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ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΜΙΓΝΥ-
ΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ,  
ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
DESIGN. ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΜΟΡΦΗ. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ 
START ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ,  
Κ Α Θ Ε  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η ,  Κ Α Θ Ε  
ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΚΑΤΙ  
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ.  ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΑ  
ΑΚΟΜΑ ΚΑ Ι  ΣΤΗΝ Π ΙΟ  ΑΔ ΙΑΦΟΡΗ 
Δ ΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ ,  
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.



Η PIAGGIO ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΔΥΟ Ή ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΥΛ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΙΣΘΗΣΗ. ΌΜΩΣ Η 
ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΥΛ. ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΕΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ 
ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΕΣΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΕΜΑΣ.

PIAGGIO MAKES YOUR DAILY RIDE ON TWO OR THREE WHEELS SOMETHING EXTRA 

SPECIAL, AN ENERGISING EXPERIENCE THAT FILLS YOUR WORLD WITH ITALIAN STYLE AND 

DESIGN WITH A CONTEMPORARY FLAVOUR. BUT IT’S NOT JUST STYLE, IT’S SUBSTANCE AS 

WELL.  WE HAVE YOUR SAFETY AND COMFORT IN MIND AT ALL TIMES AND AS A RESULT 

ALL OF OUR ACCESSORIES ARE PUT THROUGH THE SAME THOROUGH TESTING AS OUR 

VEHICLES, TO GIVE YOU A SAFER AND MORE COMFORTABLE RIDING EXPERIENCE.  

FOCUS ON ENJOYING YOUR RIDE AND LEAVE THE DETAIL TO US.





 CM296305
ΓΚΡΙ ΜΑΤ 785/A

 CM296304
ΜΑΥΡΟ UNIVERSO 91/B

 CM296306 
ΛΕΥΚΟ 533

 CM296303
ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A

 CM296302
ΓΚΡΙ ΜΑΤ 785/A

 CM296307
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 333/A

 CM296301
ΜΠΛΕ PLANET MAT 290/A

 CM296309
ΜΑΥΡΟ CARBONIO 93/B

 CM296308 
ΓΚΡΙ 715/C

SPORT SPORTBUSINESS BUSINESSΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 50lt
TOP BOX 50 L.
Ευρύχωρο με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης. Μπορεί να φιλοξενήσει δυο ανοιγόμενα κράνη. Το καπάκι είναι βαμμένο στα χρώματα του 
οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Διαθέτει επίσης ειδική θήκη για έγγραφα και ελαστικούς 
ιμάντες συγκράτησης αντικειμένων.
Capacious, with quick release system. Capable of housing two modular helmets. Upper shell painted the same colour as the vehicle, comfortable passenger backrest 
finished using the same material and colour as the saddle. Internal document holder and elastic luggage retaining strap.

 CM296504
ΜΑΥΡΟ UNIVERSO 91/B

 CM296502
ΓΚΡΙ MAT 785/A

 CM296506
ΛΕΥΚΟ 533

 CM296503
ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A

 CM296505
ΓΚΡΙ MAT 785/A

 CM296507
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 333/A

 CM296501
ΜΠΛΕ PLANET MAT 290/A

 CM296509
ΜΑΥΡΟ CARBONIO 93/B

 CM296508
ΓΚΡΙ 715/C

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt
TOP BOX 37 L.
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Το καπάκι είναι βαμμένο στα χρώματα του 
οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. 
Quick release top-box. Capable of housing a modular helmet. Upper shell painted the same colour as the vehicle, complete with comfortable passenger backrest 
finished using the same material and colour as the saddle. 
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 606706M

Μια νέα “hi-end” ιδέα στις προστασίες ποδιών για μεγαλύτερη 
άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: σχεδιασμένη στις γραμμές του 
οχήματος, αδιάβροχη, αποσπώμενη προσαρμόζεται άνετα σε όλες τις 
κλιματολογικές συνθήκες. Διαθέτει φινίρισμα TPU, ειδικά ένθετα για 
μεγαλύτερη σταθερότητα, αντικλεπτικό σύστημα, προεγκατάσταση  
για το σύστημα θέρμανσης, ανακλαστικά γραφικά και λογότυπο ΜΡ3.
New concept of “hi-end” leg cover to improve the all-season riding comfort: designed 
on the vehicle shape, water resistant, modular and easily convertible accordingly with 
climate conditions. TPU finishing, innovative anti-waving system with stabilizing inserts, 
antitheft, heating system housing and reflecting graphic & Logo.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ+
LEG COVER+



 1B002049  1B002052
 1B002032 Βάσεις στήριξης κιτ / Supports kit  1B002054 Βάση στήριξης / Supports kit

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
THERMO-FORMED, QUICK-RELEASE SUITCASES

ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΙΣΩ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
QUICK-RELEASE THERMO-FORMED TOP-BOX

Βαλιτσάκι πίσω 30lt κατασκευασμένο με την μέθοδο της θερμοδια-
μόρφωσης για μεγαλύτερη αντοχή και αντίσταση σε κραδασμούς 
και δονήσεις. Άριστη ποιότητα κατασκευής με έμφαση στο φινίρισμα,  
και στυλ που ταιριάζει απόλυτα στο όχημα. Σύστημα εύκολης απελευ- 
θέρωσης. Απαραίτητο το κιτ 1Β002054 για την τοποθέτησή του.
Impact and vibration resistant thermo-formed top-boxes, with premium internal 
and external finishings and design matching that of the vehicle. Quick-release 
system. Capacity 30 lt. Mounting supports kit P.N. 1B002054 supplied separately.

 1B006104 

ΠΑΡΜΠΡΙΖ STYLE
STYLE WINDSCREEN KIT

Παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό υλικό για 
μεγαλύτερη προστασία από τον αέρα. Φινίρισμα στο κιτ στήριξης 
με επεξεργασία ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική του 
οχήματος.
High-quality, splinter-proof windscreen. Guarantees greater air protection. 
The support bars are produced with finishings that match the other aesthetic 
details of the vehicle.

Πλαϊνές βαλίτσες 42lt κατασκευασμένες με την μέθοδο της θερμο- 
διαμόρφωσης για μεγαλύτερη αντοχή και αντίσταση σε κραδασμούς 
και δονήσεις. Άριστη ποιότητα κατασκευής με έμφαση στο φινίρισμα, 
και στυλ που ταιριάζει απόλυτα στο όχημα. Σύστημα εύκολης απε-
λευθέρωσης. Απαραίτητο το κιτ 1Β002032 για την τοποθέτησή τους.
Pair of lateral, impact and vibration resistant thermo-formed suitcases, premium  
internal and external finishings and design matching with the vehicle. Quick-release 
system. Capacity 42 lt. needs the mounting supports kit P.N. 1B002032

 605650M

ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΔΙΑΣ 16lt
16 LT TUNNEL BAG

Τσάντα ποδιάς 16lt, προσφέρει στο όχημα μεγαλύτερη 
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων. Διαθέτει πλαϊνές 
τσέπες. 
This accessory has been designed to provide extra storage for the most 
demanding scooter riders. Features an internal storage capacity of 16 lt, 
plus handle side pockets.

 2S000124

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΔΙΩΝ
LEG COVER HEATING KIT

Μικρό ηλεκτρικό κάλυμμα που τοποθετείται στην προστασία 
ποδιών της Piaggio για μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη κατά  
τη διάρκεια του χειμώνα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  
σε 4 επίπεδα. Απαραίτητη η παραγγελία του κωδικού 2S000122 
για την λειτουργία του.
The original Piaggio leg cover can be fitted with this small electric cover that 
increases riding comfort during the winter months. The temperature can 
be set to four different levels. In order to install this kit, the vehicle must be 
equipped with the heated elements control unit 2S000122.

 605576M011

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
LEG COVER WITH HEATING SYSTEM 
COMPATIBLE

Αδιάβροχη, προσφέρει μέγιστη προστασία από τη βροχή και 
το κρύο χάρη στην ειδική ισοθερμική επένδυση που διαθέτει. 
Μέγιστη προστασία ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες. Διαθέτει 
ενσωματωμένο κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό σύστημα. 
Σχεδιασμένη ώστε να τοποθετηθεί σε αυτήν ειδικό σύστημα 
θέρμανσης για μεγαλύτερη προστασία τον χειμώνα.
Provides excellent protection against the cold, using thermal insulation & WP mate-
rials. Maximum stability even at high speeds. Seat-cover and anti-theft system are 
included. Designed to host a heating unit that keeps warm legs during winter time.

