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Desde 2006, a AGILITY tem 
demonstrado ser a escolha de milhares 
de portugueses. A scooter best seller 
da KYMCO no segmento 125cc surge 
agora totalmente renovada.
O coração da NOVA AGILITY CITY 
125 é o seu novo motor de injeção 
electrónica, mais eficiente e menos 
poluente, cumprindo os exigentes 
requisitos Euro 4.
A NOVA AGILITY CITY 125 vem 
equipada com um novo sistema 
de travagem combinado CBS e as 
características da nova carroçaria 
permitiram baixar o centro de 
gravidade, tornando a condução mais 
ágil, estável e segura.
O seu restyling arrojado resulta numa 

CARACTERÍSTICAS

scooter com linhas modernas, e estará 
agora disponível em Portugal com 
novas cores.
A funcionalidade e a mobilidade 
urbana também foram especialmente 
melhoradas, destacando-se a maior 
capacidade de carga debaixo do 
assento, o novo sistema de pousa-pés 
retráctil para o passageiro, a tomada 
para dispositivos móveis, a nova 
iluminação LED e o acesso ao depósito 
de combustível mais facilitado.
Com todas estas novidades, ainda assim 
mantivemos o que já era excelente, 
como o top case de série.
A NOVA AGILITY CITY 125 é a mesma 
de sempre, mas está melhor do que 
nunca.
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Cilindrada (c.c.) 125 

Motor-Ciclo Monocilíndrico - 4 Tempos
Potência 6,6 kW (9,0 CV) a 8.500 rpm
Refrigeração Ar
Alimentação Injeção Electrónica
Transmissão Variador - Correia - Embraiagem Centrífuga
Caixa de Velocidades Automática
Suspensão Dianteira Forqueta Hidráulica Telescópica
Suspensão Traseira Duplo Amortecedor Hidráulico Regulável
Travão Dianteiro Disco Ø 260 mm
Travão Traseiro Disco Ø 240 mm
Pneu Dianteiro 100 / 80 - 16
Pneu Traseiro 120 / 80 - 14
Dimensões: c x l x a (mm) 2050 x 735 x 1210
Distância entre Eixos (mm) 1340
Peso (kg) 131
Capacidade Depósito Combustível (L) 7
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As especificações de cada modelo podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Algumas imagens poderão não
corresponder à versão do modelo comercializado em Portugal à data da consulta do documento.
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