


DOKONALÁ 
OUTDOOROVÁ VÝBAVA
Dobrodružství nemá jen jeden význam. 
Pro někoho je to překonávání neznámého, výzva 
živlům. Pro jiné je to prostě cestování po nových 
cestách, ochutnávání neobvyklých chutí, poznávání 
dosud nepoznaných tváří a obzorů. Tuareg je 
připraven vyjít ti vstříc. Jako nejlepší outdoorové 
vybavení byl navržen a vyvinut tak, aby zvládl 
jakékoli podmínky a neomezoval tvou představu 
o dobrodružství, ať už je jakákoli.



660 CM3 MOTOR

80 KONÍ A 70 NM TOČIVÉHO MOMENTU

UPRAVENÁ OLEJOVÁ VANA

BOKEM MOTORU VEDENÝ VÝFUK

JEDNODUŠE PŘÍSTUPNÝ 
VZDUCHOVÝ FILTR

ZROZENA PRO 
DOBRODRUŽSTVÍ

Srdcem motocyklu Aprilia Tuareg je motor o objemu 660 cm3, který je 
kompaktní, lehký a technologicky na výši. Byl navržen tak, aby vyhověl 
všem tvým potřebám a poskytl stoprocentní výkon při jízdě v terénu, 

zejména díky speciálním prvkům, jako je olejová vana, přepracovaná pro 
zvýšení světlé výšky, nová dynamika kapalin, která zajišťuje vyšší točivý 

moment v nízkých a středních otáčkách, a průměrný dojezd 450 km. 
Stačí to k uspokojení tvé touhy po dobrodružství?



NEOMEZENÉ 
NASTAVENÍ
U Tuaregu elektronika znamená svobodu, kterou 
poskytuje APRC. Z několika jízdních režimů si vybereš ten, 
který se nejlépe hodí pro danou situaci, nebo prozkoumáš 
nekonečné možnosti v palubním počítači a najdeš si 
své osobní nastavení pro neomezený požitek z jízdy za 
jakýchkoli podmínek.

VELKÝ 5” TFT DISPLEJ

PLNĚ NASTAVITELNÉ ATC (KONTROLA TRAKCE) 
AEB (MOTOROVÁ BRZDA) AEM (MOTOROVÉ MAPY)

ABS, KTERÉ MŮŽE BÝT VYPNUTO (I ZCELA)

TEMPOMAT

NAVIGACE NA TFT DISPLEJI 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM APRILIA MIA





VYROBEN NA MÍRU
Lehký, ale ne křehký, technický, ale ne složitý, a 
především funkční, aby podpořil tvou touhu po 

objevování, aniž by tě omezoval. Rám z ocelových 
trubek a hliníkových plátů pro odolnou konstrukci 

se 6 kotevními body mezi rámem a motorem. 
Systém odpružení s dlouhým zdvihem, který pohltí 
každou nerovnost, ideální trojúhelník sedlo-nohy-

řídítka pro jízdu ve vzpřímené poloze i vsedě.



SNÍŽENÁ SEDLOVÁ KLENBA 
PRO SNADNÉ DOŠLÁPNUTÍ NA ZEM

AERODYNAMICKÁ OCHRANA 
PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ 
NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI

PLNĚ NASTAVITELNÉ 
ODPRUŽENÍ 

SE ZDVIHEM 240 MM

BEZDUŠOVÉ PNEU-
MATIKY NA SILNICI 
I DO TERÉNU

POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST 204 KG



OBLÉKNI SE
NA CESTU

Oblékni si doplňky, které tě naladí na správnou notu a 
poskytnou ti špičkovou ochranu, bezpečí, 

pohodlí a možnost pohybu.





Aprilia Tuareg ti nabízí svět zážitků: poznávání, cestování, objevování. 
Díky specializovanému příslušenství je tvůj Tuareg již vybaven pro další dobrodružství. 

Pokud jsi rád/a na cestách, Tuareg se stane dokonalým cestovatelem díky dvěma možnostem 
zvýšení kapacity nákladového prostoru, pohodlnému sedlu a velkému čelnímu štítu.

