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Ε∆Ω ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µέχρι σήµερα οι τροχοί του έχουν ταξιδέψει 
στους δρόµους ολόκληρου του κόσµου, εξασφαλίζοντας τη µεταφορά εµπορευµάτων 
κάθε τύπου. Το Ape έχει γράψει µία από τις σηµαντικότερες σελίδες στην ιστορία 
της ευέλικτης κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων µέσα στην πόλη. Ένα µέσο 
µοναδικό στο είδος του, που µε το αξεπέραστο σχήµα του αποτελεί το είδωλο για 
τα άλλα µέσα µεταφοράς. Το Ape δηµιουργήθηκε χάρη στην ευφυΐα του σχεδιαστή 
αεροναυπηγού Corradino D’Ascanio και τη διορατικότητα του Enrico Piaggio. Ελαφρύ, 
ευκίνητο και πολυχρηστικό, εξελίχθηκε µέσα στο χρόνο χωρίς να χάσει την ιδιαίτερη 
και απαράµιλλη φυσιογνωµία του. Από το Ape A, το οποίο γεννήθηκε στη φάση της 
πλήρους ανοικοδόµησης που συνόδευσε την Ιταλία στην οικονοµική έκρηξη, στο 
φουτουριστικό Ape Pentarό µε 5 τροχούς στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, και στο 
Ape Car, τη βασίλισσα της δεκαετίας του '70. Aργότερα µε το Ape TM που σχεδιάστηκε 
το 1982 από τον Giorgetto Giugiaro, για να φτάσει στις εκδόσεις που υπάρχουν στις 
µέρες µας, όπως το Ape Cross, το οποίο είναι αφιερωµένο στους νέους. Οι συµπαγείς 
διαστάσεις του και η ακτίνα στροφής µόλις 3,4 µέτρων, επιτρέπουν στο Ape να 
φτάνει εύκολα σε ιστορικά κέντρα, να κινείται σε στενούς δρόµους και σε χώρους 
απροσπέλαστους για οποιοδήποτε άλλο επαγγελµατικό όχηµα, χωρίς να υστερεί σε 
µεταφορική ικανότητα, αφού η τελευταία µπορεί να σηκώσει φορτίο 800 κιλών! Είναι 
αξιόπιστο και οικονοµικό ως προς την κατανάλωση, χάρη στους κινητήρες βενζίνης 
και πετρελαίου µε κυβισµό µεταξύ 50 κ.ε. και 422 κ.ε.. Η σειρά Ape προσφέρεται 
σε εκδόσεις µε τιµόνι µοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, προσαρµοσµένες σε κάθε 
επαγγελµατική ανάγκη.
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Το Ape 50 εκπροσωπεί τη σειρά των πιο µι-
κρών και πολυχρηστικών επαγγελµατικών 
οχηµάτων που υπάρχουν σήµερα στην αγο-
ρά. ∆εν γνωρίζει τι σηµαίνει πρόβληµα στο 
παρκάρισµα και στην κυκλοφορία, ακόµα και 
στους πιο στενούς δρόµους των αστικών κέ-
ντρων. Μπορείτε να το οδηγήσετε µε άδεια 
οδήγησης µοτοποδηλάτου. Τίποτα δεν µπο-
ρεί να ανταγωνιστεί την ικανότητά του στη 
µεταφορά (έως 200 κιλά βάρος και έως 1,5 
κυβικό µέτρο όγκο). Με εύκολη πρόσβαση 
στην καρότσα, ευρύχωρο όπως στην έκδοση 
κλειστού τύπου ή νεανικό όπως στην έκδο-
ση Cross, το Ape 50 προσφέρει ένα µεγάλο 
αριθµό λύσεων.
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APE 50: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ



APE 50 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
Ιδανικό για µικρές µεταφορές σε αγροτικές και αστικές περιοχές, είναι το πιο διαδεδοµένο Ape 
ολόκληρης της σειράς. Ασυναγώνιστο λόγω των µικρών διαστάσεών του, της χρηστικότητας 
και της µειωµένης κατανάλωσης: διανύει περισσότερα από 300 χλµ. µε ένα γέµισµα. ∆ιατίθεται 
σε δύο εκδόσεις, µε µακριά και µε κοντή καρότσα, για να µπορεί να προσαρµοστεί σε διαφο-
ρετικές χρήσεις.

APE 50 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Χρήσιµο για τις µικρές και συχνές παραδόσεις στην πόλη. Εύχρηστο και αξιόπιστο, ευέλικτο 
στην κυκλοφορία και λύση στο πρόβληµα του παρκαρίσµατος, χάρη στις περιορισµένες διαστά-
σεις του. Μπορεί να µεταφέρει φορτίο µέχρι 170 κιλά, τελείως σκεπασµένο και προφυλαγµένο 
στον πίσω χώρο - µε χωρητικότητα 1,5 κ.µ. - πλήρως αξιοποιήσιµη και µε εύκολο φόρτωµα.

