
Piaggio Ape 400 Classic – wersja standardowa

Piaggio Ape 400 Classic 

w wersji standardowej

Zabudowa o obłych kształtach przystosowana do obsługi z boku pojazdu. 

Zaprojektowana została pod Piaggio Ape 400 w wersji classic. Dzięki zastosowaniu 

wytrzymałego tworzywa, korpus zabudowy cechuje się nietuzinkowym designem przy 

zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych. Konstrukcja nośna wykonana 

jest z lekkiego aluminium i na niej zainstalowane są wszystkie urządzenia.
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Piaggio Ape 400 Classic 

Wersja do lodów - 8 smaków

Zabudowa Piaggio Ape przystosowana do sprzedaży lodów z boku pojazdu wyposażona 

jest w profesjonalny konserwator mieszczący 8 kuwet na lody o pojemności 7,3 litra 

każdy. Pozwala to na przechowywanie ok. 4-5 kg lodów w każdym pojemników. 

Konserwator został zaprojektowany specjalnie do pracy w ciężkich warunkach i posiada 

wzmocniony układ chłodzenia.  Elektroniczny sterownik pozwala na pracę w zakresie 

od -10 do -21 °C.

Piaggio Ape w wersji do sprzedaży lodów posiada instalację sanitarną i elektryczną. 
W skład instalacji sanitarnej wchodzi dwukomorowy zlew, kran z podgrzewaczem wody 

oraz zbiorniki na wodę czystą i zimną o pojemności 13,5 l każdy. Instalacja elektryczna to 

przetwornica z wbudowaną ładowarką pozwalająca na zasilenie zarówno konserwatora 

jak i innych urządzeń znajdujących się w pojeździe. W standardzie Piaggio Ape 

wyposażony jest w dwa akumulatory typu AGM o pojemności 120 ah każdy. Istnieje 

możliwość rozszerzenia pojemności akumulatorów do nawet 200 ah.
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Zabudowa Ape 400 może dwa rodzaje wykończeni blatu roboczego. W wersji 

podstawowej jest to stal nierdzewna dopuszczona do kontaktu z żywnością, opcjonalnie 

blat może zostać wykonany z drewna o dowolnego gatunku. Część sanitarną (zlewy) 

od strefy klienta rozdziela przegroda wykonana z litego drewna lub tworzywa 

sztucznego. Pozwala to na zachowanie wysokiej estetyki i higieny. 

1. Opony z białym rantem

2. Wygodne szafki do
    przechowywania

3. Drewniana przegroda
    przestrzeni roboczej

4. Moduł sanitarny 
    (zlew + kran)

5. Miejsce do aranżacji
    od strony klienta

6. Elementy ozdobne
    modelu Calessino
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Zakres prac wykonywanych w cenie podstawowej 

– 49 900 zł netto

1. Instalacja kompletnej zabudowy na dostarczonym pojeździe Piaggio Ape 400. 

W skład zabudowy wchodzi:

2. Malowanie zabudowy na wybrany kolor

3. Oklejenie Zabudowy i Piaggio Ape logotypem (branding)

Zabudowa, konstrukcja aluminiowo - kompozytowa

Konserwator do lodów na 8 smaków

Instalacja sanitarna (ciepła, zimna woda)

Instalacja elektryczna (2x 120ah + przetwornica napięcia)

Blat ze stali kwasoodpornej

Przegroda nablatowa

Piaggio Ape 400 Classic – wersja do lodów

INSTALACJA 

SANITARNA

INSTALACJA 

ELEKTRYCZNA

AKCESORIA
DODATKOWE
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Opcje dodatkowe

dostępne po uzgodnieniu  

1. Lakierowanie Piaggio Ape classic

Opcja lakierowania polega na kompletnym rozłożeniu dostarczonego pojazdu, 

polakierowaniu zgodnie z ustaloną kolorystyką, i złożeniu z powrotem do swojej 

pierwotnej formy.

2. Naprawa uszkodzonych elementów

Naprawiamy i wymieniamy uszkodzone elementy jak klamki, zamki, linki, elementy 

układów, wymiana filtrów i oleju.

5. Konwersja Classic -> Calessino

Lifting Ape Classic do wyglądu modelu Calessino polega na nadaniu retro 

charakteru zwykłemu modelowi Ape 400.

Elementy które ulegają zmianie:

4. Oświetlenie wewnątrz zabudowy

3. Większe akumulatory

          a. 2 x 120 ah - > 2x 150 ah 

          b. 2 x 120 ah - > 2x 200 ah

Plafon LED Retro ( 4 żarówki)

przedni błotnik + nosek

chromowane listwy pod przednią szybą

Cena: 4500 zł netto

Cena: 700 zł netto

Cena: 1500 zł netto

Wyceniane indywidualnie części + robocizna

Cena:

500 zł netto
Cena:

600 zł netto
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Jak zmienia się wygląd?

6. Tapicerowanie kabiny Piaggio Ape

koła z białym rantem

chromowane obudowy lamp

chromowane lusterka

a. Ekoskóra 

b. Skóra naturalna

Cena: 4870 zł netto

Cena: 1200 zł netto

Cena: 1700 zł netto

Oferta handlowaWWW.FOODBIKE.PL

office@foodbike.pl
+48 517 274 427

Zapraszamy do kontaktu!
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