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MOTOR
Cilindrada do motor    999 cc

Rotação máxima RPM  5600 rpm

Binário Máximo (Nm)   89 Nm

DIMENSÕES
Comprimento máximo    2311 mm

Distância entre eixos   1562 mm

Altura do assento    643 mm

Capacidade do depósito   12.5 l

Peso (vazio/cheio)   246 kg / 256 kg

CORES

MOTOR
Cilindrada do motor    1133 cc

Rotação máxima RPM  5900 rpm

Binário Máximo (Nm)   98 Nm

DIMENSÕES
Comprimento máximo    2311 mm

Distância entre eixos   1562 mm

Altura do assento    643 mm

Capacidade do depósito   12.5 l

Peso (vazio/cheio)   247 kg / 257 kg

CORES

Thunder Black

Burgundy Metallic

Thunder Black Smoke

Indian Motorcycle® Red / 
Thunder Black

Silver Smoke

Brilliant Blue /
Pearl White

Ivory Cream

Indian Motorcycle® Red 

Pearl White

Thunder Black

Garantia promocional válida para todas 
as motos Indian 2016 e 2017 vendidas na 
Europa. Sujeito a condições particulares. 
Por favor consulte mais detalhes no seu 
concessionário.

SCOUT® SIXTY
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor V-Twin de refrigeração l quida, ABS, assento “Low Ride” 

com 643 mm de altura, componentes de cor negra

SCOUT® 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor com refrigeração l quida, ABS, assento “Low Ride”

com 643 mm de altura e com pele genuína 



Ainda não é tarde para reescrever o guião da sua vida, mudar o 

enredo, adicionar mais ação e para tal não existe melhor moto do que 

a Indian® Scout®. Equipada com um quadro moderno e ultra ligeiro, 

um centro de gravidade mais baixo e motor V-Twin de refrigeração 

líquida com 94cv de potência que oferece tudo e mais alguma coisa. 

Retome o controlo da história da sua vida. Seja uma lenda.
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É aqui que tudo começa. A sua lenda. Equipada com o motor Scout® Sixty. Equilíbrio 

perfeito. Peso Pluma. O motor V-Twin de 999 cm3 refrigerado por líquido é o ex-libris

da classe. Mesmo que não tenha experiência vai sentir-se confortável com os 643 mm de 

altura do assento, dimensões que permitem o máximo da confiança em curva. Caso tenha 

uma longa experiência em duas rodas vai apreciar a maneabilidade da Scout em todos os 

sentidos. Seja como for é altura de começar a construir a sua lenda em duas rodas.

Garantia promocional válida para todas as motos Indian 2016 e 2017 vendidas na Europa.
Sujeito a condições particulares. Por favor consulte mais detalhes no seu concessionário.
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ESCAPE STAGE 1 SLIP ON, ASSENTO 1920 SOLO, RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DE RAIOS

GUIADOR MINI APE ANGER COBERTURA CROMADA
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Em 2015 um grupo de empresas do ramo da 

personalização de motos  criaram uma série 

de Scouts®, cada uma celebrando um marco 

na história deste modelo e que possui um 

passado realmente glorioso.

É preciso ter uma grande dose de loucura para 

correr numa Indian Scout® num circuito de

dirt track. Surpreendentemente, aqueles que

o fazem têm efetivamente essa dose de loucura.



ECRÃ PÁRA-BRISAS “LOW FLY” AMORTECEDORES DE ALTA PERFORMANCE FOX



Indian e Indian Motorcycles são duas marcas registadas da Indian Motorcycle International, LLC. Use sempre um capacete, óculos, roupa adequada 
e respeite  os limites de velocidade legais. Nunca conduza sob influência do álcool ou estupefacientes.

Todas as especificações, descrições e materiais ilustrativos inclu dos nesta brochura são totalmente precisos na sua descrição à data que este catálogo 
foi aprovado para ser impresso. A Polaris Industries Inc., reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, de descontinuar em qualquer altura qualquer um dos 
itens inclu dos ou alterar especificações, conceitos de designs dos seus modelos sem que isso incorra em qualquer obrigação legal para com os seus clientes.

 Todos os itens estão sujeitos a disponibilidade por parte dos nossos agentes.

Impresso na Europa. A Indian Motorcycle é uma subsidiaria da Polaris Industries Inc. ©2016 INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC.
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