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De sportieve lijn
Een sportieve uitstraling, Vespa styling en
duidelijke lijnen zijn onlosmakelijk verbonden aan
het segment sport van Vespa. Binnen die sportieve
klasse levert Vespa twee supersterren: de Vespa
GTS Super en de Vespa S. Functionaliteit, comfort,
zekerheid en robuustheid zijn de kenmerkende
eigenschappen van deze modellen, evenals de
moderne, krachtige en zuinige motoren.

GTS Super

Sterk, sterker, sterkst

De Vespa GTS Super heeft de sportieve bouw van een atleet en is
ontworpen met één doel in het achterhoofd: topprestaties leveren. De
vorm, details en kleuren zijn een uitdrukking van de sportieve dynamiek van
het model. Zo vormt de Vespa GTS Super een combinatie van sportiviteit
en prestaties en onderscheidt hij zich door een geheel eigen karakter.
Het extra motorvermogen staat garant voor optimale prestaties bij het
optrekken en bij tussenacceleraties – essentieel voor in het stadsverkeer.

S

Vespa S

Sportief en retro. Eind jaren ‘60, begin jaren ‘70 waren twee modellen van
Vespa, de Special en de Primavera, razend populair. Deze modellen uit vroegere
jaren stonden model voor de styling van de Vespa S. Laat je verleiden door
het design van de sportieve, dynamische en originele Vespa S. Onderscheid
je van de massa. Dit model is leverbaar in een 125cc en 50cc versie in 2-takt
(25 km/u) en 4-takt 4V.

De glamoureuze
klassieker
De GTS en de LX behoren tot de klassieke modellen
van Vespa. Italiaanse stijl in combinatie met
moderne techniek maakt deze tot de verbeelding
sprekende Vespa’s tot een unieke verschijning.
Dankzij een uitgebreide reeks accessoires zijn de
GTS en LX helemaal naar wens te personaliseren.
Een tripje door de stad zal passanten daarom
nooit of te nimmer onopgemerkt voorbij gaan.

GTS

Het genot van reizen in stijl

De GTS staat borg voor een stabiele wegligging waarbij genieten voorop staat. Hij vormt een
mix van Vespa-design met het comfort en de kracht van een Granturismo. De GTS 250 is
voorzien van een modern gedeeltelijk digitaal instrumentenpaneel in typische GTS-stijl. Wie aan
de zeventiger jaren terugdenkt maar moderne techniek wenst, zal de GTS zonder meer weten te
waarderen. De GTS is één van de topmodellen uit het Vespa-gamma, heeft elektronische injectie
(250cc) en is leverbaar in een versie met standaard ABS.

LX

Vespa LX

De Vespa LX verenigt Italiaanse elegantie en klasse
en de modernste techniek in een uniek design. Een
Vespa levert niet alleen voortreffelijke mobiliteit, hij
biedt veel meer dan dat. Hij staat voor klasse, stijl,
mode… hij staat voor LIFESTYLE! De LX is leverbaar
als 125cc en 50cc 2t (25 km/u) en 4t 4V.

De glansvolle
oorsprong
Met een sterk concept, expressief design en
ongeëvenaard succes is Vespa wereldwijd tot een
icoon gemaakt, mede dankzij talloze optredens
in films, foto’s, advertentiecampagnes, kunst en
ontwerptentoonstellingen.
Voor het 60-jarig bestaan een aantal jaar geleden
heeft Vespa twee buitengewone modellen
gelanceerd: de Vespa GTV en Vespa LXV. Enkele
typische ontwerp- en technische elementen uit de
jaren ‘50 en jaren ‘60 Vespa’s komen hier in terug.
De Vespa GTV en Vespa LXV eren dit product;
het resultaat van zuivere Italiaanse creativiteit en
industriële cultuur.

GTV

Vespa GTV

Op het allereerste prototype van 1946 werd de koplamp
geplaatst op het voorspatbord, maar in het midden van
de jaren ‘50 “klom” hij omhoog tot aan het stuur. Door de
koplamp terug op het voorspatbord te plaatsen, maakt de
Vespa GTV een duidelijke verwijzing naar de oorsprong van
Vespa. Het is een uniek voertuig! Het vintage model staat
voor luxe en stijl.

