CATÁLOGO 2019

QUAL É A SCOOTER
ADEQUADA PARA
SI?
Por favor não culpe a Peugeot se de repente
experienciar mais conforto, elegância,
diversão e liberdade na sua vida.
Descubra a nossa ampla gama de scooters e
deixe-se surpreender.

PARA
AO
ABELHINHAS
ESTILO
TRABALHADORAS RETRO
E RAPAZZZZZES

KISBEE &
STREETZONE
Conduza ao sabor do vento:
a Kisbee é o seu parceiro
elegante na confusão que são
as deslocações diárias para o
trabalho ou escola.
p.04
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QUANDO A
ESTRADA É O
SEU JOGO

DJANGO

SPEEDFIGHT4

Um regalo para os olhos, a
colorida Django transporta-o
diretamente para as ruas
festivas da Paris dos anos 50...

Está pronto para se fazer à
estrada, com garra? A Peugeot
Speedfight é tudo o que
precisa…

p.06
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SEM
CONFUSÃO, SÓ
DIVERSÃO

E A "VILLE"
IDEAL EXISTE

A POSTOS PARA
EMBARCAR NO
FUTURO

TWEET EVO / PRO

BELVILLE

METROPOLIS

Compacta, esguia e leve, esta máquina
ágil pode ser manobrada facilmente
por entre o trânsito e arrumada de
forma igualmente fácil em lugares de
estacionamento apertados.

Com uma imagem discreta mas
exclusiva, tem o perfil ideal para o
uso citadino. O baixo peso e as rodas
grandes vão garantir maior agilidade e
estabilidade.

Meio-termo entre um carro e uma scooter, a
Peugeot Metropolis não toma atalhos no que
diz respeito ao desempenho e conforto.

p.12
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KISBEE

50cc 2T

PARA ABELHINHAS
TRABALHADORAS E
RAPAZZZZZES
Conceito simples, mas design avançado: a Peugeot
Kisbee é leve, ágil e espaçosa. Com o seu farol
elegante, jantes de 12” e o assento sumptuoso, a
Kisbee exala qualidade em toda a linha. Por baixo
do assento encontra-se um compartimento de
arrumação com capacidade para um capacete
integral, enquanto o piso plano dos pés permite
transportar de forma segura um saco adicional.

PONTOS FORTES
KISBEE
•
•
•
•
•
•

Motor a 2T
Ecrã desportivo escurecido
Assinatura luminosa frontal
Jantes de alumínio
Amplo espaço de arrumação
Assento confortável

A imagem apresentada contém acessórios opcionais com custo adicional.

A Kisbee é facílima de manobrar
na estrada, tornando os
engarrafamentos uma coisa do
passado. Deixe os carros atrás de
si: seja
uma (kis)bee…

KISBEE ACTIVE
Icy White
Pearly Black

KISBEE RS
Mad Grey

4

PEUGEOT catálogo 2019

PONTOS FORTES
KISBEE RS
• Piso plano em alumínio
• Discos Recortados

STREETZONE

50cc 2T

A DESPORTIVA
URBANA

PONTOS FORTES
Streetzone
•
•
•
•
•
•

Esta é a scooter que os jovens citadinos
procuravam. Os pneus largos, forquilha
telescópica invertida, sistema de escape
desportivo e piso plano para os pés, tornam
esta Streetzone a citadina desportiva ideal
para a suas deslocações.

Motor 2T
Painel de instrumentos digital
Forquilha invertida
Discos Recortados
Grelha de proteção frontal
Visual desportivo

Não irá passar despercebido!

STREETZONE 10”
Pearly Black
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50 & 125cc

AO ESTILO RETRO
As bonitas curvas da Django inspiram-se nas
linhas requintadas do clássico modelo S57C
Peugeot. Mas enquanto a sua imagem se baseia
na herança da marca, a Django está recheada de
tecnologia moderna: iluminação LED, tomada de
carregamento de 12V para dispositivos e um painel
de instrumentos semidigital com computador de
bordo. Sim, esta é uma scooter para o amanhã.
A altura reduzida do assento da Django e o
piso espaçoso e plano para os pés tornam-na
confortável para qualquer utilizador – e o seu peso
reduzido garante a máxima agilidade.
Siga, Django!

