
White Silk

Onder de voorwaarden beschreven in de prospectussen

is eigendom van Piaggio & C SpaHet merk

STEMPEL VAN DE DEALER

Één kleur

piaggiocommercialvehicles.com

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde in te grijpen met technische en esthetische wijzigingen.
De originele reserveonderdelen van Piaggio garanderen de kwaliteit en behouden de prestaties van jouw voertuig ongewijzigd.

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 

2 JAAR
garantie

2 JAAR
pechhulp

CHASSIS VAST LAADVLAK

Motor 4-takt, 4-cilinder in lijn, 1.299 cc,
dubbele bovenliggende nokkenas,elektronische injectie, Euro 6

Max. vermogen 61 kW bij 6.000 rpm

Max. koppel 112 Nm bij 4.300 rpm

Max. snelheid 130 km/h

Versnellingsbak handgeschakeld, 5 versnellingen + achteruitversnelling

Remmen voor: schijf Ø 210 mm / achter: trommel Ø 203 mm

Aandrijving achterwielaandrijving

Banden 155/80 R13

Afmetingen voertuig lengte 3.555 mm, breedte 1.395 mm, 
hoogte 1.705 mm

lengte 3.420 mm, breedte 1.395 mm, 
hoogte 1.705 mm

Wielbasis 1.830 mm

Overbouw vooraan 880 mm / achteraan 845 mm vooraan 880 mm / achteraan 710 mm

Draaicirkel 4.000 mm

Afmetingen laadvlak - 1,980 mm x 1,330 mm x 290 mm

Toegestaan maxi-
mumgewicht 1.500 kg

Gewicht van het 
voertuig 830 Kg (895 Kg*) 895 kg

Nuttig draagvermogen - 605 kg

Tankinhoud 35 l (5 l reserve)
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9Technische informatie

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

*minimaal vereiste bovenbouw 



Simpelweg lonend

Dankzij een totale lengte van slechts 3,5 m 
en de uitzonderlijke wendbaarheid, bereik 
je ook met een lading van ongeveer 2 m 
lang en een gewicht van meer dan 605 kg 
de moeilijkste plaatsen. De lichtmetalen 
kleppen van 29 cm kunnen aan drie zijden 
worden geopend, de toegangsdrempel op 
slechts 72 cm van de grond en het platte 
en regelmatige oppervlak van het laadvlak 
vergemakkelijken en optimaliseren de laad- 
en loswerkzaamheden, ook met gebruik van 
mechanische hulpmiddelen. 

Dankzij de combinatie van robuustheid, 
veelzijdigheid, compactheid en 
behendigheid, heeft het voertuig divers 
mogelijkheden, waardoor hoge prestaties 
en een snelle en eenvoudige bediening 
mogelijk zijn, zelfs op plaatsen die moeilijk 
bereikbaar zijn zoals dorpsstraten of 
smallestraatjes in stadscentra.

Vast laadvlak

Sterke Punten

Chassis

• Uitstekende 
wendbaarheid 
dankzij de compacte 
afmetingen 
(3,5 x 1,4m) en de 
draaicirkel van 
slechts 4 m 

• Indrukwekkend 
laadvermogen 
(tot 605 kg) 

• Maximale benutting 
van de ruimte dankzij 
het volledig platte, 
grote (goed voor 
2 europallets) en 
praktische laadvlak 
(lage laaddrempel op 
slechts 72 cm van de 
grond, lichtmetalen 
kleppen die aan drie 
zijden geopend 
kunnen worden) 

• Heel voordelig dankzij 
het beperkte verbruik 
(tot een minimum van 
5,5 l/100km buiten de 
stad) en lage vaste 
kosten

Multitech benzinemotor
De unit is ontworpen in overeenstemming met 
de strenge Euro 6 goedkeuringsparameters en is ab-
soluut innovatief voor wat betreft milieuvriendelijkheid en 
zuinigheid in het verbruik. Het is een motor met vier cilinders 
met twee assen, een inhoud van 1299 cc, een distributieket-
ting en 16 kleppen, die opmerkelijke verbeteringen van de 
prestaties garandeert: een vermogen van 61 kW en een 
koppel van 112 Nm, en een beperkt verbruik van brandstof 
en CO2-emissies. 

EL, de voordelen om voor PORTER te kiezen 

EL is het instapmodel uit het Porter-assortiment, en is dus voordeliger, heeft vereenvoudigde 
technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld het remsysteem en de traditionele 
stuurinrichting, en doet geen concessies op het gebied van de prestaties, altijd op het 
hoogste niveau in zijn categorie.

De Porter EL wordt aangedreven door een krachtige en moderne Euro 6 
benzinemotor en is de ideale oplossing voor boerderijen, bouwbedrijven, 
kwekerijen, ambachtslieden of in het algemeen voor alle professionals die 
vooral in stedelijk verkeer of binnen het bedrijf werken en die een compact 
voertuig willen dat in staat is om maximale doeltreffendheid te verenigen met 
lage aankoop- en beheerkosten.


