Motor

197 cc, 4-takt, benzine-injectie,
geforceerde luchtkoeling

Wielbasis

1.920 mm

Max. vermogen/
koppel

6,5 kW bij 4.750 tpm
14,6 Nm bij 2.250-2.500 tpm

Draaicirkel

2.850 mm

Versnellingsbak

4 versnellingen + achteruit

Spoorbreedte (achter)

1.140 mm

Remmen

Pedaalgestuurd, dubbel circuit;
trommel voor en achter

Leeggewicht

395 kg

Voorwielophanging

Met schommelarm en coaxiale
spiraalveer op de schokdemper

Totaalgewicht van
het voertuig

645 kg

Achterwielophanging

Met onafhankelijke armen met
rubberenveren en schokdempers

Tankinhoud

7.5 l

Banden

4.00 - 8 4PR

Max. snelheid

60 km/h

Afmetingen voertuig

lengte 2.700 mm, breedte 1.370 mm,
hoogte 1.780 mm

Homologatie

driewieler L5E-a en Euro 4,
bestuurder+ 2 passagiers, te besturen
vanaf 16 jaar met rijbewijs A1

KLANTENSERVICE
Klantenservice Piaggio Commercial: een specifieke service om te
luisteren naar je behoeften en meningen.
PECHHULP
Piaggio Commercial pechhulp: 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.

Stempel van de dealer
Het merk

is eigendom van Piaggio & C Spa

www.piaggiocommercialvehicles.com

2 JAAR

2 JAAR

garantie

pechhulp

Onder de voorwaarden beschreven in de brochures
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TECHNISCHE GEGEVENS

Ape Calessino, van nature opvallend

In harmonie met de omgeving

De Ape Calessino is een speciaal voertuig en uniek in zijn soort dankzij de bijzondere details die er een wereldwijd
herkenbaar icoon van hebben gemaakt. Het onnavolgbare ontwerp, dat perfect aansluit op de moderne neovintage trend, is slechts één van de redenen waarom Ape Calessino nu, meer dan 70 jaar na de introductie ervan,
blijft emotioneren en verrassen, niet alleen qua rijervaring, maar ook in de ogen van de toeschouwer. Samen met
de slanke lijnen van de achterkant versterken de nude-look-wielen de vintage-look van de vormen en dragen zij
ertoe bij dat de Ape Calessino voor elke gelegenheid geschikt is.

De Ape Calessino wordt vooral gebruikt in groene zones en stadscentra en om deze reden zijn kwesties als het
verminderen van brandstofverbruik en lage emissies van groot belang. De Euro 4 benzinemotor van 197 cc, met
drie kleppen en elektronische injectie is dan ook niet alleen stil, maar verzekert ook een soepel, comfortabel en
uiterst milieuvriendelijk rijgedrag.

Perfect voor elke gelegenheid
De Ape Calessino is goedgekeurd voor twee passagiers plus de bestuurder, en is uniek dankzij de openklapbare
structuur met de praktische mooi zandkleurige kap zodat je altijd van het panorama en de buitenlucht kunt

Met kenmerken als compact formaat, uitzonderlijke wendbaarheid en exclusieve, ruime en comfortabele
stoelen wordt hij bijzonder op prijs gesteld voor het vervoer van personen in vakantiecentra, door resorts,
exclusieve hotels en belangrijke sightseeing operators, maar ook voor verplaatsingen binnen themaparken,
sport- en nautische centra en, meer in het algemeen, door iedereen die zijn bedrijf op een opvallende manier
wil promoten. Dankzij zijn elegante en romantische stijl is de Ape Calessino het ideale vervoermiddel om te
worden waargenomen ter gelegenheid van speciale evenementen of om discreet te worden opgemerkt terwijl
je je rustig door de straten van de stad verplaatst. Het is namelijk niet zomaar een vervoermiddel, maar ook een
manier om je uit te drukken, om elk gebruik ervan een unieke, jonge, frisse en glamoureuze ervaring te laten zijn.

genieten. Dankzij de vier deuren van waterdicht textiel en de snelle montage van de optionele raamkit, is
regen geen probleem meer en kan de reis in alle comfort worden voortgezet met behoud van het genot van de
originaliteit. De Ape Calessino is verkrijgbaar in tijdloos klassiek wit of rood, of in de nieuwe en aantrekkelijke
blauwe kleurstelling.

NEW
COLOR
Western red

Artic white

Neptune blue

