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r\gilis, Bvł to nifbrlyd
ki \kuter nriejski o $'łski.h
l,słl'rach i stosulko$o niskj bÓse siedzisko iest n("

lonib podzielone Di.Ćnle Do tei por\ $\/\nk
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fj.dnlm anońzrtffem f re
g1lla(ją iattCŹ.iil sp|ężrni:
Koł! mi'ją tvpo\!ł dIa obccnvdr
nrie]sk]Ch rollero\ ś|cdnic(
czlljdŚaDaście crIi, Do 5Po
\olnienia pr(d|.o\.i d!ż\
/ prTodu h\drauli.zn\ hnmule.
t.llczo\l f ply\!ają.ynr d\alt]o
.7 koiwn ,aciskieur lV8r\Zają

.\m się q's|ÓrtÓsÓ wY8lądal'ą
(ł trl.('lq o ś|.dli.r 21Jo n n'
\\ taki sam harrrulccjcst \apo
sażona odnian. mo(x\ kktr\a.
.1\  | i f  śi lD ik ien  l : ]5  CCm'  $ ięc

musi bardrc drb|7c się spra$.
dzać 1v s\'tut{ach awanjn\ch'
Trhe koło jest zat|/'vnrvwane
hanru]cen bębnow!nr
Do Dapędu zastoso\!ino /nnn\
/ innlch Drodeli K\'mco d$xsu.
\os\ Śiln ik chłÓd,Ó|)\ po\ie

tżen cene.Llj. Ótl' 7da]'aloby
się' Diewielką moc 3'8 (N'l l]io
|ąc jcdlak pod ulv;trę |estrvk
ojne prf.piŚ\ .ll)l\czące noto
n^\.rós jĆ\l $ ,upclDości
$\sta..lająca. al)\ lnldzo ż$a
$'o ponsz.Ć się ninl s |Uchu

i'i.jŚkinr Ponadto istnie]i' nl)ż
li\!o!ć f.|j(.ii blokad! mo!\'
ios i l | ró$.  ł wÓ\c,aŚ ]c8o p|(d.
kość |rilks\malna ora7 pż!s.
piĆś,c in nrocno \'zrłstają Pa
miśt.ćj({nak nalĆż\: że \kLltel'
pP.Ślaje b\ć i\tdle pn\i mo
toro$erem i stajc sic moro.!.
klcnr. Do prosadzenia moto(\
kh ponTcl)ncjcst prawo jazd\
k|t tg l ! . j i  A l !b A l .2aś !rÓkj|o.
\er  Po$, i ' ) ie| l  mieć $.doku'
nrĆlrtachzmienion\ stJftt\

PoDie$'rż AgiIitr ńa slatuŚ skt.
tera urieiskieso lub jak kto
woli - |os1rież podniei\kje8l)
|1]r7iI] \'ięc na podbój to|Ló$'
\i.$ iclkie gabant! pojar(lu
polą.f onc 7 dlneicznvD]
d$!su$on c/Y.iq go sz!bkim
i brrdfo polęc?nvrn środki.nr
kÓt]runikacji' Pienvsze jaf dY
odb!wałcnr pojazdem będą(vnr
pelnoP|ł\!nf m ńl)tÓrÓN Ćl'cl]r'
czlli Z k('nPleteń blotad Do
.ł5 kn h pż\spicvał bald2Ó
s2\bko ' t \ le .  bo Ś ięcej  nk '\o l
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$,ck ot\!i.rirnrv Huczykiem.
Natom]ł( \i( dfctrie pasażer.
nie jest nn/v zabcrpiec,ore
no bo i \ irkinr celu? Po u\!ol
.icntr' z za(zep! moznaje
unies. do Picn\sze.so kliknię
cia i \o\'(rrs pozostaje Ś po

Jef0fąc po mle5(|e na Aq Iv nJ)U l I
nie cfułem dniobolaleqo skdzenia
ani nódwy|eźonych nadqarstkÓW'
A pż€cieź walszawskie jezdnie
błdziej pĘypominają tot ptzesztÓd
d|a poFńó\,v |efenowyń nlŻ u|icę

