
SUZUKI 
=b-=i.will:spi•~ . 

KSODB 
Exklusivt svart med skivbroms 



SUZUKI 

I standardutrustningen ingår 
extra kraftig pakethållare, stort 
bak- och bromsljus, väl synliga 
blinkers. Black Spirit är lyxut
rustad redan som standard. 

Tekniska data 
Typ 
Effekt 
Cyl.volym 
Cyl.diam. 
Slaglängd 
Cylinder 
Bränsle 
Växellåda 

Elsystem 
Tank 
Vikt 
Hjul- & 
däcksdim. 
Bromsar 

Garanti 

1 cyl. 2-takt med reedventil 
1 hk vid 4500 v/min 
49cc 
41 ,0mm 
37,8mm 
Lättmetall med stålfoder 
Oljeblandad bensin -
4-växlad med indikerings- 1 

lampa för friläge 
Magnettändning med batteri 
7,5 liter för lång aktionsradie 
80 kg fulltankad 
Fram2.~17" 
Bak2.~17" 
Fram: Mekanisk skivbroms 
Bak: Trumbroms 
12 månader i enlighet med 
konsumentköplagen 

TYPBESIKTIGAD 
Tänk på Din och andras säkerhet när Du kör 
moped, använd hjälm och tänd ljuset. Att 
äga och köra moped är 3n skön känsla men 
glöm aldrig Ditt ansvar. 

~ 
KÖR SÄKERT 

allfflolor-seruice 

Suzuki har komfort i särklass; 
bred och skön sadel, perfekt 
avpassade stötdämpare av 
MG-typ - allt för din egen 
säkerhet och komfort. 

Den fyrväxlade tvåtaktsmotorn är 
tillverkad i över 1 miljon ex. Den 
och hela mopeden är byggd för 
högre farter än vad som tillåts i 
Sverige. Detta om något borgar 
för hållbarhet och kvalitet. 
Suzuki-motorn står för driftsäker
het, dragvillighet och låga under
hållskostnader. 

Exklusivt svart med skivbroms 

Q 

Det modernaste som står att få i moped
väg. Tillverkad av världens största till
verkare av tvåtaktsfordon. Suzukis kvali
tet är välkänd, såväl åkkomfort, stark 
motor, lyxutrustning som modern de
sign. Suzuki "Black Spirit" 80-talets 
moped. 

Backspegel, väl synliga blinkers, 
effektiv strålkastare är ytterligare 
detaljer som ingår i standardut
rustningen. Chokereglaget sitter 
där det bör sitta - alltså på styret. 

Lättavläst hastighetsmätare, in
dikeringslampa för friläge är 
ytterligare ett par Suzuki-finesser 

Se nya Black Spirit hos din Suzuki återförsäljare: 

FOR OKAD SÄKERHET OCH 
FOR DIN TRYGGHET AR 
SUZUKI BLACK SPIRIT UT
RUSTAD MED SKIVBROMS. 
OKAR BROMSEFFEKTEN OCH 
FORKORTAR BROMS
STRACKAN. 




