


LINDY



Corpo Fino - 645mm Leve - 106kg

Assento Baixo - 730mm

Distância do Solo - 125mm

diferenciais 
- Economia de combustível e maior potência;
- Tecnologia de combustão eficiente;
- Ampla entrega da potência no sistema de 
transmissão CVT;
- Escapamento de aço inoxidável;
- Peças de plástico que não desbotam;
- Conectores de dispositivo anti roubo;
- Capa de acelerador de aço inoxidável;
- Capa de chicote AVSS de alta qualidade;
- Pastilha de freio de alta durabilidade;
- Baixo peso das peças móveis de alta velocidade;
- Tecnologia de silenciamento em tempo integral;
- Tecnologia de resfriamento do motor com óleo em 
spray;
- Filtro de óleo do motor duplex.



O freio apresenta alto desempenho, encurtando a distância de parada da moto de 
forma eficaz.
Os pneus sem câmaras não perdem ar imediatamente, mesmo se perfurados, 
garantindo uma direção segura em qualquer que sejam as condições de estrada.

Para auxiliar sua viagem e trazer praticidade ao 
seu dia a dia, o porta objetos e gancho frontal 
são excelentes.

O bauleto vem como item de série da Lindy 
125cc, ele possui capacidade de 26 litros 
e comporta um capacete grande, sobrando 
espaço para demais acessórios.de série da 
Lindy 125cc.

Disco de Freio de alto desempenho e pneu sem câmara de ar

Porta-Objetos e Gancho Frontal

Bauleto

LINDY DETALHES

Compartimento embaixo do banco 11 litros

125 cilindradas

partida elétrica

automática

excelente pilotagem

painel de fácil leitura
O painel 3D bem posicionado é fácil de compreender. 
Os ponteiros luminosos inspirados nos de automóveis 
mostram claramente a velocidade, a quilometragem e o 
nível do combustível para lhe manter bem informado.



Comprimento 
Largura
Altura
Distância entre eixos
Distância ao solo
Altura do assento
Altura do guidão
Altura da pedaleira

Peso seco
*MVOM

Tanque de CombustÍvel
Óleo do motor
Capacidade do porta capacete embaixo do banco
Cesta dianteira
Bauleto traseiro

Tipo
Número de cilindros
Diâmetro
Curso
Cilindrada
Taxa de compressão 
Sistema de lubrificação 

106 kg
110 k

5,5
1 litro (com troca de filtro)
11 Litros
N.A.
26 Litros

4 tempos, OHC, refrigerado a ar forçado
1 cilindro
53,5 mm
55,2 mm
124 cm³
9.6:1
carter úmido

1.780 mm
645 mm
1.085 mm
1.230 mm
125 mm
730 mm
960 mm
260 mm

Dimensões, peso e capacidade

Peso

Combustível

Motor

Sistema de partida
Alimentação
Tipo de ignição

elétrica e pedal
carburador
Eletrônica (CDI)

Sistema de partida

Potência Máxima
Torque Máximo 

8,4 cv a 7000rpm
0,92 kgf.m a 6000rpm

Potência e torque

Transmissão 
Sistema de Transmissão 

Suspensão dianteira
Suspensão Traseira

Pneu dianteiro
Pneu traseiro

automática (CVT)
polia em “V”

Telescópica mola helicoidal, amortecimento hidráulico
Balança articulada,mono amortecimento hidráulico, mola helicoidal

90/90-10 50J sem câmara - Pirelli SL26
100/90-10 56J sem câmara - Pirelli SL26

Transmissão 

Suspensão

Pneu

Tamanho da roda dianteira
Tamanho da roda traseira

Freio Dianteiro
Freio Traseiro

Db (A) 
RPM
Marcha lenta

35 km/L

*informações coletadas em laboratório em condições controladas e procedimentos normatizados. Qualquer motocicleta homologada no Promot 4.2 seguem o 
padrão WMTC

Aro 10, liga leve de alumínio
Aro 10, liga leve de alumínio

Disco simples de Ø162mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico 
Tambor com sapata de Ø102mm, acionamento mecânico

82,2
3500 rpm
1.650 ± 150

Ciclo WMTC dinamômetro

Roda

Freios

Nível de Ruído

Consumo de combustível

design moderno e elegante

descanso para os pés retrátil



LINDY VERMELHA



LINDY AZUL



LINDY MARROM



LINDY AMARELA



LINDY BRANCA



LINDY LARANJA



LINDY PRATA



LINDY PRETA




