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Vespa edició "Sei Giorni II": la més
potent de la història de la marca
Inspirada en la Vespa de competició dels anys 50, inclou detalls d'època | El seu
motor de 24 CV és el més potent que una Vespa de sèrie mai ha equipat

Una segona sèrie numerada, que encara evoluciona més el concepte "Sei Giorni", arriba
enguany després del gran èxit comercial de la primera versió de l'any 2017. Passem a repassar
les seves característiques:

Una edició amb "pedigrí de competició"
La segona edició de la Vespa "Sei Giorni" commemora, igual que la primera edició, l'èpica victòria de
la Vespa creada per a la cursa de regularitat Six Days International of Varese de 1951, en què va
ser la protagonista guanyant 9 medalles d'or.
La Vespa "Sei Giorni II Edition" és, en homenatge a aquesta victòria, una versió clàssica i esportiva:
detalls com la baixa posició del llum frontal, així com el manillar metàl·lic visible, l'elegant
instrumentació circular i el carenat frontal polit fan memòria de les Vespa d'aquella època,
juntament amb el color específic "Six Days Grey".
Per altra banda, gràcies al nou motor d'injecció, 4 vàlvules, refrigerat per líquid i injecció electrònica, la
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potència màxima arriba als quasi 24 CV i els 26 Nm de parell (augments del 12% i el 18%
respecte a la primera edició.

Un model potent però que no s'oblida del que és una Vespa: una moto pràctica Foto: Vespa

Una Vespa especial, però pràctica com totes
Aquesta edició especial no deixa de banda el que significa una Vespa: una moto pràctica, que
compta amb un generós compartiment sota el seient, un seient ampli homologat per a dues
persones i un cost de manteniment ajustat.
També inclou detalls i tecnologies adaptades als temps moderns: ABS, il·luminació LED, port de
càrrega USB i frens ABS.
La Vespa "Sei Giorni II Edition" està disponible a partir de 6.049 euros.
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