LXV

Vespa LXV

De Vespa LXV is ontwikkeld op basis van de Vespa LX en
brengt een ode aan de jaren ‘60 Vespa’s.
De jaren ‘60 was een legendarisch decennium dat de
sociale en culturele revolutie inluidde en die de eigentijdse
maatschappij gestalte gaf. De jeugd kwam op voor zichzelf
en de Vespa symboliseerde individuele mobiliteit en vrijheid.
De LXV is alleen verkrijgbaar in 125cc.

CLASSIC

Sportief chique
GTS 300 ie
Super
Inhoud 278 cc

S 125

Max koppel 22,3 Nm bij 5000 rpm
Koeling Vloeistof
Elektrische starter ja
Kickstarter nee
Transmissie CVT
Brandstofsysteem injectie
Eénzijdige ophanging
Voorveerring met hydraulische
schokbreker
Achterveerring

2 hydraulische
schokbrekers

Voorrem 220 mm schijf

S 50 2t
(25 km/u)

49,9

Inhoud 244 cc

124 cc

124 cc

49,9

49,9 cc

244 cc

124 cc

8 kw bij 8250 rpm

11 kW bij 9750

1 kw bij 5250 rpm

3,2 kw bij 8250 rpm

QUASAR 4 kleppen
Motor
4 takt

Leader 4 kleppen
4 takt

Leader 2 kleppen
4 takt

Hi-PER 4 kleppen
4 takt

Hi-PER 2 kleppen
2 takt

QUASAR 4 kleppen
4 takt

Leader 2 kleppen
4 takt

12 Nm bij 8000 rpm

12 Nm bij 7500

4,4 Nm bij 6500 rpm

3,8 NM bij 7750

lucht

Vloeistof

lucht

lucht

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja

CVT

CVT

CVT

CVT

carburateur

injectie (MIU-systeem)

carburateur

carburateur

Eénzijdige ophanging
met hydraulische
schokbreker

Eénzijdige ophanging
met hydraulische
schokbreker

Eénzijdige ophanging
met hydraulische
schokbreker

Eénzijdige ophanging
met hydraulische
schokbreker

hydraulische schokbreker

2 verstelbare hydrau
lische schokbrekers

hydraulische schokbreker hydraulische schokbreker
200 mm schijf

200 mm schijf

110 mm trommel

110 mm trommel

Bandenmaat voor 120/70-12

110/70-11

120/70-12”

110/70-11

110/70-11

Bandenmaat achter 130/70-12

120/70-10

130/70-12”

120/70-10

120/70-10

110 kg

151 +/-5 kg

96 kg

102 kg

1800 mm

1930 mm

1755 mm

1755 mm

Breedte 755 mm

740 mm

755 mm

740 mm

740 mm

Hoogte 1370 mm

1280 mm

1170 mm

1290 mm

1290 mm

785 mm

790 mm

775 mm

775 mm

ja

ja

ja

ja

nee

--

nee

nee

8,5 liter

9,5 liter

8,5 liter

8,5 liter

Montebianco
nero Lucido
Rosso Dragon
Taormina

XXXXXXXXXXXXX

Montebianco
nero Lucido
Rosso Dragon
Taormina

Montebianco
nero Lucido
Rosso Dragon
Taormina

Opbergruimte ja
Startonderbreker ja
Tankinhoud (reserve) 9 liter
Montebianco
Kleuren nero Lucido
Rosso Dragon

LXV 125

Hi-PER 4 kleppen 4 takt

220 mm schijf

Zithoogte 790 mm

GTV 250

49,9 cc

220 mm schijf

lengte 1930 mm

LX 125

Hi-PER 1cilinder 2 takt

200 mm schijf

Gewicht 158 kg

GTS 125

124cc

110 mm trommel

Achterrem 220 mm schijf

GTS 250

S 50 4-takt 4 V

LX 50
(25 km/u)

