Teknisk Specifikation
Motor

197 cc, 4 –takt,
insprutare, forcerad kylning
Bränsle Bensin
Miljöklass Euro 4
Förbrukning 0,36 l/mil
CO2 82 g/km

Kategori
Körkort
Förare
Passagerare
Hjälm
Max hastighet
Däck
Bränsletank

L5E-a
Trehjulig MC
A1 / B
1
2
Nej
61 km/h
4.00 - 8 4PR
7,5 l

Dimensioner

Längd
Bredd
Höjd
Hjulbas
Vändradie
Spårvidd

2,820 mm
1,370 mm
1,780 mm
1,920 mm
2,850 mm
1,140 mm

Vikt

Tjänstevikt
Totalvikt

470 kg
645 kg

Fordon

Effekt / Moment

9 hk (6.5 kW) @ 4,750 rpm
14.6 Nm @ 2,250-2,500 rpm

Transmission

Handväxel
4 växlar + back

Fjädring

Individuell länkarmsfjädring
med koaxialfjäder (fram),
gummifjäder (bak) och
stötdämpare (samtliga hjul)

Bromsar

Pedal, tvåkrets, trumbroms fram
och bak

Färger

WESTERN RED

BIANCO WHITE

CHARMING BLUE

www.aptoautomotive.se
Svensk Importör

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska egenskaperna
och utseendet på sina produkter när som helst, utan föregående
meddelande.
Piaggio originalreservdelar garanterar hög kvalitet och kommer att
hålla ditt fordon i bästa skick.
www.piaggiocommercialvehicles.se
www.piaggiocommercialvehicles.com

Återförsäljare

Ape Calessino,
när nutid möter historia

Ape Calessino,
glädjen i att
vara unik

Ape Calessino föddes åren efter andra världskriget, och står sig
fortfarande väl idag, tack vare sin förmåga att utvecklas med tiden
och samtidigt förbli vid sina rötter.
Nya Calessino 2017 kommer med många förbättringar för att
erbjuda ett ännu mer komplett och estetiskt tilltalande fordon.
Interiör och komfort har uppgraderats för både förare och
passagerare, för att förbättra användbarhet och körupplevelse.
Då Calessino är avsedd att användas främst i stadskärnor och
grönområden, har stor vikt lagts på att utveckla motor och fordon
för att ytterligare minska utsläpp och bränsleförbrukning.
Elektronisk insprutning, treventils-teknik, och genomarbetad drivlina
gör att Calessino uppfyller de rigorösa utsläppskraven enligt Euro 4
för lätta fordon, samtidigt som körkomfort och känsla bibehålls.

Ape Calessino är ett unikt fordon, designad för att synas, och med en
fräsch och glamorös framtoning, i perfekt samklang med dagens
neo-vintage trender.
Calessinos oefterhärmliga estetik balanserar modern design med
klassisk italiensk tradition. Varje designdetalj understryker dess natur,
alltifrån stänkskärmarnas rundade linjer, sufflettens stålbågar, till de
bakre lyktornas tre distinkta rundlar.
En stark personlighet, kombinerat med kompakt storlek, utmärkt
manövrerbarhet och robust tålighet, skapar ett enastående fordon som
lämpar sig utmärkt t.ex. för passagerartransporter i städer, på
golfbanor eller hotellanläggningar. Som sommartaxi eller
sighseeingfordon står Calessino ut och
framhäver er verksamhet i mängden.
Dess eleganta, romantiska stil gör
också Ape Calessino till det perfekta
fordonet för dig som vill skapa ett
oförglömligt intryck vid särskilda
högtider, eller helt enkelt bara
susa fram längs gatorna i din
egen, personliga stil.

Nya Calessino 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Front med traditionell Piaggio logo
Stänkskärm fram med dekorativa kromdelar
Hjulsidor med Ape-logo
Bakre fendrar
Nydesignade dörrar och passagerartrösklar
Nydesignad sandfärgad sufflett, med
quick-fit sidofönster (tillbehör)
Reservhjul med kåpa
Säten med sadeldesign
Separerade passagerarsäten
Instrumentbräda med låsbart handskfack,
12V-uttag och undre kåpor
Förbättrat bromssystem, ergonomisk
pedalutformning
Euro 4-motor med elektronisk insprutning
och lägre bränsleförbrukning
Förberedelse för ljudsystem

