
#Custombikes 

Fuja da rotina diária, escolha 
a configuração que mais lhe 
agrada e deixe-se levar.



Motor Monocilíndrico 4 tempos SOHC 2 válvulas Refrigeração Ar Cilindrada (c.c.) 124,7 Potência 7,8 kW / 8.500 rpm Binário 
motor 9,2 Nm / 6.000 rpm Alimentação Injeção eletrónica Delphi Arranque Elétrico Caixa de velocidades Manual de 5 velo-
cidades Suspensão dianteira Forquilha telescópica hidráulica Suspensão traseira Amortecedor duplo Travão dianteiro Disco 
267 mm. Wave. Travagem combinada Travão traseiro Disco 240 mm. Travagem combinada Pneu dianteiro 90 / 90 - 18” 
Pneu traseiro 130 / 90 - 15” Dimensões C x L x A (mm.) 2.090 x 890 x 1.185 Distância entre eixos (mm.) 1.435 Altura do as-
sento (mm.) 730 Distância mínima ao solo (mm.) 145 Peso (Kg.) 130 Depósito de gasolina (L.) 13,5

Vermelho

Rockster 125 
Sua por 2.350€*

* Preço de venda a público com IVA e transporte incluídos (incluindo Açores e Madeira). A marca pode 
aplicar um valor extra para o transporte para os Açores e Madeira. Custos de documentação não incluí-

dos. Estes preços podem  ser alterados sem aviso prévio.

Preto Cinzento Vermelho



Amarelo
metalizado

Motor Monocilíndrico 4 tempos SOHC 2 válvulas Refrigeração Ar Cilindrada (c.c.) 124,7 Potência 7,8 kW / 8.500 rpm Binário 
motor 9,2 Nm / 6.000 rpm Alimentação Injeção eletrónica Delphi Arranque Elétrico Caixa de velocidades Manual de 5 velo-
cidades Suspensão dianteira Forquilha telescópica hidráulica Suspensão traseira Amortecedor duplo Travão dianteiro Disco 
267 mm. Wave. Travagem combinada Travão traseiro Disco 240 mm. Travagem combinada Pneu dianteiro 90 / 90 - 18” 
Pneu traseiro 130 / 90 - 15” Dimensões C x L x A (mm.) 2.090 x 870 x 1.130  Distância entre eixos (mm.) 1.435 Altura do as-
sento (mm.) 730 Distância ínima ao solo (mm.) 145 Peso (Kg.) 127 Depósito de gasolina (L.) 13,5

Rockster Flat 125 
Sua por 2.450€*

* Preço de venda a público com IVA e transporte incluídos (incluindo Açores e Madeira). A marca pode 
aplicar um valor extra para o transporte para os Açores e Madeira. Custos de documentação não incluí-

dos. Estes preços podem  ser alterados sem aviso prévio.

Preto 
mate

Azul 
metalizado

Amarelo
metalizado



#Custombikes

www.macbor.pt

Os dados técnicos, características e cores dos modelos incluídos neste catálogo são válidos, exceto por erros tipográficos e podem variar sem 
aviso prévio. Com a  política de constante evolução, Macbor reserva-se o direito de introduzir modificações para aprimorar  os seus produtos. 
Consulte o seu revendedor oficial Macbor mais próximo para obter mais detalhes.

Tudo está bem se for sobre duas rodas.

A Macbor é muito mais do que apenas uma marca de motos. 
É um estilo de vida, uma forma de viver a vida. Uma vida 
sobre duas rodas, claro. A nossa felicidade depende disso 
e sabemos que a de muitos outros também. Assim nasce a 
nossa missão. A vida passa por sermos felizes e ajudar os 
que nos rodeiam a serem felizes também e não há nada que 
nos traga mais satisfação do que ver-te guiar a moto dos 
teus sonhos!


