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ГРАДСКИ ЛИДЕР
Porter е специално проектиран
да бъде лидер в сегмента на
професионалните лекотоварни
автомобили за превози на къси
разстояния чрез гама пъргави
автомобили с голям полезен
товар и висока добавена
стойност.

МАЛЪК РАЗМЕР,
ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ
Професионално, мултифункционално средство,
проектирано като камион за надеждно
изпълнение на голямо разнообразие от задачи,
включително тежка работа, с компактни
размери и най-добрия в класа радиус на
завой от под 4 метра за максимална
маневреност.

ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПАКТНА,
ИЗНЕСЕНА НАПРЕД КАБИНА
РАМКА НА ШАСИТО СЪС
СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И
НАПРЕЧНИ ГРЕДИ

ПРЕДНО РАЗПОЛОЖЕН
ДВИГАТЕЛ СЪС ЗАДНО
ЗАДВИЖВАНЕ

ДИЗАЙН, ОРИЕНТИРАН КЪМ
ТОВАРНО ПРОСТРАНСТВО И
НАТОВАРВАНЕ

ПОЛЗИТЕ
Водещо в класа товарно пространство:
до 65% от общата дължина е предназначена за
товари и максимален полезен товар от 1,2 тона
при бруто тегло на автомобила от 2,2 тона

Здравина и издържливост за
по-дълъг експлоатационен срок

Несравнима управляемост за намалено време
на работа: под 4 метра радиус на завой

Отлично сцепление и идеален баланс
за по-безопасно динамично поведение
при всякакви условия на товарене

ПОЛЗИТЕ

ВЕРСИЯ
ПОДСИЛЕНО ШАСИ, ДВОЙНИ ЗАДНИ КОЛЕЛА И
ДИФЕРЕНЦИАЛ С ОГРАНИЧЕНО ПРИПЛЪЗВАНЕ
ОТЛИЧАВАТ ВЕРСИЯТА MAXXI.
Налична и във вариант High Slope (Висок наклон),
проектирана специално за превоз на
тежки товари по наклон нагоре:
HS
26% стартова мощност спрямо
23% при стандартната версия.

Увеличен
товарен капацитет

По-голяма стабилност
при пълен товар

Стабилно сцепление

ПОЛЗИТЕ

Високи
показатели

Намален разход
на гориво

Ниски разходи
за експлоатация
и сервизно
обслужване

Малък работен обем, лек, компактен и динамичен двигател.
Изцяло новият двигател MultiTech е 4-цилиндров двигател с двоен разпределителен вал, работен обем
от 1 299 см3 и 16 клапана, разработен специално да отговаря на всички изисквания на стандарта
Euro 6, предлагайки икономичност, издържливост и ниски общи разходи.
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ВАРИАНТИТЕ
Втечненият петролен газ (LPG)
е едно от най-икономичните
горива на пазара днес, не
съдържа бензол и частици
и генерира минимално
замърсяване.

ЕКОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ

Метанът е отлично алтернативно
гориво с ниски емисии,
със значителен потенциал за
приложение, по-специално за
употреба в чувствителни към
замърсяването области.

Мъдър избор
Чисто новият двигател MultiTech е технологичната
основа, върху която истинската версия Bifuel
е разработена в съответствие със стандарта
за емисиите Euro 6. Стандартните размери
на резервоара за бензин осигуряват
увеличен пробег при пътувания
на дълги разстояния.

ПОЛЗИТЕ
Намалени разходи за гориво
Достъп до зони, подлежащи на
ограничения за движение с цел
намаляване на замърсяването

MULTITECH
Двигател

ECOPOWER

GREENPOWER *

4 цилиндъра, 1 299 см3 Система за индиректно многоточково впръскване - Euro 6
Бензин

Бензин + LPG

Бензин + CNG

Мощност*

61 kW при 6 000 об./мин.

60 kW при 6 000 об./мин.

54 kW при 6 000 об./мин.

Въртящ момент*

112 Нм при 4 300 об./мин.

108 Нм при 4 300 об./мин.

97 Нм при 4 300 об./мин.

