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mpKorado Adventure 125 je velký a pohodlný skútr určený pro řidiče od 16 let. Pohon zajišťuje 
čtyřdobý vzduchem chlazený jednoválec. Je vybaven kotoučovými brzdami, dvěma uzamy-

katelnými schránkami (pod sedlem, pod řízením) a má podsvětlený tachometr. Samozřej-
mostí jsou i 13“ hliníková kola v barvě skútru a elektrický startér. Nabízíme jej v červeném 

a modrém provedení.

LETOŠNÍ NOVINKA – skútr mpKorado Raptor 125 – je určena pro řidiče od 16 
let a nově i pro držitele řidičského oprávnění skupiny B. Skútr je vybaven přední i 
zadní kotoučovou brzdou a 13“ koly. Skútr nabízíme ve čtyřech barevných variantách: čer-
vená, modrá, žlutá a černá. Ke skútru zdarma dodáváme zadní motokufr s držákem v barvě 
skútru, náhradní sadu žárovek, náhradní zapalovací svíčku NGK a motolékárničku.

mpKorado Admiral 125 je nový moderní skútr vytvořený pro vysoký komfort jízdy. Pohon zajišťuje čtyř-
dobý, vzduchem chlazený jednoválec o zdvihovém objemu 124,6 cm3 s výkonem 6,6 kW při 6725 

ot./min. Skútr je vybaven kotoučovými brzdami a dosahuje maximální rychlost 85 km/h. Je nabí-
zen v černé a stříbrné barvě.

ADMIRAL 125 4T
6,6 kW, 6725 ot./min.122 kg 125 cm3 3,5 l / 100 km 85 km/h

Skútr mpKorado Via 125 je vybaven 13“ koly, díky kterým je mnohem lépe ovladatelný. Je určen pro 
řidiče od 16 let. Pohonnou jednotkou je čtyřdobý, vzduchem chlazený jednoválec. Skútr je vybaven 
přední kotoučovou brzdou, uzamykatelnými schránkami (pod sedlem a pod řízením) a podsvíce-
ným tachometrem. Samozřejmostí je elektrický startér. Nabízíme jej v červené a modré barvě.
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