APE CLASSIC
ASSORTIMENT

MOTOR

TOP DECK

BESTELWAGEN

Eencilinder 4-takt dieselmotor, 2 kleppen per cilinder, directe injectieen geforceerde
luchtkoeling. Cilinderinhoud: 435 cc

BORING EN SLAG

86 mm X 75 mm

MAX. VERMOGEN

6,20 Nm bij 3.600 tpm

MAX. KOPPEL

22 Nm bij 2.150 tpm

VERSNELLINGSBAK

4 versnellingen + achteruit

REMMEN

Pedaalgestuurd, dubbel circuit; trommel vooraan en achteraan

BANDEN
AFMETINGEN VOERTUIG

4.50 - 10 8PR
lengte 3.145 mm, breedte 1.465mm,
hoogte 1.700 mm

lengte 3.165 mm, breedte 1.495mm,
hoogte 1.700 mm

WIELBASIS

2.100 mm

SPOORBREEDTE

1.260 mm

AFMETINGEN LAADVLAK

1.660 mm X 1.400 mm (binnenafmetingen)
hoogte kleppen 275 mm

TOEGESTAAN MAXIMUMGEWICHT

1.660 x 1.410 mm (binnenafmetingen)
1.300 Kg

LEEGGEWICHT

550 Kg

625 Kg

NUTTIG LAADVERMOGEN

750 Kg

675 Kg

MAX. SNELHEID

45 Km/h

TANKINHOUD

10,5 l

GOEDKEURING

Driewieler L5E-b en Euro 4, bestuurder, te besturen vanaf 16 jaar met rijbewijs A1

Stempel van de dealer
De Service van Piaggio Bedrijfswagens laat je nooit alleen:
hij staat je tijdens de werkdagen bij en schenkt je altijd zijn
volle aandacht.

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.

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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TECHNISCHE INFORMATIE

APE CLASSIC

TOP DECK

BESTELWAGEN

Twee modellen, oneindige mogelijkheden
Twee modellen, oneindige mogelijkheden. Denk je aan een
reizend bedrijf of een snelle en efficiënte bezorgservice in
de stad?

Uniek door zijn voortreffelijke vintage design, is de Ape Classic
Furgone het perfecte antwoord op de behoefte aan transport en
bestelling in een stedelijke omgeving en plaatst hij zich aan de
top van de categorie van de korte afstanden (tot 675 kg nuttig
laadvermogen).

Dankzij de flexibiliteit en veelzijdigheid van de Ape Classic
kun je eenvoudig en snel beide ideeën omzetten in een
succesvolle activiteit.

Dankzij de hoog openende achterklep met handgreep, is de
volledig bruikbare laadruimte van 2 m3 gemakkelijk toegankelijk
en verzekert hij een veilig en goed georganiseerd transport.

De Ape Classic is beschikbaar in de versies Pianale en
Furgone, waarmee hij een uiterst praktische, functionele en
voordelige oplossing is voor de stedelijke mobiliteit.

Met Ape Classic Furgone personaliseer je op originele wijze jouw
bedrijf om in de stedelijke context de hoofdrol te spelen.

De Ape Classic Pianale is jouw perfecte partner om jouw
verkoopactiviteit mee te ontwikkelen en onderscheidt zich
door veelzijdigheid, wendbaarheid en robuustheid.
Het geheim van zijn succes zit hem in de configuratie: een
chassis dat tot 750 kg aan nuttige lading kan vervoeren, die
gemakkelijk kan worden verdeeld over een laadvlak van
1.660 mm x 1.400 mm.

Een multifunctioneel voertuig dat met zijn vorm de perfecte
combinatie van typische Italiaanse stijl en originaliteit
weerspiegelt: winnende vereisten voor diegenen die een
aantrekkelijke showcase voor hun activiteit willen creëren.

HOGE PRESTATIES
EURO 4
EN EFFICIËNTIE
Euro 4 dieselmotor voor
prestaties van hoog niveau
(vermogen van 6,20 kW bij
3.600 tpmen koppel van 22
Nm bij 2.250 tpm)

Klaar voor de montage
van reclamepanelen
op de zijkanten
(wikkelbaar materiaal).

925 mm

Luchtopeningen
die voldoende ventilatie
garanderen en ophoping
van vocht en condens in de
laadruimte voorkomen.

~2 m3
1.410 mm
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Dankzij de moderne dieselmotor die voldoet
aan de Euro 4 emissienormen maar tegelijkertijd
uitstekende prestaties garandeert, stopt met de
Ape Classic het werk nooit: met zijn compacte
formaat kan hij uit de voeten in de drukste
stedelijke centra waar de behoefte aan snel en
efficiënt transport altijd groter wordt.
De lijnen van de carrosserie herinneren
aan de retro-schoonheid van de eerste Ape
Classic-modellen en geven het voertuig een
onnavolgbare elegante stijl.

Ape Classic:
voor nog trendier streetfood
De Ape Classic is niet alleen in staat om elke activiteit
onmiddellijk herkenbaar, maar ook origineel, aantrekkelijk
en van hoge kwaliteit te laten zijn. Hij benadrukt ook
elke opbouw die kan variëren van de meest traditionele
concepten, zoals de verkoop van koffie, ijs en pizza’s,
tot de meest vergezochte Italiaanse of plaatselijke
specialiteiten of etnische keukens.

Klaar voor
de installatie van
handige schappen
voor een optimale
verdeling van het materiaal
en om het lossen te
vergemakkelijken.

ARTIC WHITE

CHARMING BLUE

