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Uw officiele Mash dealer

* Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen, inclusief BPM, BTW, onvermijdbare kosten en leges. 2 jaar garantie, 
onbeperkte kilometers indien in standaard configuratie en voldaan aan garantievoorwaarden. Prijs- en modelwijzigingen, 
druk- en typfouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten verliezen hun geldigheid met de publicatie van deze prijslijst. 
Deze prijslijst is geldig vanaf 01-03-2022.



Fifty 50

Type

Startmotor

De Fifty 50 is een succes sinds 2017! Zowel jonge als oudere rijders hebben deze 50 cc brommer met retro look omarmd.

Verbruik

Maximum koppel

Maximum snelheid

Rijklaar gewicht

1-cilinder 4-takt

Elektrisch & Kick

1,6 l / 100 km (1:63)

3,1 Nm bij 5.000 tpm

45 km/h

105 kg

Lucht gekoeld

3 pk (2 kW) bij 8.000 tpm

1.980 x 830 x 1.110 mm
780 mm

50 cc

Mat zwart, grijs, geel

Deze brommer heeft een krachtige 4-taktmotor die voorzien is van brandstofinjectie, wat zorgt voor een snelle acceleratie maar 
ook zeer zuinig rijdt. De klassieke retro stijl blijft. De enige vintage brommer (voor 16-jarigen.)

4

36 g/km

12 l

Koelsysteem

Maximum vermogen

L x B x H
Zadelhoogte

Cilinderinhoud

Versnellingen

CO² Emissie

Tankinhoud
Kleuren

X-Ride 50

Type

Startmotor

Mash verrijkt de X-Ride range met een 50 cc model. Een brommer met 4 versnellingen en beschikbaar voor 16-jarigen.

Verbruik

Maximum koppel

Maximum snelheid

Rijklaar gewicht

1-cilinder 4-takt

Elektrisch & Kick

1,1 l / 100 km (1:91)

3,1 Nm bij 5.000 tpm

45 km/h

115 kg

Lucht gekoeld

3 pk (2 kW) bij 8.000 tpm

2.010 x 843 x 1.420 mm
820 mm

Zwart, wit

50 cc

De X-Ride kenmerkt zich door een sportieve uitstraling gecombineerd met de modernste technologie. Een 4-takt staande motor, 
mono-shock schokdemper, aluminium achterbrug, dubbele uitlaat, motorblok bescherming, vork kappen en een baggage rek.

4

24 g/km

11 l

Koelsysteem

Maximum vermogen

L x B x H
Zadelhoogte

Cilinderinhoud

Versnellingen

CO² Emissie

Kleuren
Tankinhoud