 2S000121

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
HEATED HANDGRIPS KIT

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 επίπεδα. Απαραίτητη  
η παραγγελία του κωδικού 2S000122 για την λειτουργία τους.
Increase riding comfort during cold weather. The temperature can be set to 
four different levels. In order to install this kit, the vehicle must be equipped 
with the heated accessories control unit 2S000122.

 2S000122

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
HEATING ACCESSORIES CONTROL UNIT KIT

Ρυθμίζει την λειτουργία των θερμαινόμενων αξεσουάρ διασφαλίζο-
ντας την διάρκεια της μπαταρίας και την επάρκεια της ενέργειας που 
χρειάζεται το όχημα. Τα δυο κουμπιά ρυθμίζουν τα θερμαινόμενα αξε- 
σουάρ (πωλούνται ξεχωριστά) σε 4 επίπεδα, 25%, 50%, 75% και 100%.  
Διαθέτει λειτουργία μνήμης της επιλεγμένης ρύθμισης θερμοκρασίας.
Control the energy absorbed by electrical devices installed on the vehicle, 
ensuring battery duration and sufficient energy to start the vehicle. Two 
separate buttons & 4 temperature levels for both leg cover and handgrips 
heating units (to be purchased separately).

MP3 13MP312



 1B005261

Σέλα Comfort+ που μεγιστοποιεί την οδηγική άνεση 
χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία τρισδιάστατων 
ελατηρίων και βελτιστοποίησης του όγκου της. Με ένθετα 
αντίθεσης χρώματος και λογότυπο που χαρίζουν ένα πιο 
πολυτελές στυλ.
The Comfort+ saddle maximize the riding comfort thanks to an innovative 
technology that use tridimensional springs and volume optimization of the 
seat volumes. Designed with color contrast inserts and embossed logo, 
this saddle is even more exclusive.

ΣΕΛΑ  COMFORT+
COMFORT+ SADDLE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 3D ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
INNOVATIVE  3D ELASTIC 
MATERIAL



 606522M Μονάδα PMP / CPU
 1D001737 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit

PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM 2.0

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες 
χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του 
οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός 1D001737 για την 
εγκατάσταση.
The PMP device has been designed to let you connect a smartphone  
to your scooter, transforming it into a genuine multimedia platform. 
To install this device, purchase P.N. 1D001737.

 2S000118

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
MULTIMEDIA AND GPS SUPPORT KIT

Ειδική βάση για τη στήριξη των πιο διαδεδομένων συστημάτων 
πλοήγησης. Στο κιτ περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας για 
τις συσκευές. Σε αυτήν μπορούν να τοποθετηθούν οι θήκες 
smartphone 605923M003, 605923M004 και 605923M005.
Support all major satellite navigators. It is equipped with a power 
supply cable for satellite navigators. Compatible with 605923M003, 
605923M004 and 605923M005.

 605923M003 Smartphone 3,8”
 605923M004 Smartphone 4,3”
 605923M005 Smartphone 5,5”

ΘΗΚΗ SMARTPHONE ΚΑΘΡΕΠΤΗ
SMARTHPHONE SUPPORT

Στον κωδικό περιλαμβάνεται βάση στήριξης και θήκη smart-
phone. Το όχημα είναι εξοπλισμένο με θύρα USB που μπορεί 
να  χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση του κινητού. Μπορεί να 
τοποθετηθεί επίσης στην βάση 2S000118.
Includes a support and holder for all major smartphones. The vehicle is 
equipped with a standard USB port that can be used to recharge your 
smart phone via a power cable.  may also be mounted on 2S000118.

 1D001770
 1D001738 Κιτ εγκατάστασης / Installation kit

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ELECTRONIC ANTI-THEFT DEVICE

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα αυτοτροφοδοσίας.  
Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών χρήσεων και χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας. Απαραίτητο το κιτ 1D001738 για  
την εγκατάστασή του.
Anti-theft device for compatible vehicles.  
With electronic key and remote control.

 605537M028

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ  
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ TOP
SADDLE-HANDLEBAR TOP 
MECHANICAL ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος με 
το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which  
anchors the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed to  
the body. Practical, clean, fast, safe, comfortable.

 2S000119 ΚΑΦΕ / BROWN
 2S000137 ΜΑΥΡΗ / BLACK

ΣΕΛΑ COMFORT GEL
COMFORT GEL SADDLE

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη αλλά και του συνεπιβάτη χάρη 
στα ένθετα από gel που διαθέτει. 
The gel inserts guarantee a comfortable ride for both the rider and the 
passenger.

 605690M

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
HANDGRIPS COVERS

Αδιάβροχες προστασίες χεριών με εσωτερική επένδυση από 
συνθετική γούνα για άνεση και προστασία τον χειμώνα. 
Λογότυπο Piaggio.Αδιάβροχες  προστασίες χεριών με 
εσωτερική επένδυση από συνθετική γούνα για άνεση και 
προστασία τον χειμώνα. Λογότυπο Piaggio.
Water-proof Handgrips covers with thermal padding that provide  
protection even in the coldest weather. Customised with Piaggio logo.

 605473M

ΤΑΠΕΤΟ RACING KIT
MP3 RACING FOOT-PEDALS KIT 

Αλουμινίου, αντιολισθητικά χαρίζουν πιο σπορ εμφάνιση  
στο όχημα.
The non-slip aluminium racing foot-pedals lend the vehicle  
a sporting feel.

MP3 MP316 17



 605290M001 606390M μόνο για οχήματα 500cc / only for 500cc

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
OUTDOOR VEHICLE PROTECTION COVER

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ BITUBO
BITUBO SPECIAL SHOCK ABSORBERS

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο υλικό με 
ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει διαφανές κάλυμμα πινακίδας, 
ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ και κρίκο αλυσίδας με 
επικάλυψη από PVC για καλύτερη συγκράτηση στο όχημα. 
Λογότυπο Piaggio.
Outdoor vehicle protection cover, complete with openings designed to  
accommodate any additional accessories mounted on the vehicle.  
Black, with reflective strips, transparent window for the number plate  
and PVC coated chain ring Piaggio logo.

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη και συμπεριφορά οχήματος  
σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Μεταβλητού βήματος ελατήριο 
(μη γραμμικό) με μικρομετρική ρύθμιση χωρίς χρήση εργαλείων. 
Ρύθμιση συμπίεσης με εύχρηστο περιστρεφόμενο διακόπτη. 
Δοχείο αερίου/λαδιού (piggyback) για καλύτερη ψύξη κατά τη 
σκληρή χρήση. Πλαστικό στοπ κραδασμών ελατηρίου μεταξύ 
ελατηρίου και σώματος.
Improved comfort and vehicle response in all driving conditions and on 
every road surface. Micro-metric adjustment of the variable pitch spring 
without the use of tools The hydraulic compression can be adjusted by 
means of latching knob (no specific tools required). Separate oil/gas tank 
for improved cooling during heavy usage. Anti-vibration spring guide
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ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt
TOP BOX 37 L.
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Το καπάκι είναι βαμμένο στα χρώματα του οχήματος 
ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας.
Quick release top-box. Capable of housing a modular helmet. Upper shell painted the same colour as the vehicle, complete with comfortable passenger backrest 
finished using the same material and colour as the saddle.

 CM292703
ΓΚΡΙ 705/C

 6727560XN2 CM292702
ΜΑΥΡΟ COSMO 98/AΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 80/B

 CM292701
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 333/A

 673923  674285

 673730

 602687M

 605576M002

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕΣΑΙΟ
MEDIO WINDSCREEN

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
HI-QUALITY WINDSCREEN

ΧΟΥΦΤΕΣ
HAND-GUARD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ELECTRONIC ANTI-THEFT DEVICE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
LEG COVER

Kατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μεθακρυλικό εστέρα 
4mm.
Medio MP3 Yourban windscreen kit in high-quality, shock-resistant  
methacrylate (4 mm).

Από υψηλής ποιότητας μεθακρυλικό (ΕΙ50) αντικραδασμικό 
υλικό 4mm. Συμπεριλαμβάνεται στην έγκριση τύπου του 
οχήματος. Οι χούφτες πωλούνται ξεχωριστά.
Windscreen kit in high-quality methacrylate (4 mm).  
The hand-guards may be purchased separately.

Από polycarbonate υλικό με αντιολισθητικό προστατευτικό.
Polycarbonate hand-guards. 
Enhanced with an external safety slider.

