LANG LAADVLAK
Motor

KORT LAADVLAK

1,9 kW bij 6.000 tpm

Max. koppel

Max koppel 3,3 Nm bij 5.200 tpm

Max. snelheid

38 km/h

Banden

100/90 - 10 56J

Toegestaan maximumgewicht (kg)

500
2.660

1.550

Wielbasis (mm)

Nuttig laadvermogen (kg) **

2.540

2.500

1.620

1.590

1.260

Hoogte (mm)

Laadvolume

490

2.500

Breedte (mm)

Afmeting laadvlak (mm)

BESTELWAGEN

49,8 cc 2T benzine (met automatische benzine-/oliemenging), luchtkoeling, achterwielaandrijving

Max. vermogen

Lengte (mm)

CROSS

1.590
1.350 x 1.140*

1.190 x 1.140

-

-

-

1.3 m³

170

185

170

145

*1.200 voor uitvoering met lichtmetalen kleppen

KLANTENSERVICE
Klantenservice Piaggio bedrijfswagens: eenspecifieke service om te luisteren
naar je behoeften en meningen.

Stempel van de dealer

PECHHULP
Pechhulpdienst Piaggio bedrijfswagens een specifieke service voor noodgevallen,
24 uur per dag beschikbaar.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en esthetische wijzigingen aan te brengen.
De originele reserveonderdelen van Piaggio garanderen de kwaliteit en laten de prestaties van jouw voertuig ongewijzigd.

www.piaggiocommercialvehicles.com
2 JAAR

2 JAAR

garantie

pechhulp

Onder de voorwaarden beschreven in de brochures

Het merk

is eigendom van Piaggio & C Spa
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Ape 50 euro 4: de mythe bekrachtigd
Vanaf vandaag is de Ape 50 Euro 4 en profiteert hij
van belangrijke technische en esthetische updates
die zijn prestaties en persoonlijkheid verbeteren en
hem een ”frissere” en aantrekkelijkere uitstraling
geven. De Ape 50 is helemaal op zijn gemak in
het platteland en efficiënt in de stad en past
zich perfect aan elke omstandigheid aan om te
voldoen aan de meest uiteenlopende, al dan niet
professionele behoeften. Het Ape 50-assortiment
biedt qua veelzijdigheid en wendbaarheid unieke
alternatieve mobiliteitsoplossingen voor diegenen
die zich in totale vrijheid willen uiten en willen
opvallen door originaliteit.

euro

4

Steeds actueler,
steeds gebruiksvriendelijker
Dankzij de vernieuwde 50cc 2-takt-motor
en de nieuwe aantrekkelijk klinkende
uitlaat, respecteert de Ape 50 nu de strenge
emissiegrenswaarden van de Euro 4 norm
met behoud van alle prestaties die hem altijd
tot de ideale partner voor de korte afstand
hebben bestempeld. Maar daarmee houden
de veranderingen niet op. Ook de look,
bruikbaarheid en veiligheid zijn verbeterd
dankzij:

CROSS

BESTELWAGEN

EEN SLIMME KEUZE

DE COMPACTSTE BESTELWAGEN

DE ENIGE ECHTE

Ideaal voor kleine en frequente
bestellingen dankzij de laadruimte van
1,3 m3 en de achterklep met slot.

Onverslaanbaar vanwege
het kleine formaat, de
wendbaarheid en het lage
verbruik.

Met de agressieve en jonge
uitstraling van de meest trendy
versie van het assortiment blijf
je onmogelijk onopgemerkt.

TOP DECK

Kleurengamma
ZWARTE
INTERIEURS
Green
Sherwood

Red Sprint

Orange

Yellow Green

White Silk

Blue Action

Black Volcano

Wolf Grey

• een nieuw remsysteem, dat de bestuurder
meer comfort en een betergevoel geeft;
• een volledig vernieuwd dashboard met
vernieuwde elementen en een aangenamere
enbeter leesbare vormgeving;
• led-koplampen, voor beter zicht en met een
langere levensduur;
• modernere en aantrekkelijkere wieldoppen;
• nieuwe kleurencombinaties voor de binnenen buitenkant

RODE
INTERIEURS

