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Κινητήρας 1.299 κ.εκ. βενζίνη , 
4 κυλ. σε σειρά _E6

Τροφοδοσία Διαδοχικός ψεκασμός

Μέγιστη Ισχύς 61 kW  (81,5 HP) στις 6.000 σαλ
59 kW  στις 5.400 σαλ, HS (Porter Maxxi)

Μέγιστη Ροπή 112  Nm στις  4.300  σ.α.λ

Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο

Μέγιστη Ταχύτητα 130 Km/h Porter - 125 Km/h Maxxi, HS

Μετάδοση Κίνησης Πίσω

Ελαστικά 155/80 R13 Porter - 165/65 R14 Maxxi, HS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο νέος κινητήρας MultiTech Euro 6  είναι η τέλεια απάντηση 
της Piaggio στον τομέα των βενζινοκίνητων οχημάτων 
επαγγελματικής χρήσης, προσφέροντας επιδόσεις, αντοχή 
κι ευελιξία σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος χρήσης και 
συντήρησης. Ο 16βάλβιδος Multitech κινητήρας 1.300 κυβικών, 
διπλού επικεφαλής εκκεντροφόρου, με καδένα χρονισμού και 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη έγχυση καυσίμου πολλαπλών σημείων, 
πληροί όλες τις προδιαγραφές του προτύπου Euro 6.  
Σε συνδυασμό με τη συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή της 
σειράς Porter, ο κινητήρας χαμηλών εκπομπών αποτελεί την 
ιδανική λύση στις μεταφορές, τόσο στην κίνηση, όσο και σε 
δρόμους με στενές ή κλειστές στροφές, αλλά και σε σημεία της 
πόλης με δύσκολη πρόσβαση.

Νέος Κινητήρας

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ* 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΡΟΠΗ*

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ*

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ*

* Σε σχέση με την έκδοση Euro 5



Ο νέος Euro 6 κινητήρας διαθέτει μεγαλύτερη 
απόδοση PTO έως 6 kW (50% περισσότερο από 
ό,τι η προηγούμενη έκδοση), προσφέροντας ακόμη 
μεγαλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον, τα νέα ηλεκτρονικά 
συστήματα εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένες επιδόσεις 
σε όλες τις συνθήκες (π.χ. αυξημένη ταχύτητα ρελαντί).

Στάνταρ αντικλεπτικό σύστημα

Ακόμα μεγαλύτερες 
δυνατότητες για 
υπερκατασκευές

Immobilizer

Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας επεμβαίνει 
σε περίπτωση ολίσθησης, ελέγχοντας την ισχύ του κινητήρα 
και την πέδηση των επιμέρους τροχών και αποκαθιστώντας 
τη σταθερότητα του οχήματος.
 
Το σύστημα ESC (Electronic Stability Control System) – 
Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας αποτρέπει 
αποτελεσματικά το όχημα από ολίσθηση, ενώ προστίθεται στα 
ήδη ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας 
(ABS και EPS).

ESC:  
πρώτα η ασφάλεια

+50%
power



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ                            

Με τις συμπαγείς διαστάσεις και τους νέους Euro 6 κινητήρες, τα  
Porter και Porter Maxxi είναι τα πιο ευκίνητα ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα της αγοράς. Η εξαιρετική ακτίνα στροφής και το σύστημα 
EPS (ηλεκτρονική υποβοήθηση τιμονιού) καθιστούν κάθε ελιγμό 
γρήγορο και απλό. Η εντυπωσιακή χωρητικότητα φορτίου με 
την απόλυτα επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης, σε συνδυασμό με τα 
ανοιγόμενα παραπέτα διευκολύνουν  αφάνταστα τη φόρτωση και 
την εκφόρτωση, καθιστώντας το Porter απαραίτητο και αξιόπιστο 
συνεργάτη. 

Και για τους πελάτες με μεγάλες απαιτήσεις, η έκδοση Extra είναι 
διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα της σειράς, με προφυλακτήρες στο 
χρώμα του αμαξώματος, ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης, 
ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρονικό αντικλεπτικό σύστημα, αισθητήρες 
παρκαρίσματος*, κεντρικό κλείδωμα, ραδιόφωνο, cd και MP3 player.

