
Apegama



NOS ÚLTIMOS SESSENTA ANOS, O VEICULO COMERCIAL MAIS 
VERSÁTIL DO MUNDO
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que as suas três rodas 

encheram as estradas no mundo transportando todos os tipos de carga. 

O Ape representa um dos mais significativos capítulos na história da 

mobilidade urbana e transporte comercial. Um veículo único que com a 

sua inconfundível silhueta, se tornou num ícone do transporte. O Ape faz 

parte da história de Itália, um produto criado pelo génio da aeronáutica, 

Eng. Corradino D’Ascanio e impulsionado pela visão de futuro, de Enrico 

Piaggio. Leve, ágil e versátil, foi sendo desenvolvido ao longo das décadas, 

sem perder a sua inconfundível fisionomia. Desde o Ape A, criado no período 

de reconstrução do pós-guerra italiano, que acompanhou a nação através 

do boom económico até ao futurista Ape Pentarò 5-rodas, do início dos anos 

sessenta e ainda à indiscutível rainha, o carro Ape dos anos setenta. A estes 

modelos, seguiu-se o Ape TM criado em 1982 por Giorgetto Giugiaro e as 

versões actuais, tais como o Ape Cross, dedicado a uma camada mais jovem. 

A dimensão compacta do Ape, juntamente com o seu rácio de viragem de 

apenas, 3.4 m (3.00 m para os modelos Ape 50), permite-lhe facilmente 

alcançar os centros históricos nas cidades, ruas estreitas e locais de difícil 

acesso a qualquer outro veículo comercial, sem sacrifício da capacidade de 

carga, até 800 kg! Seguro e económico, graças ao motor a gasolina desde 50 

a 218 cc, a gama Ape inclui versões com guiador ou com volante, para todas 

as possíveis aplicações profissionais.





APE 50: MAIS EM MENOS ESPAÇO
O Ape 50 é a mais pequena e versátil clas-

se de veículos comerciais, disponíveis 

nos nossos dias. Estacionamento e aces-

sibilidade não são um problema, mesmo 

nas ruas mais estreitas da cidade. Pode 

ser conduzido com licença de scooter, a 

partir dos 14 anos de idade. Para o seu 

tamanho e economia de combustível, 

possui uma incomparável capacida-

de de carga (até 200 kg ou 1,5 m3). Com 

uma plataforma de fácil acesso da ver-

são pick-up, espaço generoso da versão 

furgão ou o estilo jovem do modelo Cross, 

o Ape 50 oferece soluções praticamente 

ilimitadas.

Ape 50





APE 50 PICK UP: O ORIGINAL
Ideal para transportar pequenas cargas em zonas rurais e urbanas, é o modelo de Ape 

mais vendido de toda a gama. Imbatível na compacidade, manobrabilidade e economia 

de combustível, com uma autonomia superior a 300 km, com um único tanque de com-

bustível. Disponível nas versões de plataforma curta e longa, ambas ideais para uma 

ampla variedade de aplicações.

APE 50 FURGÃO: UM PEQUENO E HÁBIL VEICULO DE DISTRIBUIÇÃO
Ideal para pequenas e frequentes entregas na cidade. Manobrável, seguro e ágil no 

trânsito, é a solução perfeita para o problema de estacionamento devido às suas  

dimensões ultracompactas. Capaz de transportar até 170 kg de carga, no seu compar-

timento de 1,5 m3, completamente coberto e protegido.

APE 50 CROSS COUNTRY: O “JOVEM” PICK UP
Com um design fresco e dinâmico, cores contemporâneas, o Ape 50 Cross Country é 

uma afirmação de moda. O mini pick-up vem de fábrica com equipamento completo, 

para total segurança: barras de segurança, pára-choques frontal e traseiro, espelhos 

largos na retaguarda. Aproveite a vida em pleno com o Ape 50 Cross Country, transporte 

a sua prancha de surf ou snowboard, enquanto ouve a música favorita, uma vez que que 

o veículo vem de fábrica, com instalação eléctrica para colocação de sistema de som.

Ape 50
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O PARCEIRO PERFEITO
A versão com múltiplas funções mais 

vendida de toda a gama, capaz de res-

ponder a todas as necessidades de 

transporte.

Com compactas dimensões, escon-

de uma impressionante capacidade de 

carga na versão pick up, o Ape TM pode 

transportar até 700 kg em total seguran-

ça, graças ao moderno e eficiente motor 

a gasolina. O Ape TM pode ser conduzido 

com Carta de Condução Classe A ou B e 

está ainda disponível, na versão chassi, 

para transformação com equipamento 

especial. 