Ειδικός συναγερμός με σύστημα αυτοτροφοδοσίας, για οχήματα 
με προεγκατάσταση. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κλειδί και 
τηλεχειριστήριο με δύο κουμπιά. Εγκαθίσταται εύκολα χάρη  
στο σύστημα Plug&Play που διαθέτει.
E-POWER electronic alarm with electronic key and two-button remote 
control. Pre-installed Plug and Play connection, cable included.

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη πρόσβαση στο κλειδί εκκίνησης. 
Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, 
διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό καλώδιο.
Rapid installation. Guarantees easy access to the ignition key.  
Maximum stability even at high speeds. Complete with seat-cover  
 and anti-theft system.

 67275600BR
ΛΕΥΚΟ LUNA 544

 606618M

ΣΕΛΑ COMFORT GEL
COMFORT GEL SADDLE

Μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη αλλά και του συνεπιβάτη χάρη 
στα ένθετα από gel που διαθέτει.
Maximum riding comfort thanks to the iso-thermal gel insert on the saddle 
and the increased backrest.
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 605537M017

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΟΡ
SADDLE-HANDLEBAR TOP 
MECHANICAL ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος  
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which  
anchors the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed  
to the body. Practical, clean, fast, safe, comfortable.

 605290M001

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
OUTDOOR VEHICLE PROTECTION COVER

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο υλικό με 
ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει διαφανές κάλυμμα πινακίδας, 
ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ και κρίκο αλυσίδας με 
επικάλυψη από PVC για καλύτερη συγκράτηση στο όχημα. 
Λογότυπο Piaggio.
Vehicle protection cover, complete with openings designed  
to accommodate any additional accessories.  
Black, with Piaggio logo.
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 CM277510  CM290308 CM277522  CM290311

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt
TOP BOX 37 L.
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι βαμμένο στα 
χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη η βάση 
1Β003657 για την τοποθέτησή του.
Quick-release, 37 Lt. top-box (can hold a modular helmet or two demi-jet helmets). Cover painted the same color as the vehicle and Piaggio logo. Includes comfort 
backrest for passenger in same material and color as saddle,. Installation kit 1B003657 needed to mount on standard rack.

 CM277519  CM290303
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 333/A ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 333/A 

 CM277518  CM290306
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 90/B ΑΣΗΜΙ COMETA 760/B

ΜΑΥΡΟ CARBONIO (POLICE) 93/B ΜΑΥΡΟ CARBONIO (POLICE) 93/B

 CM277515  CM290302
ΑΣΗΜΙ COMETA 760/B ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 90/B

 CM277508  CM290304
ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A ΛΕΥΚΟ ICEBERG 505/A

 CM277516  CM290307
ΜΠΛΕ SPORT 272/A ΜΠΛΕ SPORT 272/A

ΓΚΡΙ DUST 785/A ΓΚΡΙ DUST 785/A

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 36lt
TOP BOX 36 L.
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος και ένα full jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι βαμμένο στα 
χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Στο κιτ περιλαμβάνεται η βάση βαλίτσας.
Quick-release 36 Lt. top-box. Capable of housing a full-face helmet and a full jet helmet with visor. Cover painted the same colour as the vehicle. Includes comfort 
backrest for passenger in same material and colour as saddle.

SPORT SPORT
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 674539

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
SMOKED EFFECT TOP FAIRING

Παρμπρίζ κοντό φιμέ από polycarbonate αντικραδασμικό 
υλικό υψηλής αντοχής 4mm. Στον στανταρντ εξοπλισμό του 
Sport Touring.
Flyscreen in very high-quality shock-resistant polycarbonate  
(4 mm thick). Original equipment on Sport Touring version.

 674541

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
TRANSPARENT TOP FAIRING

Παρμπρίζ κοντό διάφανο από polycarbonate αντικραδασμικό 
υλικό, υψηλής αντοχής, 4mm.
Flyscreen in very high-quality shock-resistant polycarbonate  
(4 mm thick).

 1B004445 1B003657

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
WINDSCREEN

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 37lt
37 LITRE TOP-BOX SUPPORT

Από μεθακρυλικό αντικραδασμικό υλικό υψηλής αντοχής 
4mm.
Windscreen kit in very high-quality shock-resistant methacrylate  
(4 mm thick).

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 37lt - 
CM27750*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται αντίβαρα.
Necessary when installing the medium top-box CM27750*.  
Includes a pair of handlebar caps for increased stability.
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 602687M

 605537M014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ Ε-POWER
E-POWER ELECTRONIC ALARM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΟΡ
SADDLE-HANDLEBAR TOP MECHANICAL 
ANTI-THEFT  DEVICE

Ειδικός συναγερμός με σύστημα αυτοτροφοδοσίας, για 
οχήματα με προεγκατάσταση. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό 
κλειδί και τηλεχειριστήριο με δύο κουμπιά. Εγκαθίσταται 
εύκολα χάρη στο σύστημα Plug&Play που διαθέτει.
E-POWER electronic alarm with electronic key and two-button  
remote control.

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος  
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which 
anchors the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed  
to the body. Practical, clean, fast, safe, comfortable.

 605290M003 606095M

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
OUTDOOR VEHICLE PROTECTION COVER

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
LEG COVER

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο υλικό  
με ανακλαστικές λωρίδες. Διαθέτει ειδικά ανοίγματα  
για τα αξεσουάρ. Λογότυπο Piaggio.
Vehicle protection cover with zip regulations to hold additional  
accessories. Black, with Piaggio logo.

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη πρόσβαση στο κλειδί εκκίνησης. 
Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, 
διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό καλώδιο.
Rapid installation. Guarantees easy access to the ignition key.  
Maximum stability even at high speeds. Seatcover and anti-theft  
system integrated.
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ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 37lt
TOP BOX 37 L.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
TOP BOX 32 L.

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο demi jet με ζελατίνα. Το καπάκι είναι βαμμένο 
στα χρώματα του οχήματος ενώ η άνετη πλάτη συνεπιβάτη είναι στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη  
η βάση 1Β003247 για την τοποθέτησή του.
Quick-release, 37 Lt. capacity top-box (can hold a modular helmet or two demi-jet helmets). Cover painted the same colour as the vehicle. Includes comfort  
backrest for passenger in same material and colour as saddle, with Piaggio logo. Installation kit 1B003247 necessary when mounted on standard luggage rack.

Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο Piaggio Style κράνη. Το καπάκι είναι βαμμένο 
στα χρώματα του οχήματος. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη η βάση 1Β003017 για την τοποθέτησή του. Διαθέτει υποδοχές για την 
εγκατάσταση πλάτης βαλίτσας.
Quick-release, 32 Lt. capacity top-box (can house a modular helmet or two P-Style helmets). Cover painted in same color as the vehicle. With fittings for installing 
optional backrest and Piaggio logo plate. Installation kit 1B003017 necessary when mounted on standard luggage rack.

 CM271103  CM271122

 CM271120  CM271106  CM271118 CM277520 CM277501 CM277523

ΛΕΥΚΟ 566 ΛΕΥΚΟ 544

ΜΑΥΡΟ MAT 85/C ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A ΓΚΡΙ DUST 785/A

 CM271116  CM271121
ΓΚΡΙ TITANIO 798/B ΠΡΑΣΙΝΟ MAT 339/A (333/A)

 CM271113
ΓΚΡΙ MAT 742/B

ΜΑΥΡΟ MAT 85/C ΓΚΡΙ DUST 785/A

 CM277502  CM277526
ΛΕΥΚΟ 566 ΛΕΥΚΟ 544 

 CM277503
ΓΚΡΙ TITANIO 798/B

 CM277525  CM277521
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΤ 339/A (333/A) ΓΚΡΙ MAT 742/B

ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A
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 1B003247  1B003017

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 37lt
37 LITRE TOP-BOX SUPPORT

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt
32 L. TOP-BOX BACKREST

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt
32 LITRE TOP-BOX SUPPORT

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 37lt - 
CM27750*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται αντίβαρα.
Necessary when installing the medium top-box CM27750*. 
Includes a pair of handlebar caps for increased stability.

Στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας, για τα βαλιτσάκια 32lt - CM2711*.
Completes the 32 lt. top-box p.n. CM2711*. Made in same material as the saddle.

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 32lt - 
CM2711*. Στον κωδικό περιλαμβάνονται αντίβαρα.
Necessary when installing the medium top-box CM27111*.  
Includes a pair of handlebar terminals for increased stability.

