


Como que retirado do filme Dolce Vita, o Ape Calessino 200 evoca uma aura  
de charme, um sofisticado estilo de vida Mediterrânico e férias glamorosas.  
O seu álbum de recordações inclui Capri, Portofino, Cannes, Positano e  
Forte dei Marmi; estradas estreitas e sinuosas até enseadas isoladas; brisa do mar e 
aromas; aperitivos ao pôr-do-sol com vista sobre os penhascos; alegria de viver;  
tudo o que é um estilo de vida radiante.
O Ape Calessino 200, a última adição à família de veículos que desde 1949 
revolucionou o transporte de passageiros em centros históricos da cidade e estradas 
sinuosas, manteve a frescura do estilo não-conformista, da versão original.
Melhorias técnicas, efectuadas sem esforço, misturadas com um design fiel ao estilo 
eterno que fez do Ape Calessino um ícone de uma época glamorosa.
O novo tamanho compacto, torna o Ape Calessino 200 ainda mais ágil e fácil de 
manobrar, mesmo nas mais difíceis condições de condução. 
Com uma imagem apelativa, o Ape Calessino 200 é ideal para eventos especiais, 
promoção de marcas e publicidade. É ainda perfeito para transporte de passageiros 
nos centros históricos da cidade, resorts e pontos turísticos. A sua personalidade 
evocativa torna-o muito apetecível para os coleccionadores e fans do estilo italiano.

O NOVO APE CALESSINO 200,
O ICÓNICO TRÊS-RODAS











C O R E S

VERMELHO OCIDENTAL

Para dois passageiros e condutor, o Ape Calessino apresenta características como uma 
estrutura única aberta e uma prática capota, que permite apreciar as vistas e saborear 
a sensação de ar livre em qualquer momento da jornada. Podemos encontrar este 
veículo nas seguintes cores clássicas: Vermelho Ocidental, Azul Charme e Branco Árctico, 
em combinação com a capota e quatro portas de tecido impermeável e lavável cor 
beije e em harmonia com os assentos e interiores. Apresentamos o novo 4 tempos da 
Piaggio, 200cc, cilindro único, motor a gasolina e 4 velocidades.

AZUL CHARME BRANCO ÁRTICO



E S P E C I F I C A Ç Õ E S  T É C N I C A S
Motor 197cc, 4 tempos, gasolina

Potência Máxima na Cambota 7,5kW @ 4,750 rpm

Sistema de Refrigeração Ar

Caixa de Velocidades 4 Velocidades + marcha atrás

Travões Operado por pedal, de circuito duplo, tambor dianteiro e traseiro

Suspensão Dianteira Braços de ligação com mola helicoidal coaxial e amortecedor

Suspensão Traseira Braço de ligação independente c/molas de borracha e amortecedores

Pneus 4.8/4.00 8 70N TL

Comprimento (mm) 2,700

Largura (mm) 1,335

Altura (mm) 1,780

Distância entre Eixos (mm) 1,920

Raio de Viragem (mm) 3,000

Largura rodas traseiras (mm) 1,140

Peso Líquido (kg) 350

Peso Bruto Total (kg) 610

Capacidade do Tanque de Combustível (l) 10,5

Velocidade Máxima (km/h) 55

Conformidade de Emissões L5, três-rodas, Euro 2

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

O fabricante reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas e o aspecto visual sem aviso prévio.

Apenas as peças originais Piaggio oferecem a garantia de qualidade e asseguram que o seu veículo continua a funcionar como pretendido pelo fabricante.
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A marca é propriedade da
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