A DJANGO DÁ-LHE TODA
A INFORMAÇÃO E EM
GRANDE ESTILO
Instrumentos retro com uma
mistura equilibrada entre
analógico e digital.

DJANGO 50 & 125cc
Mad Grey
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PONTOS FORTES
DJANGO
•
•
•
•
•
•

Assinatura luminosa em LED
Piscas e faróis traseiros em LED
Painel de instrumentos Semi-digital
Sistema de Travagem ABS
Pegas passageiro em alumínio
Pintura mate

A imagem apresentada contém acessórios opcionais com custo adicional.
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125cc

DJANGO 125cc
AGORA MAIS
SEGURA
As novas Django 125cc
vêm equipadas com ABS e
faróis em LED.

Deep Ocean Blue

EQUIPAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
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Assinatura luminosa em LED
Piscas e farolim traseiro em LED
Painel de instrumentos semi-digital
Jantes de alumínio pretas
Sistema de Travagem ABS
Pegas passageiro em alumínio
Pintura mate

DJANGO
1

Ecrã disponível
como acessório

1

Orange is the new Black

Dragon Red

EQUIPAMENTO
•
•
•
•
•
•
•

Assinatura luminosa em LED
Piscas e farolim traseiro em LED
Painel de instrumentos semi-digital
Jantes de alumínio brancas
Sistema de Travagem ABS
Pintura bicolor
Pegas passageiro em alumínio
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SPEEDFIGHT4

50CC 2T & 125cc

QUANDO A ESTRADA
É O SEU JOGO
Não nos equivoquemos: esta é uma scooter
desportiva. Prova disso são os faróis lenticulares
Twin LED, a assinatura luminosa na grelha
dianteira, indicadores de mudança de direção “ice
effect” e o farolim traseiro com desenho de garras
de leão. O motor oferece a potência, a tecnologia
faz com que a domine.
Concebida para a era digital, a Speedfight dispõe
de um painel de instrumentos com ecrã LCD
retroiluminado e está equipada com um
suporte para smartphone e tomada USB
(dependendo das versões), para que
se mantenha conectado nas suas
deslocações.
Venha daí...

SPEEDFIGHT4
50cc

PONTOS FORTES
SPEEDFIGHT4
•
•
•
•
•

Deep Ocean Blue

Motor 2T
Desportivo e contemporâneo
Painel de instrumentos digital
Tomada USB
Disco de travão dianteiro
Recortado

• Estrado em alumínio (apenas nos
modelos Total & R-CUP

SPEEDFIGHT4
50cc TOTAL
Mad Black

SPEEDFIGHT4
50cc R-CUP
Icy White
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SPEEDFIGHT4 125c
Flat Six Red
Deap Ocean Blue

PONTOS FORTES
SPEEDFIGHT4 125
•
•
•
•

Motor com refrigeração líquida
Painel de instrumentos digital
Tomada USB
Disco de travão dianteiro recortado
PEUGEOT catalogue 2018
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TWEET / PRO

50 & 125cc

SEM CONFUSÃO,
SÓ DIVERSÃO
Com espaço generoso no assento de duas alturas,
a Tweet é ideal para duas pessoas, sendo um meio
prático e elegante para se deslocar na cidade. O
seu painel de instrumentos integrado fornece toda
a informação de que necessita durante a viagem
e a Peugeot integrou um porta-luvas para manter
todos os itens essenciais à mão.
Quer mais? Destranque o assento e levante-o
para ter acesso a um compartimento de
arrumação espaçoso e seguro. Também
existe um suporte traseiro para bagagem
de dimensões generosas, adequado para
transportar itens adicionais. Seja como
um passarinho: comece a tweetar.