 CM260407

 CM260408

ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΗ

 CM260406
ΜΑΥΡΗ S

 CM260409
ΜΑΥΡΗ SE
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 1B004673

 1B004693

 1B003991  606391M

 1B003556  1D001770
 1D001456 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit

  606392M

 1B004692

ΠΑΡΜΠΡΙΖ “TOP”
“TOP” WINDSCREEN

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
TRANSPARENT FLYSCREEN

ΠΑΡΜΠΡΙΖ “URBAN”
“URBAN” WINDSCREEN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
LEG COVER

ΤΑΠΕΤΟ
RUBBER MAT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ELECTRONIC ANTI-THEFT DEVICE

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ
OUTDOOR VEHICLE COVER

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
SMOKED EFFECT FLYSCREEN

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 4mm με χούφτες. Καινοτόμος σχεδιασμός 
με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. 
Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Piaggio.  
Λογότυπο Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof metacrylate windscreen, 4 mm thicknes. 
Integrated hand-guards.Innovative design with shortened shafts and 
«hi-tech» cover. Tested and approved by Piaggio.

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 4mm. Καινοτόμος σχεδιασμός με χαμηλά 
στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. Εγκεκριμένο και 
πιστοποιημένο από την Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof metacrylate transparent flyscreen, 4 mm 
thicknes. Transparent version. New design with shortened shafts and 
«hi-tech» cover. Tested and approved by Piaggio.

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 4mm με χρωμιωμένα στηρίγματα και 
χούφτες. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Piaggio. 
Λογότυπο Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof metacrylate windscreen, 4 mm thicknes. 
Compact size. Integrated hand-guards. Chrome-plated shafts as  
standard. Tested and approved by Piaggio. Piaggio logo.

Ειδικά κατασκευασμένη για το όχημα με λογότυπο Medley. 
Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, 
διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό καλώδιο.
Designed for new Medley. Medley logo. Anti-flapping system with 
tubes. Anti-theft system with steel cable. Integrated waterproof  
saddle cover.

Ακολουθεί τις γραμμές του πατώματος του οχήματος για 
μεγαλύτερη προστασία, αντιολισθητικό. Λογότυπο Medley.
Reproduces the form of the vehicle footrest and is designed to provide 
protection. Non-slip. Embossed logo.

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα αυτοτροφοδοσίας. 
Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών χρήσεων και χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας. Απαραίτητο το κιτ 1D001456  
για την εγκατάστασή του.
Self-powered electronic anti-theft device. Multi-function remote control.  
Reduced energy consumption. Installation kit (required) 1D001456.

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από αδιάβροχο, 
μαύρο υλικό. Διαθέτει ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ. 
Ανακλαστικό λογότυπο Medley.
Waterproof material includes specific adjustable pockets  
to hold any additional accessories (windscreen and top-box).  
Black. Customised with reflective Medley logo.

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 4mm. Καινοτόμος σχεδιασμός με χαμηλά 
στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. Εγκεκριμένο και 
πιστοποιημένο από την Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof metacrylate smoked flyscreen, 4 mm 
thicknes. New design with shortened shafts and «hi-tech» cover.  
Tested and approved by Piaggio.
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 1D001223
 606409M 1D001464 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit
 1D001457 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit

BIKE FINDER PIAGGIO MULTIMEDIA PLATFORM  
(PMP)

Σύστημα γρήγορης αναγνώρισης/εύρεσης οχήματος.  
Άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο. Απαραίτητο για την 
εγκατάσταση το κιτ 1D001464.
Rapid vehicle recognitions system. Remote saddle opening (via remote 
control). Bike Finder installation kit (required) 1D001464.

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες  
τις πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως 
οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, 
λειτουργία του οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός 
1D001457 για την εγκατάσταση.
This device is developped to let you connect your scooter to your  
smartphone, transforming it into an on-board computer capable  
of managing all your vehicle and journey information.  
Installation kit (required) 1D001457.

 605537M032

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ  
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
SADDLE-HANDLEBAR ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος 
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which 
locks the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed to the 
body. Practical, clean, fast, safe, comfortable.

 605537M031

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ  
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ PLUS+
PLUS+ SADDLE-HANDLEBAR 
MECHANICAL ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό αντικλεπτικό 
σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος με το σασί. 
Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο. Έκδοση με 
κλειδαριά ασφαλείας και επεξεργασία ανθεκτική στη διάβρωση.
Simple and easy to use mechanical anti-theft system which locks the handle-
bar to the vehicle with a fastener system fixed to the body. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable. Plus version with antitampering lock and superior 
level of anti-humidity treatment.
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 CM260404  CM260406 CM260405
ΜΠΕΖ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

 1B002447  1B002633

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
BACKREST

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 32lt
TOP-BOX SUPPORT KIT

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
WINDSCREEN

Εργονομική πλάτη βαλίτσας, στο ίδιο υλικό και χρώμα της σέλας.
Ergonomic backrest that completes the top-box in the same material as the saddle.

Απαραίτητη για την τοποθέτηση της βαλίτσας 32lt - 
CM2711* & 1B002187.
Necessary when installing the top-box CM27110*.

Από υψηλής ποιότητας αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 4mm με ενσωματωμένες χούφτες. 
Καινοτόμος σχεδιασμός με χαμηλά στηρίγματα με μαύρα 
“hi-tech” καλύμματα. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από 
την Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof metacrylate windscreen,  
4 mm thicknes. Integrated hand-guards. Innovative design  
with shortened shafts and «hi-tech» black cover.  
Tested and approved by Piaggio.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
TOP BOX 32 L.
Με σύστημα εύκολης απελευθέρωσης, μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος ή δυο Piaggio Style κράνη. Το καπάκι είναι βαμμένο 
στα χρώματα του οχήματος. Λογότυπο Piaggio. Απαραίτητη η βάση 1Β002447 για την τοποθέτησή του. Διαθέτει υποδοχές για την 
εγκατάσταση πλάτης βαλίτσας.
Quick-release, 32 Lt. capacity top-box (can hold a modular helmet). Cover painted the same colour as the vehicle. Piaggio logo Plate and possibility to mount  
the backrest (optional). Installation kit 1B002447 necessary when mounted on standard luggage rack.

 CM271103

 CM271122

ΛΕΥΚΟ 566

ΛΕΥΚΟ 544

 CM271113
ΓΚΡΙ TITANIO 742/B

 CM271116
ΓΚΡΙ TITANIO 798/B

 CM271111
ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 94

 1B002187
ΜΑΥΡΟ ΑΒΑΦΟ

 CM271106
ΜΠΛΕ MIDNIGHT 222/A

 CM271112
ΚΑΦΕ 135/A
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 1B002644

 606247M

 1B003972

 606248M

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΟΝΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ
TRANSPARENT FLYSCREEN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
LEG COVER

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΟΝΤΟ ΦΙΜΕ
SMOKED EFFECT FLYSCREEN

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
OUTDOOR VEHICLE PROTECTION COVER

Παρμπρίζ κοντό διάφανο, από υψηλής ποιότητας 
αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm  
με ενσωματωμένες χούφτες. Καινοτόμος σχεδιασμός με  
χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. 
Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof smoked metacrylate flyscreen, 4 mm 
thicknes. New design with shortened shafts and «hi-tech» black cover. 
Tested and approved by Piaggio.

Ειδικά κατασκευασμένη για το όχημα με λογότυπο Liberty. 
Μέγιστη σταθερότητα ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες, 
διαθέτει κάλυμμα σέλας και αντικλεπτικό καλώδιο.
Specially designed mounting system for new Liberty model. Liberty Logo. 
Anti-flapping system with tubes. Anti-theft system with steel cable. 
Integrated waterproof saddle cover.

Παρμπρίζ κοντό φιμέ, από υψηλής ποιότητας  
αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό μεθακρυλικό υλικό 4mm  
με ενσωματωμένες χούφτες. Καινοτόμος σχεδιασμός με  
χαμηλά στηρίγματα με μαύρα “hi-tech” καλύμματα. 
Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Piaggio.
Shock-resistant, splinter-proof smoked metacrylate flyscreen, 4 mm 
thicknes.  New design with shortened shafts and «hi-tech» black cover. 
Tested and approved by Piaggio.

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από αδιάβροχο, 
μαύρο υλικό. Διαθέτει ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ. 
Ανακλαστικό λογότυπο Liberty.
Waterproof material includes specific adjustable pockets to hold any 
additional accessories (windscreen and top-box). Black. Customised 
with reflective Liberty logo.
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 1B003435

 1D001770
 1D001284 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit

 1C001823

ΤΑΠΕΤΟ
CENTRAL MAT KIT

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ELECTRONIC ANTI-THEFT DEVICE

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ
SIDE STAND KIT

Ακολουθεί τις γραμμές του πατώματος του οχήματος για 
μεγαλύτερη προστασία, αντιολισθητικό. Λογότυπο Medley. 
Reproduces the shape of the vehicle footrest and is designed to provide 
protection. Non-slip. Embossed logo.

