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Motorsykkel, 125 ccm, 9 HK, Moderne teknologi i nostalgisk innpakning Monkey 125 Concept har en moderne, luftkjølt motor på 125 kubikk som
er hentet fra den seneste Honda MSX 125. Monkey 125 er ikke like liten som sine forgjengere, men målene på (lengde x bredde x høyde)
1,710 x 755 x 1,029 millimeter, samt salhøyden på 776 millimeter, gjør den likevel nett og førervennlig. Monkey 125 veier 107 kilo,
triller på 12-tommers hjul, har stålramme og er tro mot originalens ikoniske konstruksjon med sine to bakdempere. Foran sitter det en
moderne USD-gaffel. Den kommer med lekre kromdetaljer og i fargene Banana Yellow/Ross White, Pearl Nebula Red/Ross White og Pearl Shining
Black/Ross White. Vi har et stort utvalg av nye og brukte motorsykler på lager, tar innbytte og sender over hele landet. Vi tilbyr MC
lån gjennom Gjensidige Bank med inntil 120mnd nedbetalings tid fra 0,- kontant og betalingsutsettelse inntil 75000,- i 9 måneder fra
Cresco. Alf Graarud Motor AS ble etablert i 1982 og holder til i Sarpsborg, 1 times kjøring syd for Oslo. Vi er en mc-engasjert gjeng og
har ansatte innenfor alle motorsykkelsegmenter. Vi har en stor butikk og et godkjent verksted med kompetente mekanikere. Gjennom årene har
vi levert over 10 000mc?er, og har opparbeidet oss stor kompetanse. Dette får du som kunde glede av. Vi forhandler Honda, Yamaha,
Kawasaki, Vespa og Triumph. Se vårt utvalg på https://www.agmshop.no/kjøretøy/mc-kjøretøy Sjekk ut vår nettbutikk www.agmshop.no for
mer info om kjøreutstyr, tilbehør, tilbud og arrangementer. Vi har merker som Shoei, Alpinestars og Dainese med mer. På webshopen handler
du fraktfritt over 1500kr, har 60 dagers åpent kjøp, rask levering og god retur ordning. Alf Graarud Motor importerer SW-Motech, R&G,
Arrow eksos. Følg oss på Facebook og Instagram: Alfgraarudmotor Hvert år arrangerer vi 2 kjørekurs på Rudskogen, grustur med
overnatting og kundetur til Spania med egen sykkel. Velkommen til en rask, hyggelig og enkel Mc handel. Med forbehold om feil i annonsen.

Kvikknr. 157749