PONTOS FORTES
TWEET
• Jantes de 16 polegadas
para maior controlo e
estabilidade
• Travões de disco 		
dianteiro e traseiro
• Elegante e distinta

TWEET 125cc
Antarctica White
Jet Black

Caixa não incluída.

TWEET PRO 50cc & 125cc
Antarctica White
12
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BELVILLE

125cc
BELVILLE ALLURE 125cc

E A “VILLE” IDEAL EXISTE
Conduza nas grandes avenidas com toda a
segurança. Aproveite o encanto das ruas
empedradas com o maior conforto. Sinta-se
à vontade para escolher qualquer caminho...
Muitas vezes imaginamos a cidade ideal,
autêntica e moderna, pacífica e inquieta. Hoje,
esta cidade existe. Através da sua Peugeot
Belville.

Jet Black

Antarcitca White

1

1

As rodas grandes garantem uma maior
estabilidade em todos os pisos e o sistema
ABS de série oferece segurança de
travagem máxima. Tudo isto, aliado a um
design moderno e elegante com elevada
capacidade de bagagem e apoiado pela
assinatura luminosa LED na frente,
tornam esta Belville tão prática como
elegante.

ACCESSÓRIOS
Belville Allure
1

BELVILLE RS 125cc
Onyx Grey
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BELVILLE ALLURE 125cc

Topcase incluído

PONTOS FORTES
BELVILLE 125cc
• Jantes de 16 polegadas
• Painel de instrumentos
digital
• Sistema de travagem ABS
• Tomada USB
• Motor de refrigeração líquida
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A POSTOS PARA
EMBARCAR NO
FUTURO
Perfeitamente proporcionada e equilibrada,
a Peugeot Metropolis transmite dinamismo,
modernidade e qualidade através das suas
linhas fluidas, os seus contornos suaves e a
interação elegante entre materiais. As suas
origens felinas são distintas e claramente
visíveis: de facto, esta scooter atinge uma
velocidade máxima de quase 150 km/h
(velocidade testada/obtida em
circuito fechado), apesar de ter
sido concebida para circular em
centros urbanos…Particularmente
confortável de conduzir, a Metropolis
transmite tranquilidade graças à
sua baixa altura do assento e muitas
funcionalidades integradas.

METROPOLIS ALLURE
Equipada com ABS, a versão
Allure da nova Peugeot
Metropolis é mais elegante
com jantes de 13” e também
é mais segura, mais estável e
fácil de manobrar.

Shining Titanium
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NOVAS CARACTERÍSTICAS
PONTOS FORTES 		
METROPOLIS
CHAVE INTELIGENTE

BAGAGEIRA ESPAÇOSA

LUZES DE AVISO
AUTOMÁTICAS
NO CASO DE
TRAVAGEM DE
EMERGÊNCIA

•
•
•
•
•
•
•

NOVO PAINEL DE
INSTRUMENTOS
PORTA USB

Potente motor 400cc
Design elegante, moderno e único
Luzes de circulação diurna (DRL)
Chave inteligente
Sistema de travagem ABS
Controlo de tração
Travagem de emergência

MOTOR POWERMOTION
400 COM MAIOR BINÁRIO A
BAIXAS ROTAÇÕES

ABS
desenvolvido em
conjunto com a
Continental e a NISSIN,
as referências do
mercado.

RODAS de 13’’

CONTROLO DE TRAÇÃO
O sistema de controlo de tração
oferece proteção antiderrapante na
fase de aceleração, as rodas de 13”
contribuem para a estabilidade e a boa
manobrabilidade
SUSPENSÃO MAIS
CONFORTÁVEL
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METROPOLIS 		
BLACK EDITION
A Black Edition vem equipada
com jantes pretas, acabamentos
premium em preto mate com
piso plano de alumínio e ecrã
desportivo escurecido.