APE 50 CROSS COUNTRY: ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
Ο νεανικός και τολµηρός σχεδιασµός σε έντονους χρωµατισµούς κάνει το Ape 50 Cross 
Country απόλυτα µοντέρνο. Το µίνι φορτηγάκι, συµπληρωµένο µε εξαιρετικά χρήσιµο εξοπλι-
σµό που παρέχει πλήρη ασφάλεια: προστατευτικό καµπίνας (roll-bar), προφυλακτήρες µπρο-
στά και πίσω και µεγάλους εξωτερικούς καθρέφτες. Το Ape 50 Cross Country σας προσφέρει 
τη µέγιστη διασκέδαση, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να µεταφέρετε τη σανίδα του σερφ ή το 
σνόουµπορντ ενώ ακούτε την αγαπηµένη σας µουσική, χάρη στην προεγκατάσταση για ηχοσύ-
στηµα που παρέχεται στον στάνταρ εξοπλισµό.
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APE TM, Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Είναι η πιο διαδεδοµένη έκδοση πολλα-
πλών χρήσεων· το ‘’µαγικό ραβδάκι’’ που 
µπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε 
ανάγκη για επαγγελµατική µεταφορά. Οι 
συµπαγείς διαστάσεις του κρύβουν σηµα-
ντική χωρητικότητα: το Ape TM µπορεί να 
µεταφέρει, στην έκδοση ανοικτού τύπου, 
περισσότερα από 700 κιλά φορτίου, εξα-
σφαλίζοντας τη µέγιστη αξιοπιστία χάρη 
στο µοντέρνο βενζινοκινητήρα χαµηλής 
κατανάλωσης. 

Ape ΤΜ
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TM ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ!
Είναι το Ape που υπερέχει στη δουλειά, παρέχει µοναδική δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων 
και µεγάλη χωρητικότητα. Ο βενζινοκινητήρας του, µε παρά πολύ χαµηλή κατανάλωση, το κα-
θιστά ευέλικτο και οικονοµικό, ικανό να µετακινηθεί γρήγορα σε οποιαδήποτε διαδροµή, σε 
µεσαία ή µεγάλη απόσταση. ∆ιατίθεται σε εκδόσεις µε κοντή, µακριά και ανατρεπόµενη καρό-
τσα, µε ανθεκτικά πλαϊνά από ελαφρύ κράµα µετάλλου (αλουµίνιο) και µοντέρνο σχεδιασµό. 
Στην έκδοση ανοικτού τύπου µε µακριά καρότσα, η επιφάνεια φόρτωσης φτάνει τα 2,75 τ.µ. µε 
δυνατότητα µεταφοράς βάρους µεγαλύτερου των 700 κιλών. Το Ape TM διατίθεται στην έκδοση 
µε τιµόνι µοτοσικλέτας, απαραίτητο για την οδήγηση στην ύπαιθρο και στην έκδοση µε τιµόνι 
αυτοκινήτου, κατάλληλο για την οδήγηση µέσα και έξω από την πόλη.

TM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Το ιδανικό Ape για την πραγµατοποίηση µεγάλων παραδόσεων, καθώς διαθέτει ευρύ χώρο 
που µπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Είναι το πιο κατάλληλο µέσο για να µεταφέρετε µέσα στην 
πόλη φορτία σηµαντικού βάρους, προστατεύοντάς τα από την κακοκαιρία. Τα 2,5 κ.µ. διαθέσι-
µου όγκου για περισσότερα από 700 κιλά ωφέλιµου φορτίου, είναι οι µαγικοί αριθµοί που του 
χάρισαν την εξαιρετική ικανότητα µεταφοράς.
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Η επιστροφή ενός πραγµατικού µύθου µε 3 
τροχούς: το Ape Classic, το πρότυπο του σχε-
διασµού και του ιταλικού στυλ, σήµερα µε 
αποκλειστικό χρωµατισµό σε ανοικτό πράσι-
νο. Ο γοητευτικός ρετρό σχεδιασµός συνδυά-
ζεται µε τα κυρίαρχα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τις περιορισµένες διαστάσεις και τη δυνατό-
τητα φόρτωσης 700 κιλών. Το Ape Classic δι-
αθέτει καρότσα µε ανοιγόµενα παραπέτα και 
στις τρεις πλευρές, για πιο εύκολη τοποθέτη-
ση και διαχείρηση των εµπορευµάτων· επί-
σης, είναι εφοδιασµένο µε πετρελαιοκινητή-
ρα τελευταίας γενιάς, ο οποίος συµµορφώνε-
ται µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ape Classic: η 
συγκέντρωση όλων των αξιών που έκαναν τη 
σειρά Ape διάσηµη παγκοσµίως.

APE CLASSIC,
Ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
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