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6Het nieuwe          Porter gamma



Motor 1.299cc benzinemotor, 4 cilinder in lijn – E6

Brandstof Sequentiële brandstofinjectie

Maximaal vermogen 61kW (83,2pk) @ 6.000 toeren, Porter en Maxxi
59kW (80,5pk) @ 5.400 toeren, HS

Maximaal koppel 112Nm @ 4.300 toeren

Koeling Vloeistof

Topsnelheid 130km/u Porter – 125km/u Maxxi, HS

Aandrijving Achterwielen

Banden 155/80 R13 Porter - 165/65 R14 Maxxi, HS

Technische gegevens

De nieuwe MultiTech Euro 6 krachtbron is het 
antwoord voor het Piaggio-gamma van benzine 
aangedreven bedrijfsvoertuigen, hij biedt efficiëntie, 
duurzaamheid en flexibiliteit in combinatie met 
lagere operationele - en onderhoudskosten. De 
1.300cc met dubbele nokkenas, 16 kleppen MultiTech 
krachtbron is kettingaangedreven en voorzien van 
elektronisch gestuurde multipoint brandstofinspuiting 
die voldoet aan alle vereisten van de Euro6 norm. 
Deze krachtige ‘lage-emissie’ motor biedt de 
perfecte oplossing voor situaties op smalle wegen 
en in krappe bochten, maar ook in de uitdagende 
drukte van het stadsverkeer. 

Nieuwe krachtbron
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LAGERE UITSTOOT*

MEER KOPPEL*

MEER VERMOGEN*

LAGER VERBRUIK*

* Vergeleken met de Euro5 versie



MEER COMFORT

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

OVERZICHTELIJKER DASHBOARD 

NIEUW DESIGN

Met hun compacte afmetingen en de nieuwe Euro6 motoren  
zijn de Porter en de Porter Maxxi de meest wendbare, 
lichte bedrijfsvoertuigen op de markt. Een minimale 
draaicirkel en EPS (elektronische stuurbekrachtiging) 
zorgen ervoor dat alle manoeuvres snel en eenvoudig 
uit te voeren zijn. Het indrukwekkende laadvermogen van  
de volledig vlakke laadvloer, met neerklapbare zijschotten  
aan weerskanten en een laadklep aan de achterzijde 
vergemakkelijken het laden en lossen. Hierdoor wordt de 
Porter een onmisbare en betrouwbare businesspartner.  
En voor de klant die alles wil zijn er extra varianten lever- 
baar. In de carrosseriekleur gespoten bumper met 
geïntegreerde mistlampen, elektrische raambediening, 
elektronisch antidiefstal systeem, parkeersensoren*, centrale 
deurvergrendeling en een radio, CD en MP3 speler.  

Uw ideale werkpartner 

* Niet leverbaar op de Chassis cab

De nieuwe Euro6 motor heeft een nog 
krachtigere PTO (Power Take Off) met een 
vermogen van maximaal 6kW (50% meer dan 
de vorige versie) en biedt nog meer prestaties 
voor de BCM (Body Control Module).  

Standaard antidiefstalsysteem

Nog meer  
toepassings- 
mogelijkheden  
voor de verschillende  
Porter uitvoeringen

Start- 
blokkering

Het elektronische stabiliteits- en tractiecontrole- 
systeem grijpt in bij slip, controleert het motor- 
vermogen en remt de afzonderlijke wielen af. Het 
ESC systeem corrigeert effectief zowel overstuur als 
onderstuur.  ESC werk samen met het bestaande 
veiligheidssysteem ABS.

ESC:
safety first!

Nieuw interieur

+50%
power



Welke keuze u ook maakt, Deck, Window van, Panel van 
of Tipper bed, er is een uitgebreid assortiment van kant en  
klare Porters die voorzien in de meest voorkomende toe- 
passingen en behoeften. De Chassis cab biedt volledige 
flexibiliteit en is de basis voor een breed gamma aan 
verschillende varianten die inspelen op de specifieke 
behoeften van u als klant.