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα αυτοτροφοδοσίας. 
Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών χρήσεων και χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας.   
Απαραίτητο το κιτ 1D001284 για την εγκατάστασή του.
Self-powered electronic anti-theft device. Multi-function remote control. 
Reduced energy consumption. May be installed with other electronic 
systems (PMP, PAS, …). Installation kit (required) 1D001284.

Με αισθητήρα εκκίνησης.  
Στον κωδικό περιλαμβάνεται το κιτ τοποθέτησης.
Includes accidental vehicle ignition sensor. 
Installation kit included.

 1D001223
 1D001241 Kιτ εγκατάστασης / Installation kit

BIKEFINDER

Σύστημα γρήγορης αναγνώρισης/εύρεσης οχήματος.  
Άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο.  
Απαραίτητο για την εγκατάσταση το κιτ 1D001241.
Rapid vehicle recognitions system. Remote saddle opening function  
(via remote control). Bike Finder installation kit (required) 1D001241.
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 605537M029

 1D001558 606409M

 605537M030

 1D001312 Κιτ εγκατάστασης / Intallation kit

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
MECHANICAL SADDLE-
HANDLEBAR ANTI-THEFT DEVICE

ΘΥΡΑ USB
SMARTPHONE RECHARGER KIT

PIAGGIO MULTIMEDIA 
PLATFORM (PMP)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ PLUS+
PLUS+ MECHANICAL SADDLE-
HANDLEBAR ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος 
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which 
locks the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed to the 
body. Practical, clean, fast, safe, comfortable.

Για την φόρτιση κινητών και άλλων συσκευών multimedia. 
Τοποθετείται στο ντουλάπι της ποδιάς.
USB port for recharging smartphones and other multimedia devices. 
Built into backshield box.

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μετατρέποντάς το σε υπολογιστή, μεταδίδοντας όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για το όχημα του όπως οδηγίες 
χρήσης, GPS, σύστημα ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του 
οχήματος κ.α. Απαραίτητος ο κωδικός 1D001312 για την 
εγκατάσταση.
This device is designed to let you connect your scooter to your smart-
phone, transforming it into an on-board computer capable of managing 
all your vehicle and journey information. Installation kit (required) 
1D001312.

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό αντικλεπτικό 
σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος με το σασί. 
Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο. Έκδοση με 
κλειδαριά ασφαλείας και επεξεργασία ανθεκτική στη διάβρωση.
Simple and easy to use mechanical anti-theft system which locks the  
handlebar to the vehicle with a fastener system fixed to the body.  
Practical, clean, fast, safe, comfortable. Plus version with antitampering lock 
and superior level of anti-humidity treatment.
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 656405

 623207

 656414

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 28lt
TOP BOX

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
WINDSCREEN

ΒΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
TOP-BOX SUPPORT KIT

Βαλιτσάκι 28lt με λευκό ανακλαστικό και λογότυπο Piaggio.  
Χωράει ένα full face κράνος. Για την τοποθέτηση του είναι 
απαραίτητη η παραγγελία σχάρας.
Enbossed black top-box with white reflector and logo.  
Mounting kit supplied separately. Holds a flip up helmet.

Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό, αντικραδασμικό μεθακρυλικό 
υλικό με ελαστικό περίβλημα. Έχει ελεγθεί και πιστοποιηθεί 
από την Piaggio.
Shock and splinter-proof metacrylate windshield, with rubber profile.  
Tested and approved by Piaggio.

Βάση βαλίτσας, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για 
την τοποθέτηση της βαλίτσας 28lt.
Top-box mounting kit, includes top-box support and specific fastenings 
for NRG.

 605537M001

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
MECHANICAL SADDLE HANDLEBAR
ANTI-THEFT DEVICE

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος  
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system which 
locks the handlebar to the vehicle with a fastener system fixed to the body.  
Practical, clean, fast, safe, comfortable.
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 605537M006

 1B005934

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
MECHANICAL SADDLE HANDLEBAR
ANTI-THEFT DEVICE

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
WINDSCREEN

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος 
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system  
which locks the handlebar to the vehicle with a fastener system  
fixed to the body. Practical, clean, fast, safe, comfortable. 

Παρμπρίζ από μεθακρυλικό εστέρα πάχους 4mm  
με στηρίγματα σε μαύρο χρώμα.
Windshield made of high quality metacrylate (4mm).  
Shafts painted in black.
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 672481 582338

 605537M004

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
SMOKED EFFECT FLYSCREEN

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΨΗΛΟ
WINDSCREEN

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ
MECHANICAL SADDLE HANDLEBAR
ANTI-THEFT DEVICE

Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό και  αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 3mm.
Smoked effect flyscreen in high-quality metacrylate.

Παρμπρίζ από αντιχαρακτικό και αντικραδασμικό 
μεθακρυλικό υλικό 3mm.
High quality 3 mm metacrylate windshield kit.

Εξαιρετικά απλό και εύκολο στη χρήση του μηχανικό 
αντικλεπτικό σύστημα που κλειδώνει το τιμόνι του οχήματος 
με το σασί. Πρακτικό, καθαρό, γρήγορο, ασφαλές και άνετο.
Extremely simple and easy to use mechanical anti-theft system  
which locks the handlebar to the vehicle with a fastener system  
fixed to the body. Practical, clean, fast, safe, comfortable. 
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TOM TOM VIO GPS NAVIGATOR ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PIAGGIO GROUP
TOM TOM VIO GPS NAVIGATOR SPECIAL EDITION FOR PIAGGIO GROUP

 606521M

Σχεδιασμένο για scooter από την ΤΟΜ ΤΟΜ, ελέγχεται από το smartphone μέσω bluetooth. Αδιάβροχο, με λειτουργίες smartphone, 
εύκολη ακουστική πλοήγηση, ειδοποιήσεις κυκλοφορίας και αναγνώριση κλήσης. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις μετακινήσεις 
ενώ το κινητό είναι πάντα ασφαλές. Ειδικό λαστιχένιο κάλυμμα με λογότυπο Piaggio.
Designed for the scooter by TomTom, controlled via your smartphone. Make your Piaggio Scooter smarter, and stay connected. The navigator for scooters 
featuring a water-proof display and smartphone functions, intuitive direction information, anti-traffic system and incoming call display. The system is 
designed to help you go from A to B more quickly and simply, while keeping your phone in your pocket. Rubber cover with Piaggio Group logo.

TOM TOM VIO

TOM TOM VIO TOM TOM VIO66 67





 606271M

 606274M

 606272M

 606273M

ΤΣΑΝΤΑ ΣΧΑΡΑΣ “DYNAMIC”
DYNAMIC REAR BAG

ΤΣΑΝΤΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ “DYNAMIC”
DYNAMIC SEAT-TUBE BAG

ΤΣΑΝΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ “DYNAMIC”
DYNAMIC TOP-TUBE BAG

ΤΣΑΝΤΑ ΣΕΛΑΣ “DYNAMIC”
DYNAMIC SADDLE BAG

Τσάντα πολλαπλών χρήσεων, από υψηλής αντοχής ύφασμα 
για την μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων χάρη στις 
καινοτόμες επεκτεινόμενες θήκες που διαθέτει. Τοποθετείται 
εύκολα στην πίσω σχάρα. Διαθέτει επίσης λουράκι ώμου, 
αδιάβροχα φερμουάρ και κάλυμμα.
Multifunction bag made from highly resilient technical fabric. Installed 
easily on the rear rack, the innovative system of expanding side bags offers 
additional carrying capacity, while the shoulder strap gives maximum 
versatility. With a splash resistant zip and integrated rain hood for use in 
all weather conditions.

Σέλα Comfort με διπλή ύφανση. Διαθέτει ειδικό σύστημα για 
μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών και σύστημα στήριξης 
δυο αλουμινένιων ράβδων για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Improved comfort saddle made in dual density material. The suspension 
system absorbs uncomfortable shocks, while the steel rails ensure more 
stability.

Από υψηλής αντοχής ύφασμα για την ασφαλή μεταφορά 
μικροαντικειμένων. Τοποθετείται εύκολα κάτω από τη 
σέλα στον σκελετό του ποδηλάτου και διαθέτει αδιάβροχο 
φερμουάρ εύκολο στην πρόσβαση.
Bag made from highly resilient technical fabric. Installed easily between 
the seat tube and the top tube. Double pockets with splash resistant 
zips for extraordinary versatility.