Mat Black

PONTOS FORTES 		
METROPOLIS BLACK EDITION
& RS
• Ecrã desportivo escurecido ajustável

METROPOLIS RS
A nova Peugeot Metropolis RS
é a versão mais desportiva da
gama. Possui jantes pintadas
de preto, com clara inspiração
na competição, grelha de
arrefecimento com rebordo
em vermelho, pára-brisas
escuro e chapa de alumínio na
plataforma para os pés.
Mat Black
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ACCESSÓRIOS
1
2
3

Proteção de mãos
Capa de mãos
Encosto de passageiro

4
5
6

Suporte para smartphone
Cobertura de proteção
Topcase
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ACESSÓRIOS
A TOP CASE OFERECE UM
ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO
ADICIONAL MUITO ÚTIL.

TORNAR UMA SCOOTER EXTRAORDINÁRIA NUMA
O PÁRA-BRISAS OFERECE
SCOOTER EXCECIONAL
PROTEÇÃO DO VENTO.
CONFORTÁVEL E ACONCHEGANTE.
Tanto as nossas scooters como os nossos acessórios são
desenvolvidos com a máxima atenção ao detalhe. O resultado?
Durabilidade, segurança e eficiência. Adicione uma dose de
típica elegância francesa e o resultado é intemporal, coleção
durável de acessórios extraordinários.
O colete de alta visibilidade com airbag é insuflado

imediatamente após o impacto. Isto quanto à segurança...

Outros packs conferem à sua scooter o encanto e o visual
certo. Estão disponíveis em várias formas e cores.

Todos os nossos acessórios podem ser encontrados em

www.peugeotscooters.pt/pt/acessorios
Não se esqueça de dar uma vista de olhos!

ENCOSTO TRASEIRO, PROTEÇÕES
DE MÃOS E DE PERNAS: O SEU
CONFORTO DE CONDUÇÃO É
PRIMORDIAL!
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GARANTIA
GARANTIDAMENTE SEM PREOCUPAÇÕES
Por norma a Peugeot oferece uma garantia de 2
anos em todos os seus modelos. A garantia está
naturalmente sujeita a um número de condições,
que o seu concessionário oficial terá todo o gosto
em explicar.

GARANTIA? OBTENHA A 		
INFORMAÇÃO CERTA
Não hesite em solicitar esclarecimento se
algo não estiver totalmente claro. Verifique
cuidadosamente todos os detalhes da garantia
com o seu concessionário Peugeot Scooters, no
que diz respeito à duração da garantia e às suas
condições específicas. Verifique quais as peças
que estão abrangidas e em que países a garantia
se aplica (ou não), etc.

MAIS VALE PREVENIR DO QUE
REMEDIAR!
Certifique-se de que a sua scooter recebe a
manutenção de acordo com as instruções
do fabricante. A sua garantia pode expirar na
eventualidade de um problema que possa ser
atribuído à manutenção efetuada numa oficina
não autorizada. Nestes casos, terá de assumir os
custos de reparação; por isso, “fazer você mesmo
para garantir que é feito corretamente” não se
aplica neste caso...
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DADOS
TÉCNICOS
KISBEE 50 2T
ACTIVE/ RS

STREETZONE 50 2T

DJANGO 50

SPEEDFIGHT 50 2T

TWEET 50 PRO

Monocilíndrico 2T

Monocilíndrico 2T

Monocilíndrico 4T

Monocilíndrico 2T

Monocilíndrico 4T

50 cc

50 cc

50 cc

50 cc

50 cc

Transmissão

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Alimentação

Injeção Eletrónica

Injeção Eletrónica

Injeção Eletrónica

Injeção Eletrónica

Injeção Eletrónica

4,6 cv

4,6 cv

4,3 cv

4,6 cv

3,5 cv

Comprimento (mm)

1854

1864

1925

1895

1895

Largura (mm)