Гориво

130 км/ч

Максимална скорост*
Разход на гориво

(комбиниран цикъл)*

CO2 емисии*
Общ капацитет на
резервоара*
*Стойностите се отнасят за версията
Porter с товарна платформа

6,5 л/100 км

8,6 л/100 км

7,0 nm3/100 км

150

139

125

35 + 5 л бензин

35 + 5 л бензин; 24 + 6 л LPG

35 + 5 л бензин; 55 кг CNG

ГАМАТА

Максимална гъвкавост за адаптиране към всякакви нужди
ТОВАРНА ПЛАТФОРМА
Изцяло равна платформа с падащи
алуминиеви странични и задни
бордове
• Обща минимална дължина от 3,5 м
• Максимално товарно
пространство от 2,7 м
• Максимален полезен товар
от 1 120 кг
•

ВАН
Максимален полезен товар
от 730 кг
• Товарен обем от над 3 м3
• Плъзгащи се врати от двете страни
като стандартно оборудване
•

ОСТЪКЛЕН ВАН
Четириместен компактен ван
Общ максимален полезен товар
от 690 кг
• Товарен обем от над 1,4 м3
•
•

ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ
И КОМФОРТ

САМОСВАЛ
Изцяло равна платформа с алуминиеви
бордове и хидравлична система за
разтоварване тип самосвал
(45° ъгъл на накланяне)
• Обща минимална дължина от 3,5 м
• Максимално товарно пространство от 2,7 м
• Максимален полезен товар от 1 060 кг
•

ШАСИ КАБИНА
Максимална гъвкавост за индивидуални
проекти, отговаряща на конкретни нужди
на клиента: до 50 готови възможности за
оборудване

EXTRA

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА
www.piaggiocommercialvehicles.com

Системата Електронен контрол на стабилността (ESC)
се намесва в случай на поднасяне, контролирайки
мощността на двигателя и прилагайки различна
спирачна сила върху всяко отделно колело, за да
възвърне стабилността на автомобила в ситуации на
прекалено или недостатъчно завиване, породени от
неправилно навлизане в завой или внезапни промени
в траекторията. ESC допълва наличния богат набор
системи за безопасност (ABS, BAS и EBD).
Стандартното оборудване на
Porter съдържа ключ за запалване
с вграден имобилайзер, фина
текстилна тапицерия, ергономични
дръжки за отваряне на вратите,
електронно сервоуправление (EPS),
лесна за четене графика на
инструменталното табло,
атермични стъкла за по-добра
топлоизолация, множество
практични отделения за
съхранение, подготовка
за аудио система
(с възпроизвеждане от mp3)
и сателитна навигация.

Допълнителното оборудване включва брони в цвета
на каросерията с интегрирани фарове за мъгла,
елекроуправляеми стъкла, аларма, задни датчици за
паркиране*, централно заключване и радио, CD и
MP3 плейър.
* не са налични за модела с шаси кабина и версиите Maxxi

ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО

Шедьовър на оптимизацията на пространството

ВЕРСИЯ
ПОЛЕЗЕН ТОВАР
ОТ 1 120 КГ

Разположена само 750 мм над земята, голямата и
изцяло равна товарна платформа е леснодостъпна
и напълно използваема.
Алуминиевите странични и задни бордове падат
докрай, за да улеснят максимално товаренето и
разтоварването дори и на обемисти товари.

Porter (къса платформа)
MultiTech

Porter (дълга платформа)
MultiTech

Ecopower

MAXXI **

Greenpower

MultiTech

Ecopower

Greenpower

Дължина х
Широчина х
Височина

3 420 х 1 395 х 1 705 мм

3 775 х 1 460 х 1 705 мм

4 360 х 1 560 х 1730 мм

Междуосие

1 830 мм

1 830 мм

2 180 мм

Максимални размери на
товарната платформа

1 330 х 1 980 мм

1 385 х 2 320 мм

1 505 х 2 775 мм

Височина на страницата

290 мм

400 мм

350 мм

1 700 кг*

1 700 кг*

2 200 кг

Бруто тегло на автомобила
Полезен товар

805 кг

830 кг

* Предлага се и във версия с бруто тегло 1 500 кг (200 кг по-малък полезен товар)
** Предлага се и във версия High Slope (с изключение на GreenPower)

795 кг

720 кг

1 120 кг

1 070 кг

1 010 кг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА
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САМОСВАЛ

Улеснява тежката работа

ДО

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО

45°

ВЕРСИЯ
ПОЛЕЗЕН ТОВАР
ОТ 1 060 КГ

Високоефективно и функционално решение,
съчетаващо впечатляващия товарен капацитет
на изцяло равната товарна платформа с
практичността на системата за разтоварване
тип самосвал с ъгъл на накланяне от 45°.
Задната част на товарната платформа с двойна
функция за ръчно или автоматично отваряне
прави разтоварването на материали просто,
сигурно и бързо. Алуминиевите бордове падат
докрай за лесен достъп до платформата.