Σετ χειροποίητων δερμάτινων αξεσουάρ made in Italy.  
Στο σετ περιλαμβάνονται τσαντάκι τιμονιού με λουράκι ώμου 
και οι πλαϊνές βαλίτσες με σύστημα ασφαλείας. Πρακτικές 
για την μεταφορά αντικειμένων και κομψές χαρίζουν ένα 
τόνο πολυτέλειας στο ποδήλατο.
Set of genuine leather accessories hand-crafted in Italy. The set consists 
of an elegant handlebar bag with shoulder strap and a pair of rear side 
panniers with security system, for transporting objects while giving the 
bike a sophisticated and stylish look.

Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής ύφασμα για την 
ασφαλή μεταφορά μικροαντικειμένων. Τοποθετείται εύκολα 
μπροστά από το τιμόνι στον σκελετό του ποδηλάτου.
Bag made in highly resilient technical fabric. Installed easily on the 
top tube, this bag lets you bring small everyday objects with you in 
complete safety.

Χειρολαβές με φλας LED για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Εργονομικά σχεδιασμένες για καλύτερη ισορροπία και άνεση 
του αναβάτη. Οι χειρολαβές δεν είναι συμβατές με τα οχήματα 
με ταχύτητες Nuvinci. 
Pair of hand grips with integrated LED turn lights for improved road safety. 
The ergonomic design follows the profile of the hand to offer improved 
rider comfort.

Από υψηλής αντοχής ύφασμα για την μεταφορά 
μικροαντικειμένων. Τοποθετείται εύκολα κάτω από τη σέλα 
με σύστημα KLICK κλιπ. Διαθέτει επίσης ανακλαστήρα για 
μεγαλύτερη ασφάλεια.
Bag made from highly resilient technical fabric. Installed easily under 
the saddle, this bag lets you take small everyday objects with you in 
complete safety. Simple and practical to use, with the KLICKfix quick 
release system. Finished with a high visibility reflective strip.

Σετ χειροποίητων δερμάτινων αξεσουάρ made in Italy. 
Στο σετ περιλαμβάνονται τσαντάκι σέλας, χειρολαβές με 
φινιρισμα αλουμινίου, και σέλα που χαρίζουν ένα τόνο 
πολυτέλειας στο ποδήλατο.
Set of genuine leather accessories hand-crafted in Italy, designed to 
complement the bike with elegant details The set consists of a pair of 
hand grips with brushed aluminium finish, a saddle and an under-saddle 
bag with hot-embossed logo.

 1B003199

 606332M

 1B003202

 606331M

ΣΕΛΑ COMFORT TOP
TOP COMFORT SADDLE

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ “JOURNEY”
LEATHER “JOURNEY” SET

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΕ ΦΛΑΣ
COMFORT HANDGRIPS WITH LIGHT  
INDICATORS

ΣΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ “STYLE”
LEATHER “STYLE”SET
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 1B003203

 606266M

 606280M

 606282M

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ “SPORT”
SPORT REAR RACK

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
FRAME LOCK

ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
CARRIER BELT

ΘΗΚΗ SMARTPHONE ΤΙΜΟΝΙΟΥ
STEERER SMARTPHONE SUPPORT

Σχάρα αλουμινίου sport τοποθετείται εύκολα και γρήγορα 
στον σκελετό του ποδηλάτου κάτω από τη σέλα. Μέγιστο 
βάρος φόρτωσης 10kg.
Sports style rack which fits quickly onto the seat tube.  
Maximum load capacity 10 Kg.

Μηχανικό αντικλεπτικό συνδέεται απ’ ευθείας στον σκελετό. 
Ισχυρό από σκληρυμένο ατσάλι ανθεκτικό σε εργαλεία 
διάρρηξης. Διαθέτει κουμπί αποδέσμευσης και κλειδί  
για εύκολη χρήση της. Πιστοποίηση ART II. Διατίθεται  
και η επιπλέον αλυσίδα plug in 606267M.
Mechanical antitheft device with innovative design. Installed directly 
onto the frame, this lock offers excellent security with a drill-proof lock 
barrel and a bracket in tempered steel. The ergonomic button and  
practical folding key make this an extremely easy to use device.  
ART homologated. Additional Plug-In chain available as optional 
(606267M).

Ελαστικός ιμάντας που αποτελείται από τρία ξεχωριστά 
ελαστικά λουριά και διπλό γάντζο.
Elastic luggage retainer with three straps and dual hooks.

Σύστημα universal “clik & fix” για εύκολη και γρήγορη 
τοποθέτηση κεντρικά στο τιμόνι του ποδηλάτου για μέγιστη 
εργονομία.
Universal smartphone holder with “click & fix” quick release system. 
Mounted in centre of handlebar for excellent ergonomics.
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 606398M

 606278M03 μέγεθος M / M size
 606278M04 μέγεθος L / L size

 606281M

ΘΗΚΗ SMARTPHONE ΣΚΕΛΕΤΟΥ
STEM SMARTPHONE SUPPORT

ΚΡΑΝΟΣ “FLOW”
FLOW HELMET

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
TYRE REPAIR KIT

Σύστημα universal “clik & fix” για εύκολη και γρήγορη 
τοποθέτηση κεντρικά στον σκελετό του ποδηλάτου για 
μέγιστη εργονομία και σταθερότητα.
Universal smartphone holder with “click & fix” quick release system. 
Mounted on handlebar for excellent stability.

Νέο κράνος με επαναστατικό σχεδιασμό, ιδανικό για όλες τις 
εποχές. Κατασκευασμένο με τεχνολογία monoshell in-mould, 
διαθέτει αντιβακτηριδιακή επένδυση και σύστημα εφαρμογής 
Ultrafit+ για μεγαλύτερη άνεση.
New helmet with a revolutionary design and featuring an innovative 
system of removable panels making it ideal for all-season use.  
Monoshell in-mould technology, antibacterial liner and Ultrafit+  
adjustment system ensure excellent comfort.

Κιτ που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα είδη για τη 
γρήγορη επισκευή των ελαστικών. Σε ειδική θήκη που 
τοποθετείται εύκολα στο όχημα.
Full service kit to quickly repair a tyre in the event of flat tyre,  
in a practical and easily to carry case.

74 75WI-BIKE WI-BIKE
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 606939M

 606940M

 606941M

 606942M

 606943M

 606944M

 606945M

Μαξιλαρακια σετ
Cheek pads (Couple)

επενδυση
Internal lInIng

ΜηχανισΜόσ  
εξωτερικησ ζελατινασ

VIsor meChanIsm

ΜηχανισΜόσ  
εσωτερικησ ζελατινασ

Internal sunVIsor  
meChanIsm

ζελατινα φιΜε εξωτερικη
smoked VIsor

ζελατινα διαφανη
Clear VIsor

ζελατινα φιΜε εσωτερικη
Internal sun VIsor

Κέλυφος από thermoplastic resin διπλού μεγέθους, ανοιγόμενο. Αφαιρούμενη, υποαλλεργική, πλενόμενη επένδυση και μικρομετρικό 
λουράκι. Διαθέτει αντιχαρακτική ζελατίνα και εσωτερική φιμέ ζελατίνα για τέλεια ορατότητα. Με σύστημα πολλαπλών αεραγωγών  
και επίστρωση προστασίας UV ακτινοβολίας. Έγκριση ECE 22-05.
Thermoplastic shell helmet (two dimension of shell) and flip up chinguard. Hypoallergenic, removable and washable lining, micrometric retention system. The 
internal sun visor works in combination with the approved scratch resistant external visor for a perfect view performance. Multiple intake air ventilation system. 
Uv resistant coating. ECE 22-05 homologation.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΡΑΝΟΣ PIAGGIO
PIAGGIO MODULAR HELMET

ΚΡΑΝΟΣ PIAGGO FULL JET
PFJ JET HELMET

Κέλυφος από ABS σε μοντέρνο αεροδυναμικό σχεδιασμό. Αφαιρούμενη, υποαλλεργική, πλενόμενη επένδυση με λογότυπο Piaggio  
και μικρομετρικό λουράκι. Διαθέτει αντιχαρακτική μεγάλη εξωτερική ζελατίνα και εσωτερική φιμέ ζελατίνα για τέλεια ορατότητα  
και προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Άνω αεραγωγός για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα και επίστρωση προστασίας  
UV ακτινοβολίας. Έγκριση ECE 22-05.
ABS Thermoplastic Jet shell with modern and aerodynamic design. Removable and washable lining. Micrometric retention system. Moulded Scratch-Resistant Visor 
for a better coverage against weathering The Wide Visor can also offer a larger View. Retractable inner sun visor with lower edge control. Upper Air intake with 
optimized air-flow. Piaggio Label on the internal lining. UV Resistant coating. Homologated ECE 22.05.