Verschillende versies voor  
diverse toepassingen

Chassis cab

Tipper bed

Window van

Panel van

Deck



Met een uitgebreide keuze uit verschillende versies, de 
Porter Maxxi is het perfecte voertuig voor elk transport. De 
Deck met zijn vaste laadvloer, neerklapbare zijschotten en 
neerklapbare achterklep heeft een effectief laadvermogen 
van maximaal 1.120 kilogram. De Tipper bed (lang of kort) 
heeft een maximale kiephoek van 45 graden. De Chassis 
cab dient als basis voor meer dan 50 gespecialiseerde 
modules. ABS wordt nu standaard aangeboden en het 
complete gamma kan beschikken over HS (High Slope). 
Met HS beschikt de Porter over 26% meer koppel specifiek 
bedoeld voor het wegrijden op steile hellingen. 

Met een versterkt chassis en dubbele achterwielen, biedt 
de Porter Maxxi nog meer laadvermogen en een grotere 
stabiliteit wanneer hij volledig beladen is. De Porter Maxxi is 
ook uitgerust met een sperdifferentieel waardoor hij zelfs in 
bijzonder moeilijke omstandigheden tractie heeft. 

Zelfs het zwaarste werk  
is een klein klusje

Deck

Tipper bed

Chassis cab



De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische kenmerken en het uiterlijk van zijn producten te wijzigen op elk  
moment zonder voorafgaande kennisgeving. Originele Piaggio onderdelen verzekeren een gegarandeerde kwaliteit en zorgen  

ervoor dat uw voertuig altijd in optimale conditie verkeert. 

AFMETINGEN CHASSIS-CAB LONG DECK TIPPER BED PANEL VAN WINDOW VAN

Lengte (mm) 3.555 3.775 3.565 3.400 3.400

Breedte (mm) 1.395 1.460 1.460 1.395 1.395

Hoogte (mm) 1.705 1.705 1.705 (cab) 1.870 1.870

Wielbasis (mm) 1.830 1.830 1.830 1.810 1.810

Overhang voor (mm) 880 880 880 880 880

Overhang achter (mm) 845 1.065 885 710 710

Spoorbreedte voor (mm) 1.205 1.205 1,205 1.210 1.210

Spoorbreedte achter (mm) 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220

Max. Laadbak ruimte (mm) - 1.385 x 2.320 1.405 x 1.940 1.270 x 1.910 1.270 x 920

LAAD CAPACITEIT
1.5 t GVW versie * 630 590 550 520

LAAD CAPACITEIT
1.7 t GVW versie * 830 790 750 720

AFMETINGEN CHASSIS CAB FLAT BED SHORT 
TIPPER BED

LONG 
TIPPER BED

Lengte (mm) 3.775 4.360 3.830 4.360

Breedte (mm) 1.450 1.560 1.560 1.560

Hoogte (mm) 1.730 1.730 1.730 (cab) 1.730 (cab)

Wielbasis (mm) 2.180 2.180 2.180 2.180

Overhang voor (mm) 880 880 880 880

Overhang achter (mm) 715 1.300 770 1.300

Spoorbreedte voor (mm) 1.212 1.212 1.212 1.212

Spoorbreedte achter (mm) 1.206 1.206 1.206 1.206

Max. Laadbak ruimte (mm) - 1.505 x 2.775 1.505 x 2.345 1.505 x 2.775

LAAD CAPACITEIT
2.2 t GVW versie, Maxxi, HS * 1.120 1.060 1.040

* Afhankelijk van de beperkingen van de bewuste variant. Laadvermogen gegevens zijn voor het voertuig zonder opties.

Het merk is eigendom van Piaggio & C spa

DEALER STEMPEL

2 YEAR’S
guarantee

2 YEAR’S
roadside assistance

zoals weergegeven in brochures

Porter Maxxi

Porter
Kleuren programma  Porter • Porter Maxxi

Azure bay

Red Sprint

Orange

Blue Action

White Silk

De Piaggio Commercial Vehicle Service staat altijd paraat als u het nodig hebt. De service stelt u in 
staat altijd uw werk te doen, onder welke omstandigheid dan ook.



www.piaggiocommercialvehicles.com
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