lNvonlieEi or.z (,a!!ni.vi
iv któ|lrn cdil'są ohecnic śie
t\fc calość |obi batdzo (lobre
\1'ażenie staranffrn $]'kon(ze
ni .  '  idoboren dobrej j ; rkos(
l r : l tc| iałU A8i l i t !  Rs zÓnals l
po\i7onl tv hańul.c poslojo
s,y ro st.nowi rzadMn'w sku
i.fnch miejskich o malych
pÓJcnr Dościach, l Ć( to prcni
r  b i rdro p.r\dal ra kon\ l r  ukc ia
,aP.'o'ios.'nonro$.na nr
dz\'i8ni hanlulca nlDĆEo
l)fięki temu. że skuteP\'st.l nla
Dod Śopami plaŚką podb8ę
pozbil\'ioną !a śrcdku \\ bv!
sfe|)in. 'nożDa na niej prze.
s'icŹĆ coś $'icksz.!o. nP lcse
Ś(1: \\ skutcżĆjĆdu\n|
!ljojscc'n do ,apakÓs'iIriil że
(f!jest s.howek pod k'!napą'
Nlożni iv nnn scho$'a. |(ash tv
pu jet Znajdziemv tam l'lnilrieŹ
\!|c$ 'pa] i \ !a Z pr2odujcŚ  l r l
ko hicz\k n. damskl t(r'bk(
|otżebunG $ięCej miej{r na
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no. chociaŻ uważam' źe pr,cpi
s! po to ustaDo(iono. abt do
njch Śię śosolvać. tojedDak rc
a l ia  o l tafał\ 's ię tak ie jał 7a
\vsze nr naszvch !licach. lb, co
p17es7kad7ak]' to w]aśnie ńiŚl'a
kodeksoiva plędkość nraks}'.
malna' ktÓra $' DjektÓrych sl'tu
acjach polvodos'ala stresul'ące

tr7cż!. ia No bojak s i (  ńa
czu.jeŹdziec na slute*u' gdv
rvidzi w Lusterku samochodzia
Ia p|akt]..czDic wiszącĆ8o jnu

na Lablic! rcjcstfa$jncj? Bo rak
t|u s|< sp'esf] pral{vń paseń
i Dn6i jechać d]va razv sz\'bciej
niŹ wo|no Nie \lvtrfyńa}eń

i popl.si}em' abr' zdjęto łodek
so$'! kaganiec pĘdkoś.i' lak
dla mojego bezpleczenshva.
Iak się stało i nies,ie]ka pięĆ
dliesiątka f osLala pozbalviona
blokady osią8óiv w gażni]ru
i\ $.ańatoże. natomiast Układ
\rydecho\r,1. tozostil serijny
]VIa naivet tz( śLepąkiszkę' Dy.
namika LeSo niepozonie $t

slądają(ego |oIlera wf rcsla'
prf}'spiesza do około 65 krn/h
t, zasa.lzie lnljoŃo' Dopielo

!o\-"rżej przlspies2eDia trochę
spada]ą' na|onrjast koircos,c
pięć km,/h do prędkości maks!.
ńalnej 7acf !na p|f !ponr jnać

$sPnucfkę Da cie$,ont' Na1eży
pamiętać' żejesfcfe nie 2ostał
s' pelni od blo|o\!an} 7c tvzglę
du Da DlewieLkj przebieg Po
ukor'rrentu pelnego prccesu
docierania i calkoNifYD unr
lięciu ograDjcfeń lv ułladzie
$\ dĆchow!n' jĆŚzcf c ba|dzie]
\vZtosną pżyspiesfenia i p|cd
kość nak\ma]Da' ocą\'iście.
lic na sĆnsu po|ós!]!Nać Agi
litl z i$o\tmi spono\i_l,m'
skuteraDi niejskjmi. którc di's
poDują spolo Niększą mocą.
jcdnak jak na użltko1vcgo
mieszczucha o ]ekkinr zdcięCnl
Śpono("rm' to lie jnasjc do

cze8o prZl.fcp'ć, Na Śfczegó]
nq poch\i'Jłę fas]u8Lłą reu'cla
c\.jDie dfialajqce haDn ce Bio.
rąc pod uNag(' źc skuter lia
stoMikowo umiarkou'aną cĆ
nę, to \.tej giupie niezrniĆmic
r,adko sporyka się tak wrdaj
Die pĘcL!'ące hanuice' Sila Po'
trzĆbna do uf yska!in dolrr-\rh
opóżDień nie je5t potrzebna
Bez prcblenu możDa dawko
wać sjlę hamowania. nrając ca
łvczas !eh! łontrolę nad poja

falviesfenie nie było tak rnięI
kie ja| babcina kanapa' nriało
Eczej clrarakterysĘ'kę fivada
\vą' Nie bvł\'tojednak tYpo\łc
spo|toNe tołti. iv końcu ten
sluter ma jeździ. po Zu'vklrch
u]icach' a nie po rÓwńyń torfc
]t-1.ścigo\i-1,m Zawiesze je ba.
dzo spraMie \[bieralo rn ej



s7e nieró\yDości jef dni ocz]\i
ś(ic' pokonanie wyr$l'iv as|al
cie be7 Ódczucia le8o na siedze'
iuivp ypadku skutera nie

jcst Dlożli$,e' TaI dobże pracu
jące zawicszenie spohdałcnl
t! skutera(h sporo d|oższy(h.
a w koircu Agilitvjestjednvm
z tańs,vch jednoślt'dó\! N, o1.r'
cie Motor.Landu JcżdżąC nim