 606701M

ζελατινα διαφανη
eXternal Clear VIsor

λευκό

XS 606700M01W

S 606700M02W

M 606700M03W

L 606700M04W

XL 606700M05W

Γκρι

XS 606700M01MG

S 606700M02MG

M 606700M03MG

L 606700M04MG

XL 606700M05MG

Μαυρό Ματ

XS 606700M01MB

S 606700M02MB

M 606700M03MB

L 606700M04MB

XL 606700M05MB

λευκό

XS 606716M01W 

S 606716M02W 

M 606716M03W 

L 606716M04W 

XL 606716M05W 

πρασινό Ματ

XS 606716M01AG

S 606716M02AG

M 606716M03AG

L 606716M04AG

XL 606716M05AG
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Κράνος demi jet monoshell από ABS με ζελατίνα polycarbonate 2mm με αντιχαρακτική επεξεργασία και ελαφριά polycarbonate καπάκια 
στον μηχανισμό. Διαθέτει εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα και κεντρική λωρίδα στο κράνος από οικολογικό δέρμα σε carbon 
look με ανακλαστικές ραφές στο πλάι. Λογότυπο Piaggio εγχάρακτο στο πίσω μέρος. Η εσωτερική επένδυση είναι υποαλλεργική, 
αφαιρούμενη και πλενόμενη. Με μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση ECE 22.05. Made in Italy.
Demi-Jet monoshell helmet, made in ABS material, with Polycarbonate Visor(2mm, with antiscratch treatment) & ultralight plastic mechanism.  
Retractable sunvisor in the front part of the shell. Ecoleather longitudinal band that recall the carbon fiber texture. Reflective lateral edging to improve visibility.  
Embossed Piaggio Logo on the rear side of the band. Breathable lining. Micrometric buckle. Homologated ECE 22.05. Made in ITALY.

Μπλε

XS 606702M01MB

S 606702M02MB

M 606702M03MB

L 606702M04MB

XL 606702M05MB

λευκό

XS 606702M01W

S 606702M02W

M 606702M03W

L 606702M04W

XL 606702M05W

Μαυρό

XS 606702M01B

S 606702M02B

M 606702M03B

L 606702M04B

XL 606702M05B

πρασινό Ματ

XS 606702M01AG

S 606702M02AG

M 606702M03AG

L 606702M04AG

XL 606702M05AG

Γκρι Ματ

XS 606702M01MG

S 606702M02MG

M 606702M03MG

L 606702M04MG

XL 606702M05MG

ΚΡΑΝΟΣ PIAGGIO CARBONSKIN
DEMI-JET CARBONSKIN HELMET

Γκρι Γυαλιστερό

XS 606702M01GG

S 606702M02GG

M 606702M03GG

L 606702M04GG

XL 606702M05GG

 606703M

ζελατινα φιΜε εσωτερικη
Inner VIsor 

 606611M

ζελατινα διαφανη
eXternal Clear VIsor

 695929M

κιτ Βιδεσ
steel sCreW kIt For VIsor

 695929MB

κιτ Βιδεσ Μαυρεσ
BlaCk sCreW kIt For VIsor

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CARBONSKIN
PIAGGIO CARBONSKIN HELMET SPARE PARTS
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Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με κυψελωτή υφή. Αναπνέοντα, 
αφαιρούμενα και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση. Καινοτόμο εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας  
που επιτρέπει τη σταδιακή/προοδευτική απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι. Εξωτερική  
διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. Έγκριση ECE 22.05. Ποιότητα και στυλ ειδικά κατασκευασμένα  
από την Piaggio με ξεχωριστό σχεδιασμό και αισθητική. Τα καινοτόμα σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν  
στην κορυφή της κατηγορίας τους. Ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός κράνους για την Piaggio, με μεγάλη ζελατίνα για μεγαλύτερη  
προστασία, εγγυώνται την άνεση και την ορατότητα: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα  
και εντυπωσιακή αισθητική.
ABS shell. Cheek-pads and rear band in PVC with honeycomb texture. Breathable, removable and washable inner lining. Variable density internal polystirene 
shell. Micrometric closing buckle. External transparent visor (PJ version). Internal retractable sun visor. ECE 22.05 approval The PJ helmet is exclusive for style 
and quality, made only by Piaggio. Relevant technical and styling innovations put this exclusive model, with its completely innovative design, at the top of the 
category. Innovative design of the shell, exclusive visor buckles, wide and protective visor guarantees comfort and visibility: these are the characteristics that 
give the product a modern and eye-catching aesthetic. There are two configurations: with double visor (PJ) and with only the small sun visor (PJ 1). 

Μαυρό

XS 605917M012

S 605917M022

M 605917M032

L 605917M042

XL 605917M052

Μπλε

XS 605917M01B

S 605917M02B

M 605917M03B

L 605917M04B

XL 605917M05B

Γαλαζιό

XS 605917M01A

S 605917M02A

M 605917M03A

L 605917M04A

XL 605917M05A

XS 605917M01G

S 605917M02G

M 605917M03G

L 605917M04G

XL 605917M05G

XS 605917M01GM

S 605917M02GM

M 605917M03GM

L 605917M04GM

XL 605917M05GM

λευκό

XS 605917M01W

S 605917M02W

M 605917M03W

L 605917M04W

XL 605917M05W

λευκό PEARL

XS 605917M01WP

S 605917M02WP

M 605917M03WP

L 605917M04WP

XL 605917M05WP

ΚΡΑΝΟΣ PJ
PJ HELMET

Μαυρό Ματ

XS 605917M012M

S 605917M022M

M 605917M032M

L 605917M042M

XL 605917M052M

Γκρι Γκρι Ματ
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ΚΡΑΝΟΣ POLICE
POLICE HELMET

ΚΡΑΝΟΣ PJ1
PJ1 HELMET

Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με κυψελωτή υφή. Αναπνέοντα, αφαιρούμενα 
και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση. Καινοτόμο εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει τη σταδιακή/
προοδευτική απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι και  εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. 
Έγκριση ECE 22.05. Ποιότητα και στυλ ειδικά κατασκευασμένα από την Piaggio με ξεχωριστό σχεδιασμό και αισθητική. Τα καινοτόμα 
σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας τους. Με εσωτερική φιμέ ζελατίνα που εγγυάται  
την άνεση και την ορατότητα: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα και εντυπωσιακή αισθητική.
ABS shell. Cheek-pads and rear band in PVC with honeycomb texture. Breathable, removable and washable inner lining. Variable density internal polystirene 
shell. Micrometric closing buckle. External transparent visor (PJ version). Internal retractable sun visor. ECE 22.05 approval The PJ helmet is exclusive for style and 
quality, made only by Piaggio. Relevant technical and styling innovations put this exclusive model, with its completely innovative design, at the top of the category. 
Innovative design of the shell, exclusive visor buckles, wide and protective visor guarantees comfort and visibility: these are the characteristics that give the product 
a modern and eye-catching aesthetic. There are two configurations: with double visor (PJ) and with only the small sun visor (PJ 1). 

Κέλυφος από ABS με εξωτερική λεπτομέρεια στο πίσω μέρος και τα μαξιλαράκια από PVC με κυψελωτή υφή. Αναπνέοντα, αφαιρούμενα 
και πλενόμενα μαξιλαράκια και εσωτερική επένδυση. Καινοτόμο εσωτερικό κελύφους μεταβλητής πυκνότητας που επιτρέπει τη σταδιακή/
προοδευτική απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Μικρομετρικό λουράκι. Εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά 
αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. Έγκριση ECE 22.05. Το κράνος Police συνδυάζει ποιότητα και στυλ με ξεχωριστό σχεδιασμό και αισθητική 
ειδικά κατασκευασμένο για την Piaggio. Τα καινοτόμα σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τα τοποθετούν στην κορυφή της 
κατηγορίας τους. Ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός κράνους για την Piaggio, με μεγάλη ζελατίνα για μεγαλύτερη προστασία, εγγυώνται  
την άνεση και την ορατότητα: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο προϊόν μια μοντέρνα και εντυπωσιακή αισθητική.  
Ειδική limited edition έκδοση με το λογότυπο Police στο μπροστινό και πίσω μέρος του κράνους.
ABS shell. Cheek-pads and rear band in PVC with honeycomb texture. Breathable, removable and washable inner lining. Variable density internal polystirene 
shell. Micrometric closing buckle. External transparent visor. Sliding small sun visor .ECE 22.05 approval The Police helmet is exclusive for style and quality, made 
in co-design with Piaggio and made for Piaggio. Relevant technical and styling innovations put this exclusive model, with its completely innovative design, at the 
top of the category. Innovative design of the shell, exclusive side hardware of the visor, wide visor and protective guarantees comfort and visibility: they are the 
characteristics that give the product a modern and eye-catching aesthetic. Special Edition with POLICE brand on a die cut lable on the front and back of the shell. 
Available in limited series.

