euro

Nieuw Porter assortiment

6D

STEDELIJKE
HOOFDROLSPELER
De Porter is ontworpen om een leiderspositie
in te nemen op het gebied van het
professioneel transport over korte afstanden,
dankzij een assortiment voertuigen
met hoog vermogen, uitzonderlijke
wendbaarheid en een optimale
verhouding tussen prijs,
bedrijfskosten en prestaties.

GROTE PRESTATIES
IN KLEINE
AFMETINGEN
De Porter is een flexibel, professioneel, als
vrachtauto ontworpen instrument om op uiterst
betrouwbare wijze een grote variëteit aan
ook hele zware taken uit te voeren, maar met
bijzonder compacte afmetingen en met de
kleinste draaicirkel van zijn categorie
van 4 meter voor maximale
behendigheid.

DE KARAKTERISTIEKE EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN

ZEER COMPACTE CABINE
STALEN CHASSIS MET
LANGSLIGGERS

UITVOERING
VERSTEVIGD FRAME, ACHTERBRUG MET
DUBBELE WIELEN EN SCHUIFDIFFERENTIEEL ZIJN
DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MAXXI-VERSIE.

HS

MOTOR VOORAAN MET
ACHTERWIELAANDRIJVING

GEWICHTEN EN RUIMTEN GERICHT
OP EEN MAXIMALE BELADING

VOORDELEN
Laadvermogen aan de top van de categorie:
lang laadvlak tot 60% van het totaal van het
voertuig, tot een laadvermogen van 1,1 t bij
een maximum bruto voertuiggewicht van 2,2 t

Ongeëvenaarde robuustheid en
duurzaamheid, voor een record
nuttige levensduur

Maximale rijeigenschappen om de
werktijden tot een minimum te beperken:
draaicirkel kleiner dan 4 meter

Goede wegligging en perfect evenwicht
voor een onberispelijk dynamisch gedrag
onder alle laadomstandigheden

Ook beschikbaar in de High Slopevariant voor zwaar werk in situaties
met hoge hellingen, met een
bergopwaartse klim tot 26%.

Hoger laadvermogen

Betere stabiliteit bij
volle belading

Betere tractie op gladde grond

UITVOERINGEN

VOORDELEN

ECOSOLUTION

ECOPOWER

LPG is momenteel een van de
goedkoopste brandstoffen, bevat
geen benzeen of vaste deeltjes
en produceert emissies met een
minimale impact op het milieu.

GREENPOWER

Methaan is een uitstekende
alternatieve emissiearme
brandstof, met een toenemend
toepassingspotentieel, vooral in
sterk milieugevoelige gebieden.

een winnende keuze

Prestaties van
hoog niveau

De nieuwe Multitech-motor is de technologische
basis waarop de Bifuel-versies, in
overeenstemming met de emissiestandaarden
van de Euro6D-normen zijn ontwikkeld. Met
behoud van de oorspronkelijke afmetingen van
de benzinetank wordt een zeer hogeautonomie
verkregen die de maximale actieradius
van het voertuig aanzienlijk vergroot.

VOORDELEN
Lage gebruikskosten
Toegang tot zones waar
verkeersbeperkende
maatregelen wegens
luchtverontreiniging gelden

Lager
verbruik

MULTITECH
Lage
bedrijfskosten

Motor
Brandstof

benzine

benzine + LPG

benzine + methaan

Vermogen

61 kW bij 6.000 tpm

60 kW bij 6.000 tpm

54 kW bij 6.000 tpm

Koppel

112 Nm bij 4.300 tpm

108 Nm bij 4.300 tpm

97 Nm bij 4.300 tpm

130 km/h
6,1 l/100 km

8,4 l/100 km

4,2 kg/100 km

CO 2 emissies*

140 g/km

136 g/km

113 g/km

Brandstoftank

35 (5) l benzine

35 (5) l benzine; 24 (6) l lpg

35 (5) l benzine; 55 l methaan

Verbruik*

euro

6D

GREENPOWER *

4-takt, 4-cilinder in lijn, 1.299 cc, dubbele bovenliggendenokkenas, elektronische injectie, Euro 6D

Maximumsnelheid

Lichtgewicht, compacte motor met geoptimaliseerde cilinderinhoud voor hoge prestaties.
De Multitech-krachtbron is een volledig nieuwe 1299cc viercilinder-lijnmotor met lichtmetalen
cilinderkop- en blok, twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder.
Deze moderne motor is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de Euro 6D-emissienorm en
onderscheidt zich door een hoge efficiëntie, lange levensduur en lage bedrijfskosten.

