Κινητήρας

197 εκ., τετράχρονος, βενζίνης,
ψεκασμός καυσίμου, σύστημα ψύξης
με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα

Μεταξόνιο

1,920 mm

Μέγιστη ισχύς/ροπή

6.5 kW στις 4.750 σ.α.λ.
14.6 Nm στις 2.250-2.500 σ.α.λ.

Ακτίνα στροφής

2,850 mm

Κιβώτιο ταχυτήτων

4 ταχύτητες + όπισθεν

Μετατρόχιο (πίσω)

1,140 mm

Φρένα

‘Eλεγχος μέσω πεντάλ, διπλού
κυκλώματος, μπροστά και πίσω
ταμπούρο

Απόβαρο

395 kg

Μπροστινή ανάρτηση

Υστερούντας βραχίονας άρθρωσης με
ομοαξονικό ελικοειδές ελατήριο και
αμορτισέρ

Μεικτό βάρος
οχήματος

645 kg

Πίσω ανάρτηση

Ανεξάρτητοι βραχίονες άρθρωσης με
ελαστικά ελατήρια και αμορτισέρ

Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ
καυσίμου

7,5 l

Ελαστικά

4.00 - 8 4PR

Μέγιστη ταχύτητα

60 km/h

Διαστάσεις οχήματος

μήκος 2.700 mm, πλάτος 1.370 mm,
ύψος 1,780 mm

Πρότυπο έγκρισης

Πρότυπο συμβατότητας εκπομπών
L5E-a για τρίκυκλο, Euro 4,
οδηγός + 2 επιβάτες

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξυπηρέτηση Πελατών Επαγγελματικών Οχημάτων της Piaggio:
μια αποκλειστική υπηρεσία που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με βάση τις δικές σας ανάγκες και απόψεις.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εμφάνιση των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά Piaggio προσφέρουν τη σιγουριά της εγγυημένης ποιότητας και διατηρούν το όχημά σας σε
κορυφαία κατάσταση λειτουργίας.

Σφραγίδα Διανομέα
Το εμπορικό σήμα

είναι ιδιοκτησία της Piaggio & C spa

www.piaggiocommercialvehicles.com/gr_EL/

2 ΧΡΟΝΙΑ
Εγγύηση

όπως υποδεικνύεται στα φυλλάδια

P/APE CALESSINO/08/2019

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ape Calessino, γεννημένο να ξεχωρίζει

Σε αρμονία με το περιβάλλον

Το Ape Calessino είναι ένα όχημα ξεχωριστό, μοναδικό στο είδος του, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που το καθιστούν
αναγνωρίσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. H αμίμητη αισθητική του, που αντιπροσωπεύει την τέλεια ισορροπία μεταξύ
του μοντερνισμού και της αυθεντικής ιταλικής παράδοσης, είναι ένας μόνο από τους λόγους που κάνουν το Ape
Calessino να εξακολουθεί να εκπλήσσει για περισσότερα από 70 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του, προσφέροντας
συγκινήσεις όχι μόνο σε όσους το οδηγούν αλλά και σε όσους απλά το κοιτάζουν. Οι κομψές γραμμές του αμαξώματος
πίσω, σε συνδυασμό με τους τροχούς που ενισχύουν το στυλ vintage, προστίθενται στα στοιχεία που καθιστούν το Ape
Calessino κατάλληλο για κάθε περίσταση.

Το Ape Calessino προορίζεται για χρήση κυρίως σε χώρους πρασίνου και σε ιστορικά κέντρα πόλεων. Γι΄αυτό
λοιπόν, η περιορισμένη κατανάλωση και οι χαμηλές εκπομπές ρύπων είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο κινητήρας
βενζίνης 197κ.εκ. τριών βαλβίδων, ηλεκτρονικού ψεκασμού, προδιαγραφών Euro 4 εγγυάται ομαλές και άνετες
διαδρομές με ελάχιστο θόρυβο και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον

Ιδανικό για κάθε περίσταση
To Ape Calessino, με την πρακτική πτυσσόμενη κουκούλα σε ελκυστικό μπεζ χρώμα, επιτρέπει στον οδηγό
και τους δύο επιβάτες να θαυμάζουν απερίσπαστοι το τοπίο και να απολαμβάνουν τον καθαρό αέρα όποτε το
θελήσουν. Και, αν ο καιρός αλλάξει, χάρη στις τέσσερις πόρτες από αδιάβροχο μουσαμά και στο γρήγορης
τοποθέτησης προαιρετικό κιτ παραθύρων, οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με απόλυτη
άνεση και απαράμιλλο στυλ, προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.
Το Ape Calessino είναι διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώματα, που θυμίζουν τα κλασικά χρώματα
της ιστιοπλοΐας:
Το μικρό του μέγεθος, η εξαιρετική του ευελιξία, σε συνδυασμό με τα ατομικά, ευρύχωρα και άνετα καθίσματα
το καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλές για την μεταφορά επιβατών σε τουριστικά θέρετρα, πολυτελή ξενοδοχεία και
γραφεία ξενάγησης πολυτελείας. Είναι όμως επίσης ιδανικό για υπηρεσίες μετακίνησης σε θεματικά πάρκα,
αθλητικά κέντρα, μαρίνες και τουριστικά λιμάνια και γενικότερα, για όποιον θέλει να προωθήσει την επιχείρησή του
με έναν ξεχωριστό τρόπο. Επιπλέον, χάρη στο κομψό, ρομαντικό του στυλ, το Ape Calessino είναι το
ιδανικό όχημα για όσους θέλουν να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις σε ειδικές εκδηλώσεις ή να
προσελκύσουν βλέμματα θαυμασμού καθώς γλιστρούν με χάρη στους δρόμους του κέντρου της πόλης.
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