Teknisk Specifikation
Körkort
Förare
Hjälm
Max hastighet
Däck
Bränsletank

L5E-b
Trehjulig MC
A1 / B
1
Nej
45 km/h
4.50 - 10 8PR
10,5 l

Dimensioner

Längd
Bredd
Höjd
Hjulbas
Vändradie
Spårvidd

3,145 mm
1,465 mm
1,635 mm
2,100 mm
2,850 mm
1,260 mm

Fjädring

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

Lastyta

Längd (inner)
Bredd (inner)
Lämhöjd

1,660 mm
1,400 mm
275 mm

Bromsar

Pedal, tvåkrets,
trumbroms fram och bak

Vikter

Totalvikt
Tjänstevikt
Lastvikt

1,200 kg
550 kg
650 kg

Motor

435 cc, 4 –takt, 2 ventiler,
direkt insprutning,
forcerad kylning
Bränsle Diesel
Miljöklass Euro 4
Förbrukning 0,44 l/mil
CO2 110 g/km

Effekt / Moment

9 hk (5.75 kW) @ 3,400 rpm
20 Nm @ 2,200 rpm

Transmission

Handväxel
4 växlar + back

Kategori

Fordon

Färger

CHARMING BLUE

ARTIC WHITE

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

Nya Ape Classic 2017

Ape Classic:
Ett fordon, många ansikten
Ape Classic sticker tveklöst ut med sin omisskänneliga
retro-look. I kombination med utmärkt prestanda, som
till exempel lastförmågan på 650 kg, får ni en unik
mix av form och funktion som ger ett idealt fordon
för många situationer.

Den nya instrumentbrädan täcker teknikdelar som tidigare
var exponerade, och ger en mer ombonad känsla än
tidigare årsmodeller. Nya finesser inkluderar låsbart
handskfack, 12V-uttag, förberedelse för ljudsystem,
instrumentkluster med tydligare grafik, samt
bromsvätskeindikation.

Årsmodell 2017 kommer med flera tekniska
uppgraderingar och designförbättringar:
NYA BACKSPEGLAR I
RETRO-UTFÖRANDE

 Ny front med omdesignade komponenter
 Ny förbättrad instrumentpanel, med praktiska
funktioner och förberedelse för ljudsystem
 Ny drivlina med lägre utsläpp och förbättrad
prestanda, som uppfyller de hårda kraven enligt
miljöklass Euro 4

HEXAGONAL
PIAGGIO-LOGO

Classic briljerar som närtransportör i innerstaden, där den
är undantagen från trängselskatt. Som kompakt
foodtruck drar den unika designen till sig kundernas
blickar, och ger en omedelbar igenkänningsfaktor till er
verksamhet. Det kompakta formatet lämpar sig väl för
många köksinriktningar, som kaffe, glass, korv eller
nationella specialiteter.
Med sin höga lastförmåga och en robust dubbel stålram,
kan ditt kioskskåp eller annan utrustning monteras utan
problem. Med ett urval av italiensktillverkade
påbyggnationer att välja på, eller en skräddarsydd lösning
från din lokala påbyggare, kan ni få precis det fordon ni
behöver för er verksamhet.
Den robusta och lättskötta drivlinan och höga lastförmågan
gör också att Classic passar lika bra som lastfordon på
hästgården eller det lilla lantbruket, där den kan ersätta
dyrare och mindre robusta fordonsalternativ.
Och allt detta kombinerat med Piaggio’s fokus på
låga inköps- och driftskostnader, ger er verksamhet de
bästa förutsättningarna att lyckas.

NY DRIVLINA

Helt omkonstruerad
drivlina, med en effektiv
högpresterande motor som
uppfyller alla krav enligt
miljöklass Euro 4 för lätta fordon
(nettoeffekt 9 hk vid 3,400 rpm,
och moment 20 Nm vid 2,200
rpm), en ny robust koppling,
med bättre sliregenskaper,
och nytt elsystem.

FRÄMRE
STÄNKSKÄRM I
VINTAGE-STIL

NYA FRONTLYKTOR
OCH LYKTHUS

