Den moderna mopeden från Suzuki, världens
största tillverkare av tvåtaktsfordon. Suzuki kända genom åren för egenskaper som hög
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SUZUKI

K51J

Standardutrustad
med blinkers, indikeringslampa för friläge,
stöldlås, pakethållare
samt backspegel. I utrustningen ingår även
verktygssats och givetvis kraftigt bromsljus och tuta. Choken
sitter som sig bör bekvämt på styret.

åkkomfort, stark motor och moderna finesser. Till detta kommer snygg design och traditionell hög japansk kvalitet.
_ Suzuki har komfort i särklass,
_-,..._ bred och skön sadel. K 50 B
• har ny förbättrad framgaffel
med öppna rör samt nya,
förbättrade stötdämpare
med utanpåliggande fjädrar.
Allt för Din komfort och säkerhet. Om Du inte
vill utrusta Din
moped
med
packväskor,
räcker pakethållaren väl till för
Dina prylar.

Tekniska data
Typ
Effekt
Cyl.volym
Cyl.diam.
Slaglängd
Cylinder
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49 cc

41 ,0 mm
37,8 mm
Lättmetall med borrningsbart stålfoder
Oljeblandad bensin
Bränsle
4-växlad med indikeringsVäxellåda
lampa för friläge
Magnettändning med batteri
Elsystem
7,5 liter för lång aktionsradie
Tank
80 kg fulltankad
Vikt
Hjul-&
Fram 2,50-17"
Bak 2,50-17"
däcksdim.
Garanti
12 månader i enlighet med
konsumentköplagen
VPBESIKTIGAD
I Sverige lagerförs K 50 B huvudsaklig;ist i
rött och blått.
Tänk på Din och andras säkerhet när Du kör
moped, använd hjälm och tänd ljuset. Att
äga och köra moped är en skön känsla men
glöm aldrig Ditt ansvar.

När Du väljer Din Suzuki moped får
Du en lyxig, välutrustad och driftsäker moped. Att sedan Suzuki har ett
av marknadens högsta andrahandsvärden kan ju vara skönt att veta då
Du skall "by1a upp" Dig till eri Suzuki
GT 125 I.ex.

•

1 cyl. 2-takt med reedventil
1 hk vid 4500 v/min
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Den fyrväxlade tvåtaktsmotorn är
tillverkad i hundratusentals exemplar. Den - liksom hela mopeden - är
byggd för att köras i betydligt högre
hastigheter än i Sverige. Detta borgar för extra kraftig konstruktion. Motorn har i år även fått förbättrad
dragkraft i mellanregistret. Suzukis
driftsäkerhet känner tusentals nöjda
Suzuki-ägare i Sverige till.
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