Porter
Дължина х
Широчина х
Височина

MultiTech

MAXXI (къса платформа)

Ecopower

MultiTech**

Ecopower

MAXXI (дълга платформа)

Greenpower MultiTech**

Ecopower

3 565 х 1 460 х 1 835 мм

3 830 х 1 560 х 1 815 мм

4 360 х 1 560 х 1 815 мм

1 830 мм

2 180 мм

2 180 мм

Максимални размери на
товарната платформа

1 405 х 1 940 мм

1 505 х 2 345 мм

1 505 х 2 775 мм

Височина на страницата

400 мм

350 мм

350 мм

1 700 кг*

2 200 кг

2 200 кг

Междуосие

Бруто тегло на автомобила
Полезен товар

Greenpower

790 кг

740 кг

* Предлага се и във версия 1.5 GTW (200 кг по-малък полезен товар)
** Предлага се и във версия High Slope

1 060 кг

1 000 кг

940 кг

1 040 кг

990 кг

935 кг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА
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ВАН И
ОСТЪКЛЕН ВАН
Специалистът за
центъра на града

ОСТЪКЛЕН
ВАН

КОМПАКТНОСТ

Идеалното решение за
градски, комбинирани
транспортни нужди.

1 395 x 3 400 x 1 870 м

ПРАКТИЧНОСТ
Двойни плъзгащи се врати
като стандартно оборудване

МАНЕВРЕНОСТ
Под 4 метра радиус на завой

Товарен обем 1,4 м3 кг
Идеалният партньор за бързи доставки
в града от врата до врата.
Лесен достъп
до удобните
задни
седалки

Товарен обем 3 м3 и максимален полезен товар 730 кг

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО

ВАН

Със своите размери и пъргавина гамата ванове
Porter е най-икономичният, компактен играч в
своята категория, независимо дали превозвате
само стоки или и своя екипаж.

МАКСИМАЛНА
ГЪВКАВОСТ
Той се адаптира бързо към
всякакви конкретни нужди,
благодарение на лесното
за монтиране товарно
пространство.

Мобилен офис
или работилница
Съвместим със
системата HACCP

ВАН
Дължина х
Широчина х
Височина

ОСТЪКЛЕН ВАН
MultiTech

3 400 x 1 395 x 1 870 мм

Дължина х
Широчина х
Височина

1 810 мм

Междуосие

Междуосие
Размери на товара (ДxШxВ)

1 910 x 1 270 x 1 310 мм

Обем на товара

3м

Бруто тегло на автомобила
Полезен товар

Ecopower

1 810 мм

Размери на товара (ДxШxВ)

920 x 1 270 x 1 310 мм
1,4 м3

Бруто тегло на автомобила
720 кг

* Предлага се и във версия 1.5 GTW (200 кг по-малък полезен товар)
Забележка: Полезният товар на версията Остъклен ван включва и екипажа

Полезен товар

Ecopower

3 400 x 1 395 x 1 870 мм

Обем на товара

3

1 700 кг*
730 кг

MultiTech

1 700 кг*
690 кг

690 кг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА
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ШАСИ КАБИНА

Върхова функционалност

ПРЕДЛАГА СЕ СЪЩО

Двигателят Euro 6 има мощен PTO модул с максимална мощност от 6 kW, предлагайки още повече
производителност за специалния модул на каросерията. В допълнение, електронният интерфейс
осигурява пълна интеграция между автомобила и модула на каросерията за оптимизирана динамика
във всички ситуации (например увеличени обороти на празен ход при избрана неутрална предавка).

