
A
PE

 C
LA

SS
IC

  0
5/

20
19

www.piaggiocommercialvehicles.com/gr_EL/

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εξυπηρέτηση Πελατών Επαγγελματικών Οχημάτων της Piaggio:

μια αποκλειστική υπηρεσία που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με βάση τις δικές σας ανάγκες και απόψεις.

Σφραγίδα Διανομέα

ΓΚΑΜΑ APE 
CLASSIC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DECK VAN

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 435 cc μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας diesel, 2-βάλβιδος με
άμεσο ψεκασμό καυσίμου, σύστημα ψύξης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ X ΔΙΑΔΡΟΜΗ 86 mm X 75 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 6.20 kW @ 3,600 σαλ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 22 Nm @ 2,150 σαλ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4 ταχύτητες+ όπισθεν

ΦΡΕΝΑ Ελεγχος μέσω πεντάλ, διπλού κυκλώματος, μπροστά και πίσω ταμπούρο

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.50 - 10 8PR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ μήκος 3,145 mm, πλάτος 1,465 mm,
ύψος 1,700 mm

μήκος 3,165 mm, πλάτος 1,495 mm,
ύψος 1,700 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2,100 mm

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ 1,260 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 1,660 mm x 1,400 mm (εσωτερικές 
διαστάσεις) ύψος 275 mm

1.660 mm x 1.410 mm (εσωτερικές 
διαστάσεις)

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 1,300 Kg

ΑΠΟΒΑΡΟ 550 Kg 625 Kg

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 750 Kg 675 Kg

ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - 2 m3

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 45 Km/h

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 10.5 l

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Πρότυπο συμβατότητας L5E-b για τρίκυκλο, Euro 4

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εμφάνιση 
των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τααυθεντικά ανταλλακτικά 
Piaggio προσφέρουν τη σιγουριά της εγγυημένης ποιότητας και διατηρούν το όχημά σας σε κορυφαία 
κατάσταση λειτουργίας.

Το εμπορικό σήμα είναι ιδιοκτησία της Piaggio & C spa

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επαγγελματικών Οχημάτων 
της Piaggio είναι πάντα δίπλα σας: 
σας συνοδεύει τις μέρες που εργάζεσθε και σας 
αφιερώνει πάντοντε την μέγιστη προσοχή.

2 ΧΡΟΝΙΑ
Εγγύηση

όπως υποδεικνύεται στα φυλλάδια



DECK

‘Ενα κινητό κατάστημα ή μια υπηρεσία γρήγορης και
αποτελεσματικής μεταφοράς στην πόλη;

Η ευελιξία και η πολυλειτουργική φύση του Ape Classic
επιτρέπουν και τα δύο, μετατρέποντάς το γρήγορα και απλά
σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Διαθέσιμο στις εκδόσεις Deck και Van, το Ape Classic
αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά πρακτική, λειτουργική και
οικονομική λύση για την αστική μετακίνηση.
Ένα πολυδύναμο όχημα που συνδυάζει τέλεια το τυπικό
ιταλικό στυλ και την πρωτοτυπία μέσω της εμφάνισής του,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις όσων θέλουν να
δημιουργήσουν μια ελκυστική βιτρίνα για την επιχείρησή τους.

Χάρη στον νέο κινητήρα diesel που
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 4
χωρίς να υπολείπεται σε επιδόσεις, η
εργασία με το Ape Classic δε σταματάει
ποτέ: οι συμπαγείς διαστάσεις του
επιτρέπουν να κυκλοφορεί ακόμη και στα πιο
πολυσύχναστα κέντρα των πόλεων όπου η
ανάγκη για γρήγορη κίνηση και
αποτελεσματικότητα είναι μεγάλη κάθε μέρα.

Οι γραμμές του αμαξώματος με την ομορφιά
της χαρακτηριστικής vintage εμφάνισης των
πρώτων μοντέλων Ape Classic, δίνουν στο
όχημα ένα απαράμιλλο και κομψό στυλ.

APE CLASSIC
Μοναδικό, με τον εκλεκτό vintage σχεδιασμό του, το Ape Classic
Van είναι το ιδανικό όχημα αστικών μεταφορών, κορυφαίο στην
κατηγορία του (έως 675 kg ικανότητα μεταφοράς φορτίου).

Χάρη στο μεγάλο άνοιγμα της πίσω πόρτας που είναι εφοδιασμένη
με χειρολαβή που κλειδώνει, ο όγκος φορτίου 2 m3  
είναι εύκολα προσβάσιμoς και εγγυάται ασφαλή και 
καλά οργανωμένη μεταφορά.

Με το Ape Classic Van, μπορείτε να εξατομικεύσετε την επιχείρησή
σας με έναν πρωτότυπο τρόπο και να γίνετε πρωταγωνιστής στην πόλη.

Πρόβλεψη για 
εγκατάσταση 

ραφιών, 
χρήσιμων για την 

καλύτερη
τοποθέτηση των
υλικών και τη

διευκόλυνση των
εργασιών ARTIC WHITE

(ΛΕΥΚΟ)
CHARMING BLUE 
(ΜΠΛΕ)

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κινητήρας 
Euro 4 diesel

(ισχύς 6.20 kW @ 3,600 σαλ 
και ροπή 

22 Nm @ 2,150 σαλ)

VAN
Δύο μοντέλα, απεριόριστες δυνατότητες

EURO 4

Ο τέλειος σύντροφος για την ανάπτυξη
πωλήσεων, το Ape Classic Deck ξεχωρίζει
για την ευελιξία, τις επιδόσεις και την αντοχή
του. Το μυστικό της επιτυχίας του έγκειται στη
διαμόρφωσή του: ικανότητα μεταφοράς
φορτίου έως 750 kg που μπορεί καταλλήλως
να διανεμηθεί στην καρότσα των 1.660 mm x 1.400 mm.

Ape Classic:
για ακόμη πιο trendy πώληση
street food

Ικανό να χαρίσει σε κάθε δραστηριότητα μοναδικό και 
αναγνωρίσιμο χαρακτήρα, αλλά και αέρα ποιότητας και 
γοήτρου, το Ape Classic μπορεί να εξυπηρετήσει την προσφορά 
παραδοσιακών προϊόντων όπως καφές, παγωτό και πίτσα, 
αλλά και οποιαδήποτε πιο εξεζητημένη ανάγκη, όπως οι τοπικές 
σπεσιαλιτέ και η έθνικ κουζίνα.

Πρόβλεψη 
για τοποθέτηση
διαφημιστικών 
πινακίδων στις

πλευρικές επιφάνειες

Οι αεραγωγοί
εξασφαλίζουν επαρκή

εξαερισμό και 
δεν επιτρέπουν την

δημιουργία υγρασίας
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