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No seguimento de mais de vinte
anos na preparação de scooter´s
clássicas e Vespas´s para as mais
diversas utilizações que passam por
viagens, competições ou utilizações
quotidianas e que incluem a concepção
e construção de protótipos para a
participação na prova de todo o terreno
Scooter Trophy 2015, a Vasco´s Garage
vem disponibilizar os seus propótipos
com diversas configurações, permitindo
a todos o acesso a uma scooter clássica
com vocação todo o terreno para as
mais variadas utilizações na estrada ou
fora de estrada incluindo provas como o
Scooter Trophy 2016.
Aventura-te !!!

PX TT

DETALHES

VASCO'S

PX TT

A Vasco´s Garage fornece a Vasco´s PX TT sob uma base constituída por:
∑ Chassi PX aligeirado na traseira e reforçado nos pontos de apoio bem como por travessão longitudinal,
pintado com pintura anticorrosiva simples cor cinzento forja (ou outra a definir).
∑ Depósito combustível, banco, pedal travão, descanso lateral, cobertura direção, guarda lamas dianteiro,
guiador com punho rápido e base para suporte GPS, óptica acrílica c/ lâmpada HS1/H4, farolim traseiro
tipo TT e espirais com cabos.
∑ Coluna de forqueta simples, rolamentos direção completos, par amortecedores Carbonne Sport reguláveis,
2 Pneus todo terreno 120/90-10 e 1 Pneu todo terreno 3.50x10 (suplente)
∑ Instalação elétrica adaptada, rectificador corrente, interruptor luzes e buzina
∑ Mão de obra e operações técnicas de assemblagem de todo o veículo

Relativamente a suporte mecânico, para a Vasco´s PX TT, a Vasco´s Garage trabalha com mecanicas de base
PX/T5, com cilindradas variáveis de 125 a 215cc, pese embora possa disponibilizar outras opções. Os motores são
montados em estado recondicionados, equipados com ignição eletrónica, output eléctrico de 12 Volt e embreagem de
última geração. Como opcional está disponível a utilização de sistema de autolube, arranque elétrico bem como diversas
opções de escape e admissão ( a definir na encomenda).
Sendo o sistema de travagem traseiro standard de tambor (travagem de disco no eixo traseiro por encomenda),
para a travagem dianteira estão disponíveis as variantes de tambor e disco, sempre recorrendo a componentes de
qualidade.
Na configuração base a Vasco´s PX TT vem equipada com pneumáticos da marca Mitas na medida 120/90-10 em
jantes bipartidas de aço estampado, existindo a opção de jantes de alumínio bipartidas complementadas com camaras de
ar reforçadas Michelin (ou equivalente) ou a alternativa com jantes tubless. Nestes opcionais o acabamento da jante é
elegido entre preto, preto e polido ou polido.
A condução em fora de estrada e a transposição dos mais variados obstáculos impõem muitas vezes a
necessidade de condução em posição erguida ou mesmo de pé: para incrementar o conforto e/ou facilitar o controlo do
veículo, a Vasco´s Garage desenvolveu um sistema de regulação em altura do guiador que possibilita um acréscimo de
altura do guiador de 30 ou 60mm. Igualmente está prevista a hipótese de fornecer a base do veículo com guiador de
alumínio do tipo todo o terreno (semelhante às motos clássicas de enduro) mantendo o sistema de acionamento das
velocidades no punho esquerdo.
Para incrementar o potencial da utilização da Vasco´s PX TT em grandes distancias, é possível equipá-la com
deposito de grandes dimensões (9.5 l em alternativa aos 7.5L originais PX), bem como a Vasco´s Garage disponibiliza
depósitos auxiliares amovíveis fabricados em alumínio com capacidade de 4.5L cada, para montagem na traseira do
escudo. Fixados por sistema de cavilhas permitem um simples e rápido reabastecimento.
A Vasco´s PX TT é comercializada para utilização fora de estrada, mas é possível igualmente a sua entrega com
chassi documentado e devidamente averbado, sob confirmação no momento da encomenda.
Qualquer alternativa ou alteração técnica desejada diferente das opções Vasco´s Garage é sempre possível
mediante definição e avaliação no momento da encomenda.

EXTRAS
Chassi Base Vasco´s Garage:

VASCO'S

1500.00 €

PX TT

Complementos/Opcionais:

Motor Px 125 cc:
Motor Px 175 cc:
Motor T5 125cc.
Motor T5 172cc
Motor Px 200cc:
Motor Px 215cc:

500.00 €
700.00 €
750.00 €
1000.00 €
800.00 €
1000.00 €

Arranque elétrico:

200.00 €

Travão dianteiro tambor:
Travão dianteiro disco:

100.00 €
400.00 €

Conjunto 3 jantes alumínio:
Conjunto 3 jantes alumínio tubless:

120.00 €
150.00 €

Sistema altura regulável guiador Vasco´s Garage:

50.00 €

Conjunto guiador tipo “enduro”:

175.00 €

Depósito XL (9.5 L):
Depósitos auxiliares Vasco´s Garage:

100.00 €
300.00 €

Conjunto proteções escape/motor:

50.00 €

Documentação:

350.00 €

AVENTURA-TE

