LONG DECK

SHORT DECK

CROSS

49.8 cc 2 tempos, a gasolina (com misturador automático
gasolina/óleo), refrigerado a ar, tração traseira

Motor
Potência Máx.

1.9 kW a 6,000 rpm

Máx. torque

3.3 Nm a 5,200 rpm
38 km/h

Velocidade Máx.

100/90 - 10 56J

Pneus
500

Peso Bruto (kg)
Comprimento (mm)

2,660

1,550

Distância entre eixos (mm)

Carga máxima (kg) **

2,540

2,500

1,620

1,590

1,260

Altura (mm)

Volume de carga

490

2,500

Largura excluindo espelhos (mm)

Dimensões plataforma interna (mm)
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Especificações Técnicas

1,590
1,350 x 1,140*

1,190 x 1,140

-

-

-

1.5 m³

170

185

170

145

*1,200 na versão c/laterais em alumínio ** ±3% tolerância e s e m OPT

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Atendimento ao cliente Piaggio Veículos Comerciais: um serviço dedicado a
identificar as suas necessidades e recolher as suas opiniões.

O fabricante reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas e aspecto visual do veículo,
sem aviso prévio.
Apenas as peças originais Piaggio oferecem a garantia de qualidade e asseguram que o veículo
continua a funcionar conforme pretendido pelo fabricante.

www.piaggio.com.pt

A marca

É propriedade da Piaggio & C spa

info.zemarks@gmail.com
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Ape 50 Euro 4: a lenda actualizada
Ape 50 agora na versão Euro4 beneficiou de
importantes atualizações técnicas e estéticas, o
que contribuiu para um melhor desempenho tomando
assim, uma aparência mais “fresca” e apelativa.
Confortável num contexto rural, rápido e eficiente
quando se trata de transporte urbano, o Ape 50
adapta-se perfeitamente a qualquer circunstância
e pode satisfazer a mais ampla gama de necessidades,
profissionais ou não.
A gama Ape 50 oferece soluções de mobilidade
alternativas, únicas quando se trata de versatilidade e
manuseio; para aqueles que gostam de expressar-se
de forma independente e se destacam pela
originalidade.

e u ro
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CROSS

Sempre actual,
mais amigo do ambiente
Graças ao motor de 50cc, de injeção eletrónica a
2 tempos e ao novo amortecedor, o Ape 50 respeita
estritamente o limite de emissões, em conformidade
com a norma Euro 4 sem comprometer o
desempenho, que sempre o tornou o companheiro
ideal para curtas distâncias. Mas as alterações não
terminam aqui. Na verdade, o seu “look” prático,
confortável e seguro foi também melhorado, graças a:
• um novo sistema de travagem, que garante um
melhor conforto ao condutor;
• um painel de instrumentos que apresentaum
conteúdo actualizado, de mais fácil leitura;
• Faróis LED, para melhor visibilidade e
durabilidade;
• design das tampas das rodas mais atractivo e
moderno;
• novas combinações de cores no interior eexterior;

VAN

DECK

A ESCOLHA
INTELIGENTE

O FURGÃO MAIS
COMPACTO E EFICIENTE

A versão mais moderna da gama, não
passa despercebida, graças à sua
aparência arrojada e jovem.

Útil para entregas pequenas e frequentes,
num contexto urbano, o seu volume de
1.5 m 3 é de fácil acesso e segurança,
graças à porta traseira com fecho.

O ORIGINAL
Imb atível, com as su as
d imen sões comp actas ,
fácil man u seio e b aixo con sumo.
Id eal p ara tran sp orte em
p eq u en a escala n os meios u rb an os
e ru rais.

Cores
INTERIOR
PRETO
G reen
Sherwood

Red Sprint

White Silk

Blue Action

Orange

Yellow Green

INTERIOR
VERMELHO
Black Volcano

Wolf Grey