ECOPOWER

*Verbruiks- en emissiecijfers
gebaseerd op gecombineerde
rijcyclus NEDC-methode

Betreft de uitvoering Porter Porter Deck

HET GAMMA

Topuitrusting
voor veiligheid
en comfort

Maximale flexibiliteit om aan elke behoefte te voldoen
DECK
• Volledig plat laadvlak met
lichtmetalen kleppen
• Totale minimumlengte 3,5 m
• Laadruimte tot 2,7 m,
laadvermogen tot 1.120 kg

Het ESC-systeem treedt in werking bij slippen en
controleert de vermogensafgifte en het remmen van
elk afzonderlijk wiel om de stabiliteit van het voertuig
te garanderen in situaties met over- en onderstuur
veroorzaakt door onjuist insturen in bochten of
plotselinge koersveranderingen. ESC is een toevoeging
aan een al compleet pakket van veiligheidssystemen
(ABS, BAS e EBD).

TIPPER
• Volledig plat laadvlak met
lichtmetalen kleppen en
hydraulisch kantelsysteem
(hoek tot 45°)
• Totale minimumlengte 3,5 m
• Laadruimte tot 2,7 m
• Laadvermogen tot 1060 kg

CHASSIS
VAN
• Laadvermogen tot 730 kg
• Laadruimte tot 3 m3
• Dubbele schuifdeur
(standaard)

Maximale veelzijdigheid voor
uitrustingen ontworpen op basis
van de specifieke behoeften
van de klant, met momenteel al
50 ombouwversies

GLASS

EXTRA

• Bemanning van maximaal
vier personen
• Totaal laadvermogen
tot 690 kg
• Laadruimte tot 1,4 m3

VOOR MEER INFORMATIE
www.piaggiocommercialvehicles.com

De standaarduitrusting omvat
elektrische startonderbreker,
nieuwe bekleding voor de
stoelen en deurpanelen, nieuwe
ergonomische handgrepen,
elektronische stuurbekrachtiging
(EPS), nieuw ontwerp van de
bedieningsinstrumenten met
hoge leesbaarheid, athermische
ruiten voor een betere thermische
isolatie, meerder handige
opbergvakken en de voorziening
voor de autoradio (compatibel
met mp3-bestanden) en de
satellietnavigator.
De uitrusting Extra omvat bumpers in carrosseriekleur met
geïntegreerde mistlampen, elektrische ruitbediening,
parkeersensoren achter*, centrale portiervergrendeling,
accu met een grotere capaciteit (60 Ah) en FM-radio met
DAB+, bluetooth en mp3-speler.
*Niet voor chassisversies en versies met korte laadvloer van de Porter en
voor alle versies van de Porter Maxxi.

DECK

Een meesterwerk van optimalisatie

Het grote volledig platte laadvlak op slechts
715 mm van de grond, is makkelijk toegankelijk
en volledig benutbaar. De zij- en achterkleppen
kunnen helemaal worden weggeklapt
waardoor het laden en lossen, ook van zware en
omvangrijke goederen extreem eenvoudig is.

PORTER (kort laadvlak)

MultiTech
Lengte x breedte x hoogte

OOK BESCHIKBAAR

Hoogte kleppen

VERSIE

Toegestaan
maximumgewicht

LAADVERMOGEN
1.120 KG

ECOPOWER

GREENPOWER

Laadvermogen

MultiTech

3.420 x 1.395 x 1.705 mm

Wielbasis
Maximale laadruimte

PORTER (lang laadvlak)

Ecopower

Greenpower

MAXXI**

MultiTech

3.775 x 1.460 x 1.705 mm

Ecopower

4.360 x 1.560 x 1.730 mm

1.830 mm

2.180 mm

1.330 x 1.980 mm

1.385 x 2.320 mm

1.505 x 2.775 mm

290 mm

400 mm

350 mm

1.700 kg*

1.700 kg*

2.200 kg

805 kg

830 kg

*Ook verkrijgbaar in de uitvoering MTT 1.500 kg (200 kg lager laadvermogen)
**ook beschikbaar in de HS-uitvoering (exclusief GreenPower)

Greenpower

795 kg

720 kg

1.120 kg

1.070 kg

1.010 kg

VOOR MEER INFORMATIE
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TIPPER

Hoge prestaties en grote veelzijdigheid-oplossing
die de grote capaciteit van het vaste laadvlak
combineert met de functionaliteit van het
kantelsysteem met een maximale hoek van
45°. Het dubbele openingssysteem aan de
achterkant (handmatig en automatisch) maakt
het lossen van materialen eenvoudig, snel en
veilig. De lichtmetalen kleppen kunnen verder
aan drie zijden volledig worden opengeklapt en
vergemakkelijken de toegang tot het laadvlak.

