryck, batterinivå)
Raceröda säkerhetsbälten
Superliggera helvita aluminiumfälgar 15 tum
Aluminium sportpedaler
Superliggera interiördesign (dörrpaneler, specialratt m.m.)
Däck: 175/60 R15
Inbrottslarm
Elektrisk öppning av bagagelucka, styrd från bilnyckeln
Integrerat fack för solglasögon
Upplyst bagagerum med 12 voltsuttag och ficklampa
Bakre vindrutetorkare med spolning
Lackade ytterhandtag
Elektriskt justerbara utvändiga backspeglar i samma färg som bilen och
med ledblinkers
Svart ratt med kromade inslag
Mörkt tonade sidobakrutor
Mörkt tonad bakruta
190 W Hi-tech högtalare i dörrarna
Radioantenn som hajfena på taket
Centrallås
Elektriska fönsterhissar
Generalagent
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Automatisk låsning av dörrarna vid färd över 10km/h
Fyra zoner för ventilation och uppvärmning
Förvaringsfack i dörrarna med plats för vattenflaska
Läslampor i taket
Fällbart bagageskydd
Dubbla kromade avgasrör
4st skivbromsar och ett tredje bromsljus
Varningsblinkers som aktiveras vid hastig inbromsning
Temperaturgivare och larm vid risk för halka
Varning om P-broms ligger på
Varning för ostängd dörr
Varning för då förare saknar säkerhetsbälte
Information om nästa service, växelspakens läge, klocka mm
visas på instrumentpanelen
Varvräknare och temperaturmätare motor
Dubbla vindrutetorkare fram med två hastigheter, intervall
samt spolning
Eluppvärmd bakruta
Parkeringssensorer bak, 4st
Ledljus i stötfångare fram
Kraftiga huvudstrålkastare med halogen H7
Elektriskt justerbara strålkastare i höjdled
Kraftiga dimljus fram och bak
Backljus
Säkerhetslampor inbyggda i sidodörrarna
Reparations kit för däck med gummispray
Främre bogserkrok
Återförsäljare