Nieuwe Leader i.e. *

125 cc

Motor QUASAR 4 kleppen 4 takt Leader 2 kleppen 4 takt
Max vermogen 18,8 kw bij 7500 rpm

GTS 125 ie
Super

VINTAGE
LX 50
4-takt 4 V

* (met eigenschappen Quasar)

Max vermogen 15,7 kw bij 8500 rpm 10,5 kw bij 9500 rpm 8 kw bij 8250 rpm
Max koppel 20,1 Nm bij 6500 rpm 12Nm bij 8000 rpm
Koeling vloeistof
Elektrische starter ja
Kickstarter nee
Transmissie CVT
Brandstofsysteem injectie

1 kw bij 5250 rpm

15,7 kw bij 8500 rpm 8 kw bij 8250 rpm

3,8 Nm bij 7750

3,7 Nm bij 6750 rpm

20,1 Nm bij 6500 rpm 12Nm bij 8000 rpm

vloeistof

lucht

lucht

lucht

Vloeistof

lucht
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ja
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nee

ja

CVT

CVT

CVT

CVT

CVT

CVT

carburateur

carburateur

carburateur

carburateur

injectie

carburateur

Eénzijdige ophanging Eénzijdge ophanging
met hydraulische
Voorveerring met hydraulische
schokbreker
schokbreker

Eénzijdige ophanging Eénzijdige ophanging Eénzijdige ophanging Eénzijdige ophanging Eénzijdige ophanging
met hydraulische
met hydraulische
met hydraulische
met hydraulische
met hydraulische
schokbreker
schokbreker
schokbreker
schokbreker
schokbreker

2 hydraulische
schokbrekers

2 hydraulische
schokbrekers

hydraulische
schokbreker

hydraulische
schokbreker

hydraulische
schokbreker

2 hydraulische
schokbrekers

hydraulische
schokbreker

Voorrem 220 mm schijf

220 mm schijf

200 mm schijf

200 mm schijf

200 mm schijf

220 mm schijf

200 mm schijf

Achterrem 220 mm schijf

220 mm schijf

110 mm trommel

110 mm trommel

110 mm trommel

220 mm schijf

110 mm trommel

Bandenmaat voor 120/70-12

120/70-12

110/70-11

110/70-11

110/70-11

120/70-12

110/70-11

Bandenmaat achter 130/70-12

130/70-12

120/70-10

120/70-10

120/70-10

130/70-12

120/70-11

145 kg

114 kg

102 kg

102 kg

146 kg

114 kg

Achterveerring

Gewicht 151 kg

1940 mm

1800 mm

1755 mm

1755 mm

1930 mm

1800 mm

Breedte 755 mm

lengte 1930 mm

755 mm

740 mm

740 mm

740 mm

755 mm

740 mm

Hoogte 1370 mm

1395 mm

1280 mm

1290 mm

1290 mm

1370 mm

1280 mm

790 mm

785 mm

775 mm

775 mm

790 mm

785 mm

Opbergruimte ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Startonderbreker ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

10 liter

8,5 liter

8,5 liter

8,5 liter

9 liter

8,5 liter

Cortina
Rosso Dragon
Nero Vulcano
Bleu Midnight

Cortina
Nero Vulcano
Rosso Dragon
Capri
Bleu Midnight
Siena
Taormina

Montebianco
Capri
Blue Midnight
Nero Vulcano
Rosso Dragon
Taormina

Montebianco
Capri
Blue Midnight
Nero Vulcano
Rosso Dragon
Taormina

Portofino
Siena

Portofino
Siena

Zithoogte 790 mm

Tankinhoud (reserve) 9,5 liter
Cortina
Rosso Dragon
Kleuren
Nero Vulcano
Bleu Midnight

*(i dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)
L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Vespa danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.
Gli indirizzi della rete di vendita Vespa sono sulle Pagine Gialle alla voce Motocicli/Veicoli e nel sito: www.vespa.com

3,2 kw bij 8250 rpm

12 Nm bij 8000 rpm

Vespa consiglia

alle condizioni descritte nei prospetti informativi
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