Maakt hard werken eenvoudig

TOT

45°

PORTER

MultiTech
Lengte x breedte x hoogte

OOK BESCHIKBAAR

Laadvermogen

ECOPOWER

Ecopower

MAXXI (lang laadvlak)

Greenpower MultiTech**

3.830 x 1.560 x 1.815 mm

Ecopower

2.180 mm
1.505 x 2.345 mm

1.505 x 2.775 mm

400 mm

350 mm

350 mm

1.700 kg*

2.200 kg

2.200 kg

790 kg

Greenpower

4.360 x 1.560 x 1.815 mm

1.405 x 1.940 mm

Toegestaan
maximumgewicht

LAADVERMOGEN
1.060 KG

MultiTech**

1.830 mm

Hoogte kleppen

VERSIE

Ecopower

3.565 x 1.460 x 1.835 mm

Wielbasis
Maximale laadruimte

MAXXI (kort laadvlak)

740 kg

1.060 kg

1.000 kg

940 kg

1.040 kg

990 kg

925 kg

GREENPOWER
*ook beschikbaar in de uitvoering MTT 1.500 kg (200 kg lager laadvermogen)
** ook beschikbaar in de uitvoering HS

VOOR MEER INFORMATIE
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VAN & GLASS

Specialisten van de stad

GLASS

De ideale oplossing voor
gecombineerd stadsvervoer

Met zijn afmetingen en behendigheid is de Porter
de meest efficiënte compacte bestelwagen van
zijn categorie, of je nu alleen goederen of het
werkteam laadt.

COMPACTHEID

MAXIMALE
FLEXIBILITEIT

3.400 x 1.395 x 1.870 mm

Hij past zich snel aan
specifieke behoeften aan
dankzij het inrichtingsgemak
van de standaard laadruimte
voor transporten volgens de
HACCP-normen kantoor of
mobiele werkplaats

PRAKTISCH
Standaard dubbele
schuifdeuren

WENDBAARHEID
Draaicircel van 4 m

Kantoor of mobiele
werkplaats

Laadvolume 1,4 m3

De ideale partner voor snelle
bestellingen in de stad.

Voor transporten
volgens de
HACCP-normen
Gemakkelijke
toegang
tot de
comfortabele
achterstoelen

VAN
Lengte x breedte x hoogte

MultiTech

Laadvolume 3 m³ en maximaal laadvermogen van 730 kg

Afmetingen laadruimte

1.810 mm

3 m³

Toegestaan
maximumgewicht

ECOPOWER

MultiTech

Lengte x breedte x hoogte

1.810 mm

Afmetingen laadruimte

920 x 1.270 x 1.310 mm
1,4 m³

Toegestaan
maximumgewicht
720 kg

* ook te verkrijgen in de uitvoering MTT 1.500 kg (draagvermogen 200 kg kleiner)
Note: et draagvermogen van het model Combi is passagiers inbegrepen

Ecopower

3.400 x 1.395 x 1.870 mm

Laadvolume

1.700 kg*
730 kg

GLASS
Wielbasis

1.910 x 1.270 x 1.310 mm

Laadvolume

Laadvermogen

Ecopower

3.400 x 1.395 x 1.870 mm

Wielbasis

OOK BESCHIKBAAR

VAN

Laadvermogen

1.700 kg*
690 kg

690 kg

VOOR MEER INFORMATIE
www.piaggiocommercialvehicles.com

CHASSIS

BOUW EN ONDERHOUD

Maximale veelzijdigheid

Versterkt trilateraal laadvlak met
kraan, hoogwerker

Nieuwe euro 6D-motor met verbeterde PTO voor een vermogen tot 6 Kw (+ 50% ten opzichte
van de vorige versie), verzekert betere prestaties voor de uitrusting. Verder zorgt een nieuwe
elektronische interface voor een perfecte integratie tussen uitrusting en voertuig voor een
optimalisatie van de prestaties onder alle omstandigheden.