664

664

710

700

700

Altura (mm)

1156

1166

1190

1150

1150

Altura do assento (mm)

760

770

770

800

800

Distância entre eixos (mm)

1256

1256

1350

1296

1296

Peso a seco (kg)

87

87

110

97

97

Depósito de combustível (L)

6,5

6,5

8,5

8,0

8,0

Suspensão dianteira

Forquilha telescópica

Forquilha telescópica
invertida

Forquilha telescópica

Forquilha telescópica
invertida

Forquilha telescópica
invertida

Suspensão traseira

Mono amortecedor

Mono amortecedor

Mono amortecedor

Mono amortecedor

Mono amortecedor

Travão dianteiro

Disco

Disco

Disco

Disco

Disco

Travão traseiro

Tambor

Tambor

Tambor

Disco

Disco

Pneu dianteiro

110/70 - 12

120/90 - 10

120/70 - 12

130/60 - 13

130/60 - 13

Pneu traseiro

120/70 - 12

120/90 - 10

120/70 - 12

130/60 - 13

130/60 - 13

Analógico

Analógico

Semi-Digital

Digital

Digital

Espaço para armazenamento

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Armazenamento sob o assento

1 capacete

1 capacete

1 capacete

1 capacete

1 capacete

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cc)

Potência

CICLÍSTICA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Painel de instrumentos
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DADOS
TÉCNICOS
TWEET 125 4T

SPEEDFIGHT4 125

BELVILLE 125

DJANGO 125

METROPOLIS

Monocilíndrico 4T

Monocilíndrico 4T
Refrigeração Líquida

Monocilíndrico 4T
Refrigeração Líquida

Monocilíndrico 4T

Monocilíndrico 4T
Refrigeração Líquida

125 cc

125 cc

125 cc

125 cc

400 cc

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Injeção Eletrónica

Injeção Eletrónica

Injeção eletrónica

Injeção eletrónica

Injeção eletrónica

10,2 cv

11 cv

11,3 cv

10,2 cv

36 cv

2000

1895

2055

1925

2152

690

700

725

710

775

1125

1150

1165

1190

1450

770

800

790

770

780

1330

1296

1355

1350

1500

109

120

130

129

256

5,7

8

7,5

8,5

13,5

Forquilha telescópica

Forquilha telescópica

Forquilha telescópica

Forquilha telescópica

Duplo tirante,
amortecedor central

Dois amortecedores

Mono amortecedor

Dois amortecedores

Mono amortecedor

Dois amortecedores

Disco

Disco

Disco

Disco

2 discos

Disco

Disco

Disco

Disco

Disco

110/70 - 16

130/60 - 13

110/70 -16

120/70-12

110/70 - 13

1110/70 - 16

130/60 - 13

130/60 - 13

120/70-12

140/70 - 14

Digital

Digital

Digital

Digital

Digital

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

1 capacete

1 capacete

1 capacete

1 capacete

2 capacetes

PEUGEOT catálogo 2019

23

Peugeot Motocycles : 120 anos de liderança na inovação

PEU- CAT19B -25 - PTP

A Peugeot tem sido ao longo dos anos um dos principais agentes do
mercado e também a marca mais antiga de duas rodas motorizadas
no mundo, presente em quase 70 países e com mais de 3000 pontos
de venda. Este ano, a Peugeot comemora 120 anos de inovação e
prazer de condução, com um olhar claramente focado no futuro:
tecnologia mais eficiente, um marco no mercado de três rodas e
modelos ainda mais ecológicos são passos claros para uma marca
com 120 anos de história. O Leão está longe de estar exausto.

Peugeot Motocycles Portugal

A Peugeot Motocycles Portugal reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, equipamentos,
especificações, cores, materiais e outros componentes para atender às condições em vigor no país de
comercialização. Sujeito a erros. As situações exibidas podem não estar em conformidade com as leis locais.

WWW.PEUGEOTSCOOTERS.PT