Ο ιδανικός συνεργάτης

                                      * δεν είναι διαθέσιμο στην έκδοση σασί

Nέο εσωτερικό



Window van

Panel Van

Deck



Η πλήρης γκάμα εκδόσεων ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη 
μεταφοράς. Δημιουργήθηκε για να καλύψει όλες τις εφαρμογές και 
ανάγκες, με επιλογές από σταθερή καρότσα, ανατρεπόμενη καρότσα 
καθώς επίσης και εκδόσεις van με και χωρίς παράθυρα. Το σασί του 
Porter προσφέρει απόλυτη ευελιξία και είναι η ιδανική βάση για ένα 
ευρύ φάσμα διαφορετικών κατασκευών του ειδικού εξοπλισμού που  
προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, ακόμη και για 
τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές.

Πολλές εκδόσεις  
για πολλές χρήσεις

Chassis cab

Tipper bed



Με ενισχυμένο σασί και διπλούς πίσω τροχούς, το Porter Maxxi 
προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου και μεγαλύτερη 
σταθερότητα σε πλήρη φόρτωση. Το Porter Maxxi είναι επίσης 
εξοπλισμένο με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, για σίγουρη 
πρόσφυση ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.



Με μια ολοκληρωμένη επιλογή διαφορετικών εκδόσεων, το Porter Maxxi 
αποτελεί το ιδανικό όχημα για κάθε ανάγκη μεταφοράς. 
Ανοικτού τύπου με δύο πλαϊνά ανοιγόμενα παραπέτα και πίσω 
ανοιγόμενη πόρτα με ωφέλιμο φορτίο που φθάνει τα 1.120 κιλά.

Ανατρεπόμενη καρότσα (μακριά ή κοντή), με γωνία ανατροπής 45°. 
Έκδοσή  σασί, που αποτελεί τη βάση για την τοποθέτηση, 
πάνω από 50 διαφορετικών υπερκατασκευών.

Και τώρα, με ABS στον στάνταρ εξοπλισμό, ενώ ολόκληρη 
η γκάμα είναι διαθέσιμη και στην έκδοση HS (High Slope- Υψηλής 
αναρριχητικής ικανότητας) με έως και 26% περισσότερη ελκτική 
ικανότητα για εργασίες βαρέως τύπου σε ανηφόρες.

Κάνει εύκολη και την πιο 
δύσκολη εργασία

Deck

Tipper bed

Chassis cab



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣΙ ΜΑΚΡΙΑ 
ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ

Μήκος (mm) 3.555 3.775 3.565 3.400 3.400

Πλάτος (mm) 1.395 1.460 1.460 1.395 1.395

Υψος (mm) 1.705 1.705 1.705 (cab) 1.870 1.870

Μεταξόνιο (mm) 1.830 1.830 1.830 1.810 1.810

Εμπρόσθιος πρόβολος (mm) 880 880 880 880 880

Οπίσθιος πρόβολος (mm) 845 1.065 885 710 710

Εμπρός μετατρόχιο (mm) 1.205 1.205 1,205 1.210 1.210

Πίσω μετατρόχιο (mm) 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Διαστάσεις χώρου φόρτωσης  
(mm) - 1.385 x 2.320 1.405 x 1.940 1.270 x 1.910 1.270 x 920

Ωφέλιμο  φορτίο  έκδοση
1.5 t GVW * 630 590 550 520

Ωφέλιμο φορτίο  έκδοση 
1.7 t GVW * 830 790 750 720

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣΙ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΚΑΡΟΤΣΑ

ΚΟΝΤΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

Μήκος (mm) 3.775 4.360 3.830 4.360

Πλάτος (mm) 1.450 1.560 1.560 1.560

Υψος (mm) 1.730 1.730 1.730 (cab) 1.730 (cab)

Μεταξόνιο (mm) 2.180 2.180 2.180 2.180

Εμπρός πρόβολος (mm) 880 880 880 880

Πίσω πρόβολος (mm) 715 1.300 770 1.300

Εμπρός μετατρόχιο (mm) 1.212 1.212 1.212 1.212

Πίσω μετατρόχιο (mm) 1.206 1.206 1.206 1.206

Διαστάσεις χώρου φόρτωσης 
(mm) - 1.505 x 2.775 1.505 x 2.345 1.505 x 2.775

Ωφέλιμο φορτίο  έκδοση 
2.2 t GVW , Maxxi, HS * 1.120 1.060 1.040

* Ανάλογα με την υπερκατασκευή. Το ωφέλιμο φορτίο αφορά όχημα χωρίς πρόσθετα.

Porter Maxxi

Porter





www.gr.piaggiocommercialvehicles.com