Ape TM





TM PICK UP, DIGA ADEUS AOS PROBLEMAS DE ESPAÇO!
Definitivamente considerado uma força do trabalho, este modelo oferece versatilidade 

sem paralelo e uma capacidade de carga impressionante.  O eficiente motor a gasolina 

torna o TM ágil, económico e capaz de cobrir qualquer percurso médio ou longo, num 

curto espaço de tempo. Disponível nas versões, plataforma curta, plataforma longa e 

plataforma basculante, abas laterais e traseira de liga leve e moderno design. A versão 

com plataforma longa, ostenta uma superfície de 2,75 m2, de carga utilizável, com uma 

capacidade de carga máxima até 700 kg. O Ape TM está disponível nas duas versões; 

com guiador, ideal para zonas rurais e volante, mais adequado para a cidade.

TM FURGÃO, O SEU LEAL COMPANHEIRO DE TRABALHO 

O Ape perfeito para distribuição e entrega de grandes encomendas, com uma larga 

plataforma de carga, totalmente utilizável. É a solução ideal para transportar cargas 

relativamente grandes na cidade, oferecendo uma total protecção das condições cli-

matéricas. O volume de carga vai até aos 2,5 m3 e a capacidade de carga quase 700 kg, 

tornando-o uma imbatível proposta de transporte.

Ape TM
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O NOVO APE CALESSINO 200,
O ICÓNICO TRÊS-RODAS.
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 Ca-

pri, 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 vi-

ver; tudo o que é um estilo de vida ra-

diante.

O Ape Calessino 200, a última adição à 

família de veículos que desde 1949 re-

volucionou o transporte de passageiros 

em centros históricos da cidade e estra-

das sinuosas, manteve a frescura do es-

tilo não-conformista, da versão original.

Melhorias técnicas, efectuadas sem es-

forço, misturadas com um design fiel ao 

estilo eterno que fez do Ape Calessino 

um ícone de uma época glamorosa.

ApeCalessino





Ape 50

Ape 50 Pick Up Ape 50 Pick Up Longo Ape 50 Cross Country Ape 50 Furgão

Motor 50 cc 2T 50 cc 2T 50 cc 2T 50 cc 2T

Alimentação gasolina gasolina gasolina gasolina

Potência máx.  1.8  kW a 5500 rpm  1.8  kW a 5500 rpm  1.8  kW a 5500 rpm  1.8  kW a 5500 rpm

Sist. de arrefecimento ar ar ar ar

Velocidade máx. 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h

Tracção Traseira Traseira Traseira Traseira

Pneus 100/90-10 61J 100/90-10 61J 100/90-10 61J 100/90-10 61J

Peso bruto total (kg) 510 510 510 510

Comprimento (mm) 2490 2660 2530 2500

Largura (mm) 1260 1260 1260 1260

Altura (mm) 1550 1550 1620 1590

Dist. entre eixos (mm) 1590 1590 1590 1590

Volume de carga (m3) - - - 1,5

Plataforma de carga 
(mm) 1190 x 1140 1350 x 1140* 1190 x 1140 1190 x 1140

Peso útil (kg) 205 205 185 175

*1.200 mm no caso de abas e traseira em liga leve

A Piaggio reserva-se o direito de efectuar modificações técnicas e estéticas sem aviso prévio.
Utilize peças originais Piaggio para garantir a qualidade e o desempenho do seu veículo.



Ape TM Ape Calessino

Pick Up SL Pick Up Top Pick Up basculante Furgão

Motor 218 cc 2T 218 cc 2T 218 cc 2T 218 cc 2T 197 cc 4T

Alimentação gasolina gasolina gasolina gasolina gasolina

Potência máx. 7,5 kW a 5000 rpm 7,5 kW a 5000 rpm 7,5 kW a 5000 rpm 7,5 kW a 5000 rpm 7,5 kW a 4750 rpm

Sist. de 
arrefecimento ar ar ar ar ar

Velocidade máx. 64 km/h 64 km/h 64 km/h 64 km/h 55 km/h

Tracção Traseira Traseira Traseira Traseira Traseira

Pneus (guiador) FRT: 4.00 12C 6PR 78J
TRA: 125 R12C 81J

FRT: 4.00 12C 6PR 78J
TRA: 125 R12C 81J

FRT: 4.00 12C 6PR 78J
TRA: 125 R12C 81J

FRT: 4.00 12C 6PR 78J
TRA: 125 R12C 81J 4.80/4.00-8 70N TL

Pneus (volante) 125 r12C 81J 125 r12C 81J 125 r12C 81J 125 r12C 81J -

Peso bruto total 
(kg) 1270 1270 1270 1270 610

Comprimento 
(mm) 3175 3390 3225 3210 2700

Largura (mm) 1480 1500 1530 1480 1335

Altura (mm) 1630 1630 1630 1780 1780

Dist. entre eixos 
(mm)

2170 (guiador)
2130 (volante)

2170 (guiador)
2130 (volante)

2170 (guiador)
2130 (volante) 2130 (volante) 1920

Volume de carga 
(m3) - - - 2,7 -

Plataforma de 
carga (mm) 1770x1420 1970x1420 1810x1450 1770x1430 -

Peso útil (kg) 805 805 765 765 -
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