POLICE

XS 606407M01MBP

S 606407M02MBP

M 606407M03MBP

L 606407M04MBP

XL 606407M05MBP

 606103M  606105M

 606102M

ζελατινα κρανόυσ PJ διαφανη
eXternal Clear VIsor For pJ

 606104M

ζελατινα κρανόυσ PJ/PJ1 φιΜε 50%
Inner VIsor 50% For pJ1

ζελατινα κρανόυσ PJ/PJ1 φιΜε 80%
Inner VIsor 80% For pJ

κιτ Βιδεσ κρανόυσ PJ και καπακι
CoVer and sCreW kIt For VIsor

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  PJ / PJ1
PJ/PJ1 SPARE PARTS

λευκό

XS 605918M01W

S 605918M02W

M 605918M03W

L 605918M04W

XL 605918M05W

Μαυρό Ματ

XS 605918M012M

S 605918M022M

M 605918M032M

L 605918M042M

XL 605918M052M
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ΚΡΑΝΟΣ P-STYLE
P-STYLE HELMET

Μπλε 222/A

XS 606387M01SBL

S 606387M02SBL

M 606387M03SBL

L 606387M04SBL

XL 606387M05SBL

λευκό 566

XS 606387M01SW

S 606387M02SW

M 606387M03SW

L 606387M04SW

XL 606387M05SW

καφε 121/A

XS 606387M01SBR

S 606387M02SBR

M 606387M03SBR

L 606387M04SBR

XL 606387M05SBR

Μαυρό

XS 606387M01SBB

S 606387M02SBB

M 606387M03SBB

L 606387M04SBB

XL 606387M05SBB

Γκρι 742/B

XS 606387M01SG

S 606387M02SG

M 606387M03SG

L 606387M04SG

XL 606387M05SG

κόκκινό 854/A

XS 606387M01SR

S 606387M02SR

M 606387M03SR

L 606387M04SR

XL 606387M05SR

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
P-STYLE SPARE PARTS

Demi Jet με κέλυφος από ABS. Πρωτότυπος και καινοτόμος σχεδιασμός κελύφους. Υποαλλεργική εσωτερική επένδυση.  
Μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση ECE.
ABS Demi Jet helmet with original and innovative design of the shell. Hypoallergenic Inner lining.  
Micrometic retemtion system. 
ECE Homologation.

XS 606464M01

S 606464M02

M 606464M03

L 606464M04

XL 606464M05

 606462M

εσωτερικη επενδυση  
και Μαξιλαρακια 
Full Inner lInIng

ζελατινα διαφανη
Clear VIsor

 606463M

κιτ Βιδεσ
BuCkles kIt
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ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
LEATHER GLOVES

ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ
TEXTILE GLOVES

ΜεΓεΘη
sIZes

S 606681M001P

M 606681M002P

L 606681M003P

XL 606681M004P

XXL 606681M005P

XXXL 606681M006P

Από δέρμα κατσίκας αεριζόμενο πάχους 0.6/0.8mm, με ένθετα από υψηλής πυκνότητας ελαστικό tenax nylon 6.6 εξαιρετικά 
ανθεκτικό στην τριβή και microfiber για άνεση στην εφαρμογή και μαλακό στην αφή κατά την επαφή με τις χειρολαβές. Η παλάμη 
είναι από ανθεκτικό clarino suede microfiber που σε συνδυασμό με τα ένθετα σε παλάμη, πάνω και πλαϊνό μέρος επιτρέψουν την 
ασφαλή και άνετη οδήγηση. Διαθέτουν πιστοποίηση EN 13594 και λογότυπο Piaggio στην βάση και στο κλείσιμο στον καρπό.
Made in Vented Goat Leather, 0.6/ 0.8 mm thick, with inserts in high tenacity elastic flex tenax Nylon 6.6, extremely abrasion resistance, and high  
resistant Microfiber, is offering an extreme comfort fit with a high sensibility on handlebar controls. The palm in high resistance clarino suede microfiber,  
in combination with padding protection on palm, back & side of hands allow to ride in a full safe and relax mode. EN 13594 certified.  
Piaggio Logo on rubber base of wrist closure.

Από ελαστικό ύφασμα ιδανικά για πιο θερμά κλίματα: το ύφασμα από μικροΐνες clarino με τα αεριζόμενα ένθετα παρέχουν 
μεγαλύτερη άνεση. Ιδανικά για αστική χρήση και μικρά ταξίδια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από διάτρητο, ελαστικό ύφασμα με 
ένθετο από ανθεκτικό suede ύφασμα στην παλάμη. Μανσέτα από neoprene με κλείσιμο με Velcro και προστατευτικά αρθρώσεων 
από θερμοπλαστικό πλαστικό. Βάρος 0,10kg. Πιστοποίηση EN 13594.
Stretch textile gloves very good for warm climates: their Clarino microfiber and vented inserts provide great comfort of use and air transpiration.  
Ideal for short and urban commuting during summer time. Elasticized Punched fabric, with high resistant suede microfiber palm. Neoprene cuff with  
Piaggio Logo on the closure and thermoplastic rubber knuckle protectors. 
EN 13594 Certified. Product weight: 0,10.

ΜεΓεΘη 
sIZes

S 606762M01PG

M 606762M02PG

L 606762M03PG

XL 606762M04PG

XXL 606762M05PG

XXXL 606762M06PG
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ΣΑΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΣΑΚΟ PIAGGIO
PIAGGIO AIRBAG BACKPACK

Σάκος με αερόσακο με σύστημα Motoairbag. Είναι το μοναδικό με αερόσακο που διαθέτει πιστοποίηση EN1621/4:2013. Σε περίπτωση 
πτώσης η ενέργεια που εκλύεται στην πλάτη του αναβάτη είναι 9 φορές μικρότερη σε σχέση με την καλύτερη προστασία πλάτης 
level 2. Το σύστημα του αέρα βρίσκεται σε δοχείο προσαρμοσμένο σε ένα άνετο backpack που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να 
φορεθεί πάνω από οποιοδήποτε άλλο ρούχο απλά προσαρμόζοντας τους ιμάντες ώστε να είναι σταθερό στο σώμα του αναβάτη  
για μέγιστη ασφάλεια. 
Airbag Safety Project Backpack with Motoairbag system: the only pneumatic back protector with certified technology EN1621/4:2013. Using this product, 
in case of impact the backbone of the pilot is subjected to a residual energy nine times lower than the best rigid back protector level 2. The pneumatic  
system is inserted in an «active» container designed with the shape of a comfortable backpack, that can be easily used by the pilot without any other 
specific garment. The backpack, once worn and adjusted, is ready to offer the rider the maximum safety.

 606462M

 605952M

φιαλη αερόσακόυ  
(ανταλλακτικό) 

aIrBag reCharger

σακόσ πλατησ  
Με αερόσακό 

aIrBag BaCkpaCk



Όλες οι περιγραφές προϊόντων και αξεσουάρ βασίζονται σε πληροφορίες (διαστάσεις, μεγέθη,  
τεχνικά χαρακτηριστικά) διαθέσιμες τη στιγμή της δημοσίευσης. Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές  

ανά πάσα στιγμή στις προδιαγραφές και τις περιγραφές και μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει οποιοδήποτε  
από τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των αξεσουάρ μπορείτε  
να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων Piaggio. Ανακαλύψτε τα επίσημα αξεσουάρ της Piaggio μέσω  

του δικτύου αντιπροσώπων ή στο www.piaggio.com. Το Piaggio είναι σήμα κατατεθέν της Piaggio & C. spa.  
Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

All products and accessories description (measurement, dimensions, specifications) are based on available information at the time of publication.   
Piaggio may make changes at any time to specifications and description and may change or discontinue any of the items  

included in this catalogue, without notice and without incurring any obligations. 
For other information on technical characteristics and availability of single accessories please refer to Piaggio dealer network. 

Piaggio® is a Piaggio & C spa. brand. All rights reserved.
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