DOKONALÁ
OUTDOOROVÁ VÝBAVA

Dobrodružstvo nemá len jeden význam.
Pre niektorých je to prekonávanie neznámeho, výzva
živlom. Pre iných je to jednoducho cestovanie po nových
cestách, ochutnávanie nezvyčajných chutí, objavovanie
tvárí a obzorov, ktoré ešte nepoznali. Tuareg je pripravený
stretnúť sa s tebou. Rovnako ako najlepšie outdoorové
príslušenstvo bolo navrhnuté a vyvinuté tak, aby zvládlo
akékoľvek podmienky a neobmedzovalo tvoju predstavu
dobrodružstva, nech je akékoľvek.

ZRODENÁ PRE
DOBRODRUŽSTVO
Srdcom modelu Aprilia Tuareg je motor s objemom 660 cm3, ktorý
je kompaktný, ľahký a technologicky vyspelý. Bol navrhnutý tak, aby
spĺňal všetky tvoje potreby a poskytoval stopercentný výkon v teréne,
najmä vďaka špeciálnym prvkom, ako je olejová vaňa prepracovaná tak,
aby zvyšovala svetlú výšku, nová dynamika kvapalín pre vyšší krútiaci
moment v nízkych a stredných otáčkach a priemerný dojazd 450 km.
Stačí ti to na uspokojenie túžby po dobrodružstve?

660 CM3 MOTOR
80 KONÍ A 70 NM TOČIVÉHO MOMENTU
UPRAVENÁ OLEJOVÁ VAŇA
BOKoM MOTORU VEDENÝ VÝFUK
JEDNODUCHO PRÍSTUPNÝ
VZDUCHOVÝ FILTER

VEĽKÝ 5” TFT DISPLEJ
PLNE NASTAVITEĽNÉ ATC (KONTROLA TRAKCIE)
AEB (MOTOROVÁ BRZDA) AEM (MOTOROVÉ MAPY)
ABS, KTORÉ MOŽNO VYPNÚŤ (I KOMPLETNE)
TEMPOMAT
NAVIGÁCIA NA TFT DISPLEJI
S PRÍSLUŠENSTVOM APRILIA MIA

NEOBMEDZENÉ
NASTAVENIE
U Tuarega elektronika znamená slobodu, ktorú poskytuje
APRC. Vyber si z niekoľkých jazdných režimov a nájdi
ten, ktorý najlepšie vyhovuje tvojej situácii, alebo objav
nekonečné možnosti palubného počítača a nájdi svoje
osobné nastavenia pre neobmedzený pôžitok z jazdy za
akýchkoľvek podmienok.

VYROBENÝ NA MIERU
Ľahký, ale nie krehký, technický, ale nie zložitý, a
predovšetkým funkčný, aby podporil tvoju túžbu
objavovať bez toho, aby ťa obmedzoval. Rám z
oceľových rúrok a hliníkových plechov pre odolnú
konštrukciu so 6 kotviacimi bodmi medzi rámom
a motorom. Systém odpruženia s dlhým zdvihom,
ktorý pohltí každú nerovnosť, ideálny trojuholník
sedlo-nohy-jazdec na jazdu vo vzpriamenej polohe
a v sede.

AERODYNAMICKÁ OCHRANA
PRE MAXIMÁLNE POHODLIE
NA DLHÉ VZDIALENOSTI
ZNÍŽENÁ SEDLOVÁ KLENBA
PRE ĽAHKÉ DOŠLIAPNUTIE NA ZEM
PLNE NASTAVITEĽNÉ
ODPRUŽENIE
SO ZDVIHOM 240 MM

BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY NA CESTU I
DO TERÉNU

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSŤ 204 KG

OBLIEKNI SA
NA CESTU
Obliekni si doplňky, ktoré ťa správne naladia a
poskytnú špičkovú ochranu a bezpečnosť,
pohodlie a mobilitu.