ВЕРСИЯ
ТЕГЛО НА
ОБОРУДВАНЕТО
ДО 1 ТОН

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
Алуминиева тежкотоварна конструкция
със странично разтоварване,
тристранен самосвал с теглич,
въздушна платформа

ТРАНСФОРМАЦИЯ
4X4
МОБИЛЕН МАГАЗИН И
УЛИЧНА ХРАНА
Външна или вътрешна продажба

ДОСТАВКИ В ГРАДА

МОБИЛЕН ОФИС
И РАБОТИЛНИЦА

Хладилна камера, надстройка
със странични щори

ГРАДИНАРСТВО
Самосвал с високи бордове

PORTER
Дължина х
Широчина х
Височина

MultiTech

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Макс. товарен капацитет

MAXXI**
Дължина х
Широчина х
Височина

1 830 мм
850 кг*

785 кг*

720 кг*

MultiTech

Ecopower

Greenpower

3 775 x 1 450 x 1 730 мм

Междуосие
* Предлага се и във версия 1.5 GVW (200 кг по-малък полезен товар)
** Предлага се и във версия HIGH SLOPE (с изключение на GreenPower)

Макс. товарен капацитет

Greenpower

3 555 x 1 395 x 1 705 мм

Междуосие

Контейнер за отпадъци,
почистване на улици,
социални услуги

Ecopower

2 180 мм
1 120 кг

1 070 кг

1 010 кг

РАБОТНИК БЕЗ
ПРЕКЪСВАНЕ
НИСКИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
(БЕЗ РАЗХОД НА ГОРИВО И БАТЕРИИ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ)
ГОЛЯМ РАБОТЕН ОБХВАТ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО
ЗОНИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ
С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО
НАЛИЧНОСТ НА ПЪЛНАТА ГАМА МОДЕЛИ PORTER

ШАСИ КАБИНА

ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

САМОСВАЛ

ВАН

ОСТЪКЛЕН ВАН

От създаването си през 1995 г. Porter Electric Power е идеалният партньор за работа за придвижване до
центъра на града с лекота. Развиван постоянно, сега той има технологично усъвършенстван мотор с отделна
електрическа верига, който заедно с оптимизираното управление и сигнално окабеляване и софтуер на
трансмисията осигуряват увеличена плавност и комфорт, прецизен контрол на мощността при стартиране
и ускоряване, понижено производство на топлина и по-ефективно управление на наличната енергия.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАДВИЖВАЩИ БАТЕРИИ

Двигател

Постояннотоков двигател с независимо възбуждане

Тип

Горивна система

Електрическа

Входно напрежение на зарядното за батерията - 220 V

Номинална мощност

11 kW

Номинална енергия

17 kWh

Ном. въртящ момент

55 Нм при 1 800 об./мин.

Тип на зарядното за батерията

Бордово

Клас на изолация

(F) Tmax=100°C ±15°C

Мощност на зарядното за батерията 2 kW

Клас на защита на околната среда - IP20
Максимална скорост

55 км/ч

Максимален пробег

до 98 км

Време за пълно зареждане

Оловен гел

8 часа

Максимални цикли за презареждане 800 (приблизително)

СКОРОСТНА КУТИЯ
Тип

Вариаторна трансмисия

Брой предавки

Предна и задна

Цветова гама Porter • Porter Maxxi

Orange

Azure bay
Blue Action

White Silk
Red Sprint

Piaggio Commercial Vehicles Service (Сервизно обслужване на лекотоварни автомобили Piaggio)
е винаги до вас, когато ви трябва: придружава ви по време на работния ви ден, за да ви предложи
най-доброто възможно обслужване, винаги.
ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА
Максимална гъвкавост за индивидуални проекти, отговаряща на конкретни нужди на клиента:
до 50 готови възможности за оборудване.

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики и външен вид на продуктите
си по всяко време без предварително уведомление. Оригиналните резервни части на Piaggio ви предлагат
сигурността на гарантираното качество и ще поддържат автомобила ви в перфектно състояние.

КОМПАНИЯ СЪС
СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО,
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV
= ISO 9001=

2 години
гаранция

КОМПАНИЯ С
ЕКОЛОГИЧНА СИСТЕМА,
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV
= ISO 14001=

Марката

КОМПАНИЯ СЪС
СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ,
СЕРТИФИЦИРАНА ОТ DNV
= OHSAS 18001=

е собственост на Piaggio & C spa

Контакти:
София Франс Ауто - ТСК3, гр. София, бул. Ботевградско шосе 459, тел. 02 9822 131
Отдел Корпоративни клиенти, тел. 02 8921 145
София Франс Ауто - Пловдив, ул. Васил Левски 143, тел. 032 908 000
София Франс Ауто - Варна, ул. Ян Хунияди 6, тел. 052 554 111

www.piaggiocommercialvehicles.com

Porter 09/2017

София Франс Ауто - Бургас, ул. Транспортна 3, тел. 056 860 590

