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Porter

Piaggio, lider w transporcie profesjonal-

nym, przedstawia serię pojazdów użytko-

wych Porter, które proponują funkcjonalne, 

konkurencyjne cenowo i pewne rozwiąza-

nia. Duża zwrotność jest zasługą zwartych 

wymiarów pojazdu i małego promienia 

skrętu wynoszącego zaledwie 3,7 metra. 

Takich charakterystyk nie posiada żaden 

inny pojazd użytkowy. Dodatkową zasługą 

Portera jest jego wyśmienita ładowność, 

która dochodzi do 850 kg. Dzięki swojej 

platformie typu "flat", pozbawionej zbęd-

nych przetłoczeń, operacje załadunku i 

rozładunku są dużo łatwiejsze i szybsze. 

Seria Porter jest dostępna z nowymi eko-

przyjaznymi rozwiązaniami napędu o ma-

łej szkodliwości środowiskowej Piaggio 

Eco Solution, o podwójnym zasilaniu na 

benzynę / LPG oraz o napędzie elektrycz-

nym. 

PROFESJONALNY TRANSPORT 
ZGRABNY I ZWARTY
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NIEZWYKŁA ZWROTNOŚĆ
Dzięki swoim zwartym wymiarom Porter jest najzręczniejszym i najbardziej zwrotnym pojazdem 
użytkowym dostępnym na rynku. Wyśmienity promień skrętu serii Porter - jedynie 3,7 metra w po-
równaniu do średniej rynkowej 5,3 metra - jest zasługą innowacyjnego systemu E.P.S. (Electronic 
Power Steering), który sprawia, że każde parkowanie jest niezwykle proste i szybkie, a prowadzenie 
pojazdu staje się dużo bardziej komfortowe i bezpieczne. Łatwość manewru w połączeniu z małym 
rozstawem kół umożliwia Porterowi łatwy dojazd do centrów historycznych, wąskich uliczek oraz 
miejsc zazwyczaj ciężko dostępnych dla pozostałych pojazdów użytkowych. Porter jest idealnym 
towarzyszem transportu użytkowego!

POJAZDY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Badania przeprowadzone przez Piaggio pozwoliły stworzyć ekoprzyjazne pojazdy serii Porter. Ich 
niska szkodliwość to niewątpliwa korzyść dla środowiska miejskiego i ogromny plus dla pojazdu 
użytkowego, który może poruszać się nawet w miejscach, gdzie przedsięwzięto środki przeciw 
zanieczyszczeniom, np. w historycznych centrach miast. Poza tradycyjnym silnikiem 1.300 ccm 
Euro 4, Porter jest dostępny także w ekoprzyjaznej wersji o niskiej szkodliwości środowiskowej 
Eco Solution o podwójnym zasilaniu benzyna / LPG (Eco Power) oraz o napędzie elektrycznym. 

Porter

3,7 mt
średnia: 5,3 mt*

najlepsza: 4,5 mt

Pojazdy
użytkowe

PROMIEŃ SKRĘTU
*średnia wyliczona na bazie pojazdów o 
analogicznym zasięgu



LICZNE WERSJE DLA LICZNYCH ZASTOSOWAŃ
Żaden z pojazdów użytkowych nie jest tak wszechstronny jak Porter. Oferuje pełną gamę modeli przysto-
sowanych do każdego rodzaju transportu: skrzynię i skrzynię powiększoną z trzema otwieranymi burtami; 
wywrotkę, bezkonkurencyjne wyposażenie w tak zwartym pojeździe; Van Furgon i Van Osobowy, idealne 
do miejskiego transportu towarów i osób; ramę, na której można zamontować ponad 50 zindywidualizo-
wanych rodzajów zabudowy i wyposażenia.

DUŻA ŁADOWNOŚĆ
Jedną z zalet Piaggio Porter jest jego zdolność do wykorzystania każdej przestrzeni. Ponad 50% po-
wierzchni pojazdu jest przeznaczona do załadunku ( w konkurencyjnych pojazdach wynosi ona do 28%). 
Maksymalna ładowność wynosi 850 kg. Platforma, wyposażona w trzy otwierane burty, wykorzystuje roz-
wiązania "flat", które w niezwykły sposób ułatwiają załadunek i rozładunek.