4X4
OMBOUW
RIJDENDE WINKEL
Buiten- of binnenverkoop

STEDELIJK VERVOER

KANTOOR OF MOBIELE
WERKPLAATS

Koelwagen, schuifzeil

PORTER

MultiTech

Lengte x breedte x hoogte

OOK BESCHIKBAAR

TUINIERWERK
Zij- en achterklepverhogingen van
lichtmetaal of
gaas

1.830 mm

Toegestaan maximumgewicht

1.700 kg*

Massa voertuig in rijklare toestand

ECOPOWER

GREENPOWER

OPENBARE DIENSTEN
Afvalbak, straatreiniging,
zoutstrooier

800 kg (850 kg**)

855 kg (915 kg**)

925 kg (980 kg**)

* ook te verkrijgen in de uitvoering MTT 1.500 kg (draagvermogen 200 kg kleiner)
**minimaal vereiste bovenbouw

MAXXI*
Wheelbase

MET UITRUSTING
TOT 1T

Greenpower

3.555 x 1.395 x 1.705 mm

Wielbasis

Length x Width x Height

VERSIE

Ecopower

MultiTech

Ecopower
2.180 mm

G.V.W
Vehicle kerb weight

Greenpower

3.775 x 1.450 x 1.730 mm
2.200 kg
920 kg (1.080 kg**) 965 kg (1.130 kg**) 1.030 kg (1.190 kg**)

* ook beschikbaar in de HS-uitvoering (exclusief GreenPower)
**minimaal vereiste bovenbouw

Kleurengamma Porter • Porter Maxxi

EEN ONSTUITBARE WERKER
LAGE BEDRIJFSKOSTEN (GEEN VERBRUIK VAN
BRANDSTOF EN ACCU MET LANGE LEVENSCYCLUS)
GROTE VEELZIJDIGHEID IN HET GEBRUIK EN GRATIS
TOEGANG TOT VERBODEN GEBIEDEN VOOR
VERONTREINIGENDE VOERTUIGEN
COMPLETE MODELLENREEKS

Azure bay

Orange
Blue Action

White Silk
Red Sprint

De klantenservice van Piaggio Bedrijfswagens laat je nooit alleen: hij staat je tijdens de
werkdagen bij en schenkt je altijd zijn volle aandacht.
CHASSIS

DECK

TIPPER

VAN

GLASS

Sinds zijn presentatie in 1995 is de Porter Electric Power de ideale partner voor werk in stedelijke centra.
Wij hebben het model in de loop der jaren continu doorontwikkeld en het heeft nu een geavanceerde
technologische motor met afzonderlijk energiecircuit die, samen met het stuurprogramma en de
bekabeling en software voor de signaaloverdracht een vloeiend en comfortabel rijgedrag, precieze
vermogensafgifte tijdens het optrekken en herstellen, minder warmteontwikkeling en een efficiënter
beheer van de beschikbare energie verzekeren.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor

Gelijkstroom borstelmotor met onafhankelijke
excitatie

Voeding

Elektrisch

Nominaal vermogen

11 kW

Nominaal koppel

55 Nm bij 1.800 tpm

Isolatieklasse

F volgens CEI 15 - 26

Beschermingsklasse

IP20

Max. snelheid

55 Km/h

Max. actieradius

tot 74 km*

*Volgens WLTP-methode

AANDRIJVINGSACCU’S
Type

Gel-lood

Ingangsspanning acculader

220 V

Nominale capaciteit

17 kWh

Type acculader

Aan boord

Vermogen acculader

2 kW

Tijdsduur complete lading

8 uur

Laadcycli (geschat)

800

KLANTENSERVICE
Klantenservice Piaggio bedrijfswagens: een specifieke service om
te luisteren naar je behoeften en meningen.
PECHHULPDIENST
Pechhulpdienst Piaggio bedrijfswagens: een specifieke service
voor noodgevallen, 24 uur per dag beschikbaar
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allentijde technische en esthetische wijzigingen aan te brengen.
De originele reserveonderdelen van Piaggio garanderen de kwaliteit en behouden de prestaties van jouw voertuig ongewijzigd.

VERSNELLINGSBAK
Type
Aantal rapporten

2 JAAR

2 JAAR

garantie

pechhulp

O n d e r d e v o o r w a a rd e n b e s c h re v e n i n d e b ro c h u re s

Rechtstreekse verbinding met het
achterste differentieel
Vooruit- en achteruitversnelling

STEMPEL VAN DE DEALER

Het merk

is eigendom van Piaggio & C Spa
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