
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

197 cc, 4 tempos a gasolina, de 
injeção, sistema de refrigeração a ar 

6.5 kW @ 4,750 rpm 
14.6 Nm @ 2,250-2,500 rpm 

Distância entre eixos 1,920 mm 

Raio de Viragem 2,850 mm 

Caixa Velocidades 4 velocidades + marcha atrás Largura Via (traseira) 1,140 mm 

Accionado por pedal, 
circuito duplo, tambor à 
frente e atrás 

Tara 395 kg 

Braço articulado com mola 
helicoidal, coaxial e 
amortecedor 

Braços de articulação 
independentes com molas de 
borracha e amortecedores 

Peso Bruto 645 kg 

Capacidade do depósito 7,5 l 

Pneus 4.00 - 8 4PR     Velocidade Máxima  60 km/h 

Dimensões veículo Comprimento 2,700 mm, Largura 
1,370 mm Altura 1,780 mm 

Homologação 
standard 

Conformidade de emissões 
L5E-a, três rodas, Euro 4, 

   ATENDIMENTO AO CLIENTE 
  Atendimento ao Cliente da 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 o 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 como pretendido pelo fabricante. 

A Marca 

É propriedade da Piaggio & C spa 
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Engine 197 cc, 4 strokes, petrol, fuel 
injection, forced air cooling system Wheelbase 1,920 mm

Max Power / torque 6.5 kW @ 4,750 rpm 
14.6 Nm @ 2,250-2,500 rpm Turning radius 2,850 mm

Gearbox 4 forward speeds + reverse Track (rear) 1,140 mm

Brakes Pedal operated, dual circuit; 
front and rear drum Kerb weight 395 kg

Front suspension Trailing link arm with coaxial coil 
spring and shock absorber Gross Vehicle Weight 645 kg

Rear suspension Independent link arms with rubber 
springs and shock absorbers Fuel tank capacity 7,5 l

Tyres 4.00 - 8 4PR Max speed 60 km/h

Vehicle dimensions length 2,700 mm, width 1,370 mm, 
height 1,780 mm

Homologation 
standard

Emissions compliance L5E-a 
three-wheeler, Euro 4, 
driver + 2 passengers

TECHNICAL SPECIFICATIONS

www.piaggiocommercialvehicles.com

is the property of Piaggio & C spaThe Brand

Dealer’s stamp

2 YEAR’S
guarantee

2 YEAR’S
roadside assistance

as indicated in brochures

The manufacturer reserves the right to modify the technical characteristics and appearance of its products at any time without prior notification. 
Original Piaggio spare parts offer the certainty of guaranteed quality and will keep your vehicle in peak working condition.

CUSTOMER CARE
Piaggio Commercial Customer Care:
a dedicated service created to listen to your needs and opinions

ROADSIDE RECOVERY SERVICE
Piaggio Commercial Roadside Recovery:
a dedicated service on call 24 hours a day



como indicado nas brochuras 

 Ape Calessino, criado para se destacar 
O Ape Calessino é um veículo especial, único no seu género graças aos pequenos detalhes, que o tornam um Ícone 
reconhecido em todo o mundo. Um design inimitável, em perfeita sintonia com a moderna tendência neo-vintage, é 
apenas uma das razões pelas quais o Ape Calessino continua a surpreender, mais de 70 anos após o seu nascimento, 
proporcionando emoções não só para quem o conduz, mas também para aqueles que o admiram. As elegantes linhas 
da carroçaria traseira, combinadas com as rodas de aparência nude que realçam as formas de estilo vintage, são alguns 
dos elementos que contribuem para tornar o Ape Calessino adequado a qualquer ocasião. 

As dimensões compactas, o excepcional manuseio e os exclusivos assentos individuais, espaçosos e 
confortáveis, são características que o tornam particularmente popular para transporte de passageiros em 
resorts de locais turísticos, hotéis e qualificados operadores turísticos, bem como para transporte em parques 
temáticos, centros náuticos e desportivos e de um modo geral para todos aqueles que querem promover o seu 
negócio, com destaque. Devidos ao seu estilo elegante e romântico o Ape Calessino é perfeito para deixar 
memórias duradouras de eventos especiais ou fazer virar discretamente as cabeças, enquanto desliza com 
suavidade pelas ruas da cidade, porque não é apenas um meio de transporte, mas uma forma de expressão, 
capaz de transformar cada momento, numa experiência única com um sabor jovem fresco e glamoroso. 

Em harmonia com o meio ambiente 
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NOVAS
INSTALAÇÕES

Calçada Boa Hora, 86A e B,
1300-096 Lisboa.
Segunda a sexta, 9h-13h e 14h-18h
Sábado, 9h-13h
214 392 557  /  info@royalenfield.pt
www.zemarks.pt

www.piaggio.com.pt