Po mieście' nie czulcm ani bólu
nildga.ŚlkÓi{ aniPupy od lr.r.
sz'ch ńic wszędziejesz(7c \w
nt$nanlch na\vicrrchni ulic.
siedzenie kierow(y okazało się
$li.od'le' nato liaś siedzenie
pasaźen nie daje już talie8o
komfortu Powodem jest jego
pod\rcjna |unkcja' \v zl'iązhu
z (4d pasaże. a mńiĆj ier
s(a diż na dlluosobowĆj kana.
pie. Natomiast samaja/da r pa-
sażerem nie stanowi p.oblcmu'

oc4rviście osiągi skutela Du
sfą spaś. podczasjazdv Z pel
nrm obciilźenictn' jedllnk ÓN
spadek nie jest d|anat\c,nv
ipojaud Die staj( się wówczs
Za\!.1nh.ogą'
Po k|ęW(h ulic.Ch idrÓgil(h
sliuter prctvadzil się'jak pr,r
klejotr\, do aslalru.Jak r)a tak
nral) lojard na DralKh kolach
prowadzelie j €go jcsr znitkońi
te. Jarda \! kofkach nre spra
s,ia Pmblemósl8dyż micści się
s'lażdą $'olną lukę międz}'aU
ta! Ęsoka dynamika pofwa
la na badzo spr.sre prze
mieszczanie się $ ko|ka(h
Równie s}npalyczna jau da od'
bwala się spoże DÓcnej. RĆ|
]ekt(' bardzo dobże oślviedał
uli.e \ntomiast tro(hc gorzej
pż€dsta\iala się spra$'a pod'
czas jazdy wdesrczu. Co p.a\v

da o$'ic\!H ch ronią portki kie
roivc]' prf ed zmoknięciem' jed.
Dak drcbne kmple leciah mię.
d4'gómą częś.ią o\!ie$ ki
a kirrownicę, W 7nacząq spo'
sób sltuacja ulęga popra\liĆ Po
?amontotveiu ak.Ćso']jnej

Czv \'eFja dŚ,tlsuNos'a Ęilit!
RS jest lcpsza od crterosuwo
\!.j? Wfbór niejesl lat\1lCfte.
rosu\v pali nniej i jesl l|mhę
tańs7:!' Dm'sLtrł pa]i wię.cj'
jest drożs4l iednat dvnamicz'
niejsz): ajego obsluga prostsra.
\a pc\tlto d|n osÓb o facięciu
spollo$lm lePsz\ będzie d\!u.
takt Poza tvm nietrzebarv nim
sp|a$dzać poziomu o]eju $ sil.
niku. bo8o nic ma'Jal. będzie
końcfylsię oki w mieszalDiku'
to zaś\i'ieci się dioda' Milośni(\.
skuterów sportos,ych mają do

$n'boru wiele różn\'.h zesta.
wów fu nnlgotach znacznie
podlllższającr'ch jego osiągi'
PoDadtojak na lapęd dŃusu'
ivow} AgiliĘl Rs50 2T oka,al
się pojudem €].onomivÓ!m'
Plzv dynanicf nej jeździe miej.
skicj spa]ał maklmalnie
3,31/100km.
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chłodfony powie|rrem

Ultud: jedno.ylindrcwy

Pojemność slokowa; 49'5 ccm
srldnlc. x sko* |łok:

39 mm x 41,5 mm
Itoc rfl.l6yri6lna: 2,8 kW (3,8 Xlil)

pEy 6500 ob?hin
zas||ónie qóźnik

hdon: Col
Rof luch| €leKryony/nożny

k.€n|.sieni. na!ędu:
automał.żnd beBtopnio a

PODWOZIE
Ram.i śa|owa rurowa

ZaYlleszenie pnednlai leleskopowe
z.wl€.zenie tY|n.: |v.hócż *|€c!ony
Hrmulec lnadni: tarc&wy, 200 mnr

Hamu|ec tYlnY: bębnowy
0p0ny pnódltył|

120/7012, B0/r0j2

WYMIARY I MASY
Dłuqość: ]930 mm
sz€fo*ośi 685 mm
wyrokość:]l00mm
il.sa Mardu: 98 kq
zhlomik pó|lwa: 6 |

DANE EKSPLOATACYJNE
PĘdkość ńa|śYma|ne: 45 km/h;

wteście |lcznikowe: 78 km/h
sndnie zużYcie pa|iu.: ],3 /|00km
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