




Sobre a Agility 16+ 200i ABS

Sucesso na Europa, o scooter Agility 16+ 200i ABS 
da Kymco é ideal para quem tem uma vida urbana 
agitada e não pode ficar parado no trânsito. Seu design 
esportivo envolve faróis com luzes dianteiras e traseiras 
de LED, além de ser equipado com disco de freio 
dianteiro de 260mm e traseiro de 240mm, garantindo 
uma frenagem precisa.
 
Pensando em mais conforto e comodidade para seus 
clientes, a Kymco desenvolveu o compartimento 
traseiro de carga com mais espaço e o tanque do 
combustível foi pensado para ficar abaixo do assento, 
proporcionando, assim, mais praticidade e conforto.

Agility 16+ 200i ABS é um scooter completo: possui 
painel multifuncional para o piloto se manter sempre 
bem-informado, entrada 12v para carregador, descanso 
de pé dobrável para o passageiro e tanque de 
combustível conveniente e de fácil acesso na hora de 
abastecer.

Ele tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia: 
agilidade, praticidade, conforto, economia e tecnologia.

O Agility 16+ 200i ABS trará a segurança e a 
comodidade que você precisa.



Disco dianteiro de 260mm, pinça de dois pistões, 
acionamento hidráulico pelo cabo flexível de freio 
metálico (aeroquip) e disco traseiro de 240mm, 
ambos com sistema de freio ABS.

Painel multifuncional com indicador de nível 
de combustível digital, velocímetro, hodômetro 
digital, indicadores de mudança de direção, 
sinalizador de luz alta, acionamento do 
farol alto, indicador de injeção eletrônica/
diagnóstico, relógio e indicador de troca de 
óleo.

freio abs

painel de instrumentos

Agility DETALHES

sistema de partida elétrica

entrada 12v para carregador

transmissão automática

Freio abs 

 cabo flexível de freio metálico 

Injeção eletrônica



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 compartimento embaixo do banco

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

126 kg
132 kg

7 litros
0,8 litros
*

4 tempos, refrigeração ar
1 cilindro na horizontal
60 mm
57,8 mm
163 cm³
9.5 ± 0.2
Cárter úmido

2.050  mm
735 mm
1.210 mm
1.340 mm
140 mm
780 mm
*
*

Dimensões, peso e capacidade

Peso

Combustível

Motor

Sistema de partida
Alimentação
Tipo de ignição

Elétrica
Injeção eletrônica
Eletrônica

Sistema de partida

Potência Máxima
Torque Máximo 

12,5 cv / 9,1 kW a 7.500 RPM
1,30 kgf.m / 13 Nm a 5.500 RPM

Potência e torque

Transmissão 
Sistema de Transmissão
Sistema de Transmissão Final

Db (A) 
RPM
Marcha Lenta

Suspensão Dianteira
Suspensão Traseira
Pneu Dianteiro
Pneu Traseiro
Freio Dianteiro

Freio Traseiro

Tamanho da Roda Dianteira
Tamanho da Roda Traseira

Automática (CVT)
Correia
Caixa redutora

83,4
3.500 RPM
1800 ± 100

Telescópica mola helicoidal, com amortecimento hidráulico
Balança articulada, duplo amortecimento hidráulico, mola helicoidal
100/80-16”
120/80-14”
Disco simples de Ø260mm, pinça de dois pistões, acionamento hidráulico 
pelo cabo flexível de freio metálico, sistema ABS.
Disco simples de Ø240mm, pinça de dois pistões, acionamento hidráulico 
pelo cabo flexível de freio metálico, sistema ABS.
Aro 16”, liga leve de alumínio
Aro 14”, liga leve de alumínio

Caixa de Velocidade 

Nível de Ruído 

Chassi

30 km/L

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

Ciclo WMTC dinamômetro

Consumo de combustível

Novo design esportivo

pedaleira dobrável

roda dianteira aro 16”



agility azul fosco



agility branco perolizado



agility preto



agility cinza