Pokud se naopak tvé vzrušení neměří počtem ujetých kilometrů, zvyš svůj adrenalin na 
maximum díky rallyovému sedlu, speciálnímu výfuku a quickshifteru.

Využij technologie na maximum instalací exkluzivní platformy Aprilia MIA pro intuitivní 
infotainmentu.





BAREVNÁ
PALETAPALETAPALETAPALETAPALETAPALETA

INDACO TAGELMUST ACID GOLD MARTIAN RED

Vyber si zbarvení pro svůj stroj 
Aprilia Tuareg. Následuj svůj 

instinkt pro dobrodružství na 
širých pláních.





TUAREG 660
Motor Dvouválcový dopředu nakloněný čtyřtaktní motor Aprilia, kapalinou chlazený, DOHC, čtyři ventily na válec.

Vrtání a zdvih 81 x 63,93 mm

Objem motoru 659 cm3

Kompresní poměr 13,5:1

Maximální výkon 80 koní (59 kW) při 9.250 ot./min.

Maximální točivý moment 70 Nm (7,13 kgm) při 6.500 ot./min.

Palivový systém Airbox s předním ventilačním otvorem. 2 škrticí klapky o průměru 48 mm, řízení Ride-by-wire

Startér Elektrický 

Mazání Olejová vana

Převodovka 6 rychlostí 

Spojka Vícelamelová mokrá spojka s kluzným systémem

Sekundární převod Řetěz, převodový poměr 15/42

Elektronika
APRC Suite zahrnující ATC (kontrola trakce), AEB (motorová brzda) AEM (motorové mapy), ACC (tempomat) 
4 jízdní režimy (2 přednastavené a 2 nastavitelné)

Podvozek Rám z ocelových trubek a vestavěný pomocný rám. Hliníkové spojovací desky motoru

Přední odpružení Plně nastavitelná USD vidlice Kayaba o průměru 43 mm s protipružením. Zdvih kola: 240 mm

Zadní odpružení Hliníková kyvná vidlice. Plně nastavitelný centrální tlumič Kayaba. Zdvih kola: 240 mm

Přední brzda
Plovoucí dvojitý kotouč o průměru 300 mm, plovoucí třmen Brembo s dvojitými protiběžnými písty (Ø30/32 mm).
Hlavní válec Brembo a opletené brzdové vedení.

Zadní brzda Kotouč o průměru 260 mm, jednopístkový třmen Brembo (Ø34 mm). Opletené brzdové vedení.

ABS Vícemapové

Kola Paprsková, vpředu: 2,15”X21” vzadu: 4,25”X18”

Pneumatiky Bezdušové, vpředu: 90/90 R 21 vzadu: 150/70 R 18

Rozměry

Rozvor: 1.525 mm
Délka: 2.220 mm
Šířka: 965 mm
Výška sedla: 860 mm
Úhel náklonu: 26,7°
Závlek kola: 113,3 mm

Pohotovostní hmotnost 204 kg 

Emisní norma Euro 5 

Spotřeba (dle WMTC) 4 l/100 km

Emise CO2 99 g/km

Objem palivové nádrže 18 litrů (3 litry rezerva)

aprilia.com
facebook.com/ApriliaCeskaRepublika
instagram.com/ ApriliaCeskaRepublika
chciitalku.cz

Jezděte opatrně, vždy noste helmu a vhodné oblečení. Vždy dodržujte pravidla silničního provozu a chraňte životní prostředí. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a údržbě vozidla. Vždy žádejte originální náhradní 
díly Aprilia s prověřenou kvalitou značky Aprilia a typovou homologací v souladu s platnou legislativou. Navštivujte jen autorizované prodejce Aprilia, kde získáte bezpečný nákup a zaručenou servisní podporu. 
Technické údaje, vlastnosti a barvy uvedené v této brožuře, se mohou změnit bez předchozího oznámení. Technické a tiskové změny vyhrazeny! Veškeré informace o modelech a příslušenství najdeš na www.
aprilia.com. 

Značka                               je vlastníctvíVýhradní zastoupení značky Aprilia pro Českou republiku: Faber Moto s.r.o., Vídeňská 849/15, 63900 Brno | www.faber-moto.cz
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