Aprilia Tuareg ti ponúka svet zážitkov: skúmanie, cestovanie, objavovanie.
Vďaka špecializovanému príslušenstvu je tvoj Tuareg už vybavený na ďalšie dobrodružstvo.
Ak si rád/rada v pohybe, Tuareg sa stane dokonalým cestovateľom vďaka dvom možnostiam
zvýšenia objemu nákladu, pohodlnému sedlu a veľkému prednému štítu.
Ak sa tvoje nadšenie nemeria na počet najazdených kilometrov, zvýš si adrenalín na
maximum pomocou rally sedla, špeciálneho výfuku a quickshiftera.
Využi technológie naplno vďaka inštalácie exkluzívnej platformy Aprilia MIA pre
intuitívny infotainment.

FAREBNÁ
PALETA

Vyber si farbu pre tvoj Tuareg.
Následuj svoj instinkt pre
dobrodružstvo na otvorených
pláňach.

INDACO TAGELMUST

ACID GOLD

MARTIAN RED

TUAREG 660
Motor

Dvojvalcový dopredu naklonený štvortaktný motor Aprilia, chladený kvapalinou, DOHC, štyri ventily na válec.

Vŕtanie a zdvih

81 x 63,93 mm

Objem motoru

659 cm3

Kompresný pomer

13,5:1

Maximálný výkon

80 koní (59 kW) pri 9.250 ot./min.

Maximálný krútiaci moment

70 Nm (7,13 kgm) pri 6.500 ot./min.

Palivový systém

Airbox s predným ventilačným otvorom. 2 škrtiace klapky s priemerom 48 mm, riadenie Ride-by-wire

Štartér

Elektrický

Mazanie

Olejová vaňa

Prevodovka

6 rychlostí

Spojka

Viaclamelová mokrá spojka s kĺzným systémom

Sekundárny prevod

Reťaz, prevodový pomer 15/42

Elektronika

APRC Suite zahrňujúci ATC (kontrola trakcie), AEB (motorová brzda) AEM (motorové mapy), ACC (tempomat)
4 jazdné režimy (2 prednastavené a 2 nastaviteľné)

Podvozok

Rám z ocelových rúr a vstavaný pomocný rám. Hliníkové spojovacie dosky motoru

Predné odpruženie

Plne nastaviteľná USD vidlica Kayaba s priemerom 43 mm s protipružením. Zdvih kolesa: 240 mm

Zadné odpruženie

Hliníková kyvná vidlica. Plne nastaviteľný centrálny tlmič Kayaba. Zdvih kolesa: 240 mm

Predná brzda

Plávajúci dvojitý kotúč s priemerom 300 mm, plávajúci trmeň Brembo s dvojitými protibežnými piestmi (Ø30/32 mm).
Hlavný valec Brembo a opletené brzdové vedenie.

Zadná brzda

Kotúč s priemerom 260 mm, jednopiestový trmeň Brembo (Ø34 mm). Opletené brzdové vedenie.

ABS

Viacmapové

Kolesá

lúčové, vpredu: 2,15”X21” vzadu: 4,25”X18”

Pneumatiky

Bezdušové, vpredu: 90/90 R 21 vzadu: 150/70 R 18

Rozmery

Rozvor: 1.525 mm
Dĺžka: 2.220 mm
Šírka: 965 mm
Výška sedadla: 860 mm
Uhol náklonu: 26,7°
Závlek kolesa: 113,3 mm

Pohotovostná hmotnosť

204 kg

Emisná norma

Euro 5

Spotreba (podľa WMTC)

4 l/100 km

Emisie CO2

99 g/km

Objem palivovej nádrže

18 litrov (3 litre rezerva)

aprilia.com
facebook.com/ApriliaSlovensko
instagram.com/ ApriliaSlovensko
chcemtalianku.sk
Jazdite opatrne, vždy noste prilbu a vhodné oblečenie. Vždy dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a chráňte životné prostredie. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a údržbu vozidla. Vždy požadujte originálne
náhradné diely Aprilia s overenou kvalitou Aprilia a typovým schválením v súlade s platnou legislatívou. Pre bezpečný nákup a zaručenú servisnú podporu navštívte iba autorizovaných predajcov značky Aprilia.
Špecifikácie, farby a vybavenie uvedené v tejto brožúre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technické a tlačové zmeny sa môžu zmeniť! Všetky informácie o modeloch a príslušenstve nájdete na
stránke www.aprilia.com.

Výhradné zastúpenie značky Aprilia pre Slovenskú republiku: Faber Moto SK s.r.o., Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec | www.faber-moto.sk
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