POJEMNOŚĆ

630 kg
850 kg

Porter
1,7 ton

Konkurencja
bezpośrednia
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Nowe zalety

NOWY NA ZEWNĄTRZ, NOWY 
WEWNĄTRZ. 
Prezentujemy całkowicie odnowiony 
Piaggio Porter: nowa stylistyka, udosko-
nalenia techniczne, nowe wyposażenie 
wnętrza, logo Porter umieszczone na 
maskownicy, nowy, odważniejszy wy-
gląd także świateł i zderzaków, wzorują-
cy się na współczesnej estetyce samo-
chodowej. Nowa stylistyka zewnętrzna 
znajduje swoje odzwierciedlenie w cał-
kowicie odnowionej kabinie: badania 
nad zwiększeniem komfortu pozwoliły 
zaoferować odpowiednie rozwiązania, 
dzięki którym można z większą wygo-
dą sprostać codziennym zajęciom. Ka-
bina została na nowo zaprojektowana 
a wzbogacona deska rozdzielcza zy-
skała całkowicie nowoczesny i ergono-
miczny wygląd. Kierowca ma do swojej 
dyspozycji nowe i wygodne schowki; 
jest też miejsce na radio z czytnikiem 
mp3 oraz na nawigację GPS. 



WYPOSAŻENIE: TERAZ TAKŻE 
"EXTRA" DLA TYCH, KTÓRZY 
CHCĄ JESZCZE WIĘCEJ.
Nowy Porter jest dostępny w dwóch wer-
sjach wyposażenia. Oprócz wersji Stan-
dard, charakteryzującej się atrakcyjną re-
lacją jakości do ceny, mamy teraz nową 
wersję Extra wyposażoną w dodatkowe 
udogodnienia dla tych, którzy również w 
pracy cenią sobie wygodę. 
Nowy Porter w wersji Extra posiada czuj-
niki parkowania, zderzaki w kolorze nad-
wozia, przednie światła przeciwmgielne, 
elektrycznie otwierane szyby, alarm i za-
mek centralny.
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Skrzynia

1.330 X 1.980
1.400 X 2.325

model

850

830
1,7 ton

wymiary skrzyni 
(mm)

ładowność 
(kg)

Porter to pojazd zgrabny i zwrotny, 
o niezwykłej pojemności. Jego se-
kret kryje się w całkowicie płaskiej 
podłodze z możliwością wygospo-
darowania przestrzeni umożliwia-
jącej transport wszelkiego rodzaju 
towarów. Trzy otwierające się burty, 
ułatwiające załadunek i rozładunek, 
wyposażone są w ergonomiczne 
mechanizmy blokowania burt. Mogą 
być wykonane z aluminium (40 cm 
wysokości) lub stali (30 cm wysoko-
ści).
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Wywrotka

1.400 X 1.930 815

model

1,7 ton

wymiary skrzyni  
(mm)

ładowność 
(kg)

Porter Wywrotka gwarantuje zarów-
no szybki załadunek jak i rozładu-
nek towarów, niezbędny dla firm bu-
dowlanych pracujących w centrach 
miast, centrach historycznych czy 
miejscach o gęstej zabudowie. Tym 
samym redukuje do minimum czas 
transportu i manewrowania. Co wię-
cej, Wywrotka wyposażona jest w 
system hydrauliczny, który zapewnia 
szeroki kąt opuszczenia, z ręcznym 
bądź automatycznym otwieraniem 
burt i płaską podłogą, wszystko po 
to, aby zoptymalizować powierzch-
nię ładunkową.
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1,7 ton

OSZKLONY
1,2/3

3
750

pojemność (m3)model

VAN

520

ładowność 
(kg)

VAN FURGON
Posiada 3 metry sześcienne po-
wierzchni załadunkowej o ładowności 
ponad 700 kg. Wyposażony jest w 
przesuwane drzwi po obu stronach, 
co ułatwia załadunek i rozładunek to-
warów, a dzięki swojej niezwykłej ste-
rowności zapewnia szybki i sprawny 
transport, także najdelikatniejszych 
towarów.
VAN OSOBOWY
Praktyczny i funkcjonalny pojazd do 
przewozu osób i towarów, z czterema 
przestronnymi miejscami. Dzięki ła-
twości prowadzenia i manewrowania 
jest idealnym rozwiązaniem na potrze-
by krótkodystansowych przewozów 
w transporcie kombinowanym, takich 
jak: transport turystyczny, transfer ho-
telowy czy usługi socjalne. Siedzenia 
mogą zostać w prosty sposób zde-
montowane w celu zwiększenia po-
jemności ładunkowej.
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i wiele innych dostępnych 
wyposażeń

RAMA

- podnośnik koszowy
- higiena miejska
- komory izotermiczne
- kontener na stałe  
  odpady miejskie

