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ATENDIMENTO AO CLIENTE  
Atendimento ao cliente Piaggio Veículos Comerciais: um serviço  dedicado  a  identificar   
as  suas  necessidades  e  recolher  as  suas  opiniões. 

      CARIMBO 

Informação técnica 
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LONG DECK SHORT DECK CROSS VAN 

 

Motor 
49.8 cc 2  tempos a gasolina (com misturador 

automático de gasolina/óleo),  

refrigerado a ar, tração traseira 

Pneus 100/90 - 10 56J 

Peso bruto (kg) 500 490 

Comprimento (mm) 2,660 2,500 2,540 2,500 

Altura (mm) 1,550 1,620 1,590 

Dimensões deck  interno (mm) 1,350 x 1,140* 1,190 x 1,140 

Carga Máxima (kg) ** 170 185 170 145 

* 1,200 for alloy dropside version 

Potência  Máx.  1.9 kW a 6,000 rpm 

Binário Máx.  3.3 Nm a 5,200 rpm 

Velocidade Máx.  38 km/h 

Largura excluindo espelhos (mm) 1,260 

Distância entre eixos (mm) 1,590 

Volume de carga - - - 1.3 m³ 

O fabricante reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas e o aspecto visual do veículo, sem aviso 

prévio.  Apenas as peças originais Piaggio oferecem a garantia de qualidade e asseguram que o veículo 

continua a funcionar conforme previsto pelo fabricante. 

A marca É propriedade da  Piaggio & C spa 

                 www.piaggiocom.pt 
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Ape 50 euro 4: a lenda atualizada 
O Ape 50 agora na versão Euro 4 

beneficiou de importantes atualizações 

técnicas e estéticas o que contribuiu para 

um melhor desempenho, surgindo assim com 

uma aparência mais “fresca” e apelativa. 

Confortável num contexto rural, rápido e 

eficiente, quando se trata de transporte 

urbano, o Ape 50 adapta-se perfeitamente 

a quaisquer circunstâncias, pelo que 

consegue satisfazer uma ampla gama de 

necessidades, profissionais ou não.  A gama 

Ape 50 oferece soluções alternativas de 

mobilidade, únicas quando se trata de 

versatilidade e manuseio, factores a 

considerar, para quem gosta de expressar 

a sua originalidade. 

 Sempre atual, mais 

amigo do ambiente 

Graças ao motor a 2 tempos de 50cc  e  ao 

novo amortecedor, o Ape 50 respeita  

estri tamente o l imite de emissões de acordo 

com as normas Euro 4 sem comprometer o 

desempenho que sempre fez dele o 

companheiro ideal para curtas distâncias. 

Mas as alterações não são apenas estas. 

Na verdade,  o look prático, confortável e 
seguro foi também melhorado, sobretudo  
graças a: 

• um novo sistema de travagem, que garante 

maior conforto ao condutor; 

• um painel de instrumentos que apresenta 

um conteúdo de mais fácil leitura; 

• faróis LED, para melhor visibilidade e 

durabilidade; 

• tampas das rodas com um design mais 

moderno e atrativo; 

• novas combinações de cor, no interior e no 
exterior. 
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DECK  
O ORIGINAL 

Imbatível; de dimensões 
compactas, fácil manuseio e 

consumo reduzido. 
Ideal para transportes em 

pequena escala nos meios 

rurais e urbanos. 

VAN 
O FURGÃO MAIS 

COMPACTO E EFECIENTE 

Útil para pequenas e frequentes 

entregas, em contexto urbano, 

com um volume de carga de 1.3 m3 

de fácil e seguro acesso, graças   

ao fecho na porta traseira. 

CROSS  
A ESCOLHA 

INTELIGENTE 

A versão mais atual da gama, 

que não passa despercebida, 

graças ao seu look jovem e 

arrojado. 


