
Keeway to je více než 15 let produkce toho co milujeme nejvíc a to motorek!
Oslavujme novou image značky a stroje, které budeme milovat ještě víc. 
Všechny nově vyvinuté motocykly a skútry Keeway jsou dílem Centro Stile Benelli – Italy

Jsme hrdí, že každý den je na ulicích více než 1000 nových motocyklů
a skútrů značky Keeway ve více než 54 zemích stvěta.
Keeway to jsou kvalitní stroje pro náročné zákazníky.



RKS
Sport 125

Impozantní design a excelentní technologie dělají z tohoto sportovního RKS splněný sen.
RKS sport rozhodně patří na seznam „na čem se musím projet“.



RK 125RK 125

RKS 125 SPORTRKS 125 SPORT

RKs 125 klasikRKS 125 KLASIK

RKV 125RKV 125

Motocykly v italském designu u nichž stabilita a bezpečnost splní vaše očekávání.
Lehké a dobře ovladatelné stroje ideální do města i mimo něj.



Fact Evo 50
Klasický a nezničitelný

RY6 50
Dynamický a energický

Blade 125 
Levný, výkonný, kvalitní a sportovní

Hurricane 50
Hravý a nespoutaný



CITYBLADE
125 TOUR / SPORT

Cityblade je vytvořen pro ty,
kteří chtějí na skútru cestovat v pohodlí.
Ergonomický design a jízdní vlastnosti

jsou ideálem do městských ulic a na předměstí. 

Cityblade Tour
Ještě větší pohodlí díky většímu větrnému štítku.

Cityblade Sport
Sportovnější vzhled s krátším větrným štítkem.



zahara
50 / 125

Zahara reprezentuje čistý retro styl
a inovace. Design ji definuje jako nejlepší 

volbu pro milovníky retro stylu. Je to 
všestranný, moderní, elegantní, jemný

a dobře ovladatelný skútr



Logik 125 / 125 EFI 

Silverblade 125 EFI
/ 250 EFI 

Každý bude s tímto skútrem v ulicích sebejistý díky 
velkým 16ti palcovým kolům a velmi výkonnému 
motoru. Kompaktní rozměry a nízká váha, Logik 

nastavuje nový standard v segmentu středních 
skútrů. Logik je tou správnou volbou.

Silverblade byl stvořen pro ty největší 
zážitky z komfortní jízdy. Každý moment 
na tomto ohromujícím skútru je novou 
definicí svobody. Jízda na Silverbladu není 
pouze o jízdě, ale i o požitku z ní.

SILVERBLADE

LOGIK



superlight
125

Každý chopper nemusí vážit 250 kg a mít obsah motoru 1500 ccm, 
Superlight je pravý opak, lehký, stylový, ale velmi robustní stroj. 
Určený pro mladé jezdce.



BLACKSTER
250i

Blackster je motocykl vytvořený pro koncentraci potěšení 
a svobody z jízdy. Komfort a spolehlivost jsou hlavními 
charakteristikami tohoto motocyklu.



tx
125 motard 

tx
125 enduro 

Adrenalin na dvou kolech.
Na silnice i do terénu – u obou modelů se můžete spolehnout na dobrou ovladatelnost,

sílu, pohodlí a přitažlivý design. TX je kombinací elegance a zábavy.



#keeway design

Design strojů Keeway je 
světový a multikulturní, 
spolupracují na něm mladí 
talentovaní designéři z celého 
světa spolu s předními návrháři 
z centra Benelli v italském 
městě Pesaro a díky tomu 
se všechny nové modely 
mohou hrdě hlásit k „Design 
Benelli“. Týmová práce 
a design avantgardismu jsou 
charakteristikami návrhářského 
týmu Keeway.



Prodejce

www.keeway-motor.cz
www.keeway-motor.sk

KEEWAY VE SVĚTĚ

TOVÁRNY VE SVĚTĚ

Keeway Global

Keeway motor cz