Porter Rama jest solidną bazą, na 
której można zamontować liczne 
rodzaje wyposażenia, tak aby za-
dowolić konkretne wymagania róż-
nych branż. Niezwykła możliwość 
zindywidualizowania pojazdu dzięki 
odpowiedniej zabudowie. Umożli-
wia stworzenie rozwiązań idealnych 
zarówno w sektorze prywatnym (ko-
mory izotermiczne, komory izolowa-
ne, trójboczne platformy, itd.), jak i w 
sektorze publicznym (wywóz śmieci, 
pługi / piaskarki, podnośniki koszo-
we, Straż Pożarna, Straż Miejska, 
itd.).
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Ekologiczne silniki Eco Solution: 
środowisko i oszczędność w transporcie użytkowym
Owocem badań Piaggio, od zawsze wrażliwego na problemy środowiska i oszczędności energii 
jest nowa seria ekoprzyjaznych pojazdów Porter Eco Solution. Kiedy inni się zatrzymują, Porter 
nie przestaje pracować! Poza tradycyjnymi wersjami spełniającymi normy Euro 4, pojazdy serii 
Porter dostępne są w wersji Eco Power, charakteryzującej się podwójnym zasilaniem na benzy-
nę i LPG o elektronicznym wtrysku sekwencyjnym.



PORTER ECO POWER: TRANSPORT UŻYTKOWY O ZIELONYM CHARAKTERZE

Oprócz zwinności i dużej ładowności, dodatkowym atutem pojazdów serii Porter jest silnik o niskiej 
szkodliwości dla środowiska. Redukcja emisji substancji szkodliwych wpływa korzystnie zarówno 
na środowisko miejskie, jak i na efektywność pracy poprzez np. redukcję kosztów paliwa czy też 
możliwość poruszania się w miejscach, gdzie nie mają wstępu pojazdy nie spełniające norm (np. w 
historycznych centrach miast). Podwójne zasilanie na benzynę i LPG o elektronicznym wtrysku 
sekwencyjnym zwiększa wydajność pojazdu. LPG jest nie tylko jednym z najtańszych paliw na 
rynku, ale także paliwem całkowicie pozbawionym benzenu, o niskiej emisji szkodliwych spalin. 
Porter, który już w fabryce staje się ekologiczny, gwarantuje wysoki poziom jakości.

PIAGGIO PORTER ELECTRIC-POWER: NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ, ZERO ZANIECZYSZCZEŃ

Piaggio Porter Electric-Power jest najpopularniejszym w Europie minivanem o napędzie elektrycz-
nym (ponad 5000 sprzedanych pojazdów). Porter Electric-Power 96 V wyposażony jest w prze-
łącznik prędkości, który umożliwia zoptymalizowane zużycie energii i zwiększa wydajność pojazdu. 
Elektryczny zespół napędowy pozwala osiągnąć maksymalną prędkość 57 km/h, oraz średnią wy-
dajność na 110 km, co sprawia, że jest on idealny do wszelkiego rodzaju zastosowań w obszarze 
miejskim. Czas ładowania został zredukowany: oprócz tradycyjnego ośmiogodzinnego cyklu łado-
wania istnieje też możliwość "szybkiego ładowania", które trwa zaledwie 2 godziny, co umożliwia 
szybkie uruchomienie pojazdu w nagłych przypadkach. 
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DANE TECHNICZNE

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

WYMIARY

1,7 TON 1,7 TON
ECO POWER

Napęd 1.300 ccm benzyna E4 1.300 ccm benzyna E4 + LPG

Zasilanie Wtrysk wielopunktowy LPG "Sequent" wtrysk sekwencyjny fazowy z elektronicznym  
przełącznikiem

Maksymalna moc 48 kW /4.800 obrotów/min 46,8 kW /5.000 obrotów/min
Chłodzenie cieczą cieczą

Maksymalna  
prędkość 130 km/h 130 km/h

Napęd tylny tylny
Opony 155 R12 86/88 N 155 R12 86/88 N

Dopuszczalna masa całkowita   1.700 kg    1.700 kg  
Dopuszczalna masa przyczepy 600 kg 600 kg

STANDARD
Van Furgon Van Osobowy Skrzynia Długa skrzynia Wywrotka Rama

Długość 3.400 mm 3.400 mm 3.420 mm 3.775 mm 3.565 mm 3.570 mm
Szerokość 1.395 mm 1.395 mm 1.395 mm 1.460 mm 1.460 mm 1.395 mm
Wysokość 1.870 mm 1.870 mm 1.705 mm 1.730 mm 1.800 mm 1.705 mm

Rozstaw osi 1.810 mm 1.810 mm 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm
Objętość załadunku 3 m3 1,2 m3 - - - -

Powierzchnia  
załadunku (mm) 1.270 x 1.760 1.270 x 1.760 1.330 x 1.980 1.400 x 2.325 1.400 x 1.930 -

STANDARD
Van Furgon Van Osobowy Skrzynia Długa skrzynia Wywrotka

1,7 ton Benzyna 750 kg - 850 kg 830 kg 815 kg
1,7 ton Eco-power 720 kg - 805 kg 705 kg 765 kg
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Producent zastrzega sobie możliwość modyfikacji technicznych i estetycznych.
Oