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KYMCO 4-takt knallert                       

  CE-mærket   Godkendt af Færdselsstyrelsen 

 
 

KYMCO agility 

CE-mærket 
 
Godkendt af  Trafikstyrelsen. 
 
Dansk bygget 

Sæde/ryg, er ikke standard, men sælges som tilbehør 



KYMCO Agility 4-takt trehjulet knallert 
Kan det gøres bedre?  

Kan det blive billigere?  
Kan det blive grønnere for miljøet?  

Bedøm selv ! 
 

                       Pris u. moms    /  Pris m. moms 
   

Kymco Agility m/differentiale, twinsæde, 2 spejle og bakgear 31.996 kr./39.995 kr. 
 

Prisen er incl. levering i  Danmark og med 2 års garanti.          

STANDARD:    
Skivebremser for 
Tromlebremser bag 
2 Sidepejle 
Kontrolpanel m/ 
• speedometer 
• benzinmåler 
• oliestandsviser 
• blinklyskontrol 
Automatgear 
Galvaniseret steldele 
Aluminiumsfælger 
Twin-sæde 
Ratlås 
Automatisk choker 
Differentiale 
Udstødning m/katalysator 
Skærme over baghjul 
Bakgear 
 

TILBEHØR: 
Benstøtteholder til stift ben  
Vindskærm 
Sæde og ryg m/armlæn  (incl. ekstra støddæmper) 
Stokkeholder (for 2 stokke)  -  galvaniseret 
Stokkeholder m/rolatorholder  -galvaniseret 
Stokkeholder m/rolator– og kørestolsholder 
Indstigningstrin 
Fodbremser 
Fodspeeder 
Køreslag (påmonteret) bævernylon, teddy 
Kasse m/bøjle - galvaniseret 
Forstærkningssæt/støddæmper (anbefales  
ved personvægt over 95 kg ved twinsæde) 
Garage  
Topboks 30 l.  
Topboks 45 l. 
Gashåndtag venstre side. 

 
Kymco Agility  trehjulet benzinknallert giver dig den optimale frihed til at køre hen, hvor du har 
lyst. De meget fine køreegenskaber og den gode stabilitet, gør det let for dig at komme omkring. 
Kymco Agility har, med sine aluminiumfælger og galvaniseret steldele,  en meget lang holdbarhed 
og er meget let at vedligeholde. Kymco Agility trehjulet er dansk bygget kvalitets knallert. 
 

KYMCO Agility  én af Danmarks bedste trehjulet benzinknallert  
 
Kymco Agility  leveres som standard med twinsæde, skærme over baghjulene, differentiale i luk-
ket gearhus og bakgear.   
 
Der er tromlebremser bag, hydraulisk bremser for, elektrisk starter, automatisk choker. Benzin– 
og olietank er gemt under sædet.  
 

2 års garanti og bedste kvalitet for alle pengene. 
 
Der findes et stort program af tilbehør og udstyr, som gør det muligt at sammensætte den helt rig-
tige knallert for lige netop dig.  

 

PRIS incl. moms 
2.498 kr.  

995 kr.  
10.500 kr.  

1.250 kr. 
3.500 kr.  
3.900 kr.  
3.313 kr. 
4.900 kr. 
4.900 kr. 
1.995 kr.  
3.175 kr. 
3.800 kr. 

 
1.294 kr.  

775 kr. 
1.450 kr. 
4.250 kr. 

Nov. 2020 Der tages forbehold for fejl, mangler, prisændringer m.v.  



KYMCO Agility med differentiale. 
Trækkraften på begge baghjul. 

Total bredde 
Total længde  
Tilladeligt totalvægt 
Kørestrækning 
Tankstørrelse 
Hastighed 
Baghjulstræk 
Elektrisk starter 
Kobling 
Dæk for/bag 
Bremser for/bag 
Motor 
 
 
 

88,7 cm 
190,0 cm 

247 kg 
 Ca. 30 km/pr. liter     

 6 liter  
30 km/t 

Ja 
Ja 

Automatisk 
120/70-12 

Skive/tromle 
1 cylinder, M/49cm3 

4-takt benzinmotor 
3,3 HK, luftkølet 

Stor opbevaringsrum under sæde Påfyldning af benzin  - 
tank under aflåselig sæde 

Kraftig bagagebærer 

Meget tydelige bag– og blinklys Gearskifte håndtag til bak-
gear 

Stor og overskuelig instrument- 
panel 

Superlækker aluminiumsfælger Kørestolsholder Forlys  

Leveres i blå 
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Stor aflåselig boks med god opbe-
varingsplads fås som tilbehør i 2 
str. 

Sæde med armlæn fås som 
tilbehør. 

Benstøtteholder for stift ben 

Vind– og vandtæt garage i 2 
modeller. 

Stokkeholder. 

Indstigningsbøjle/-

Køreslag. Kasse med bøjle - galvanise-
ret 

Fodbremse/

Gratis demonstration af knallert, 
hjemme hos dig. 

Personlig vejledning 
100% service  

 

Kymco Agility 4-takt  
Viste topboks sælges som  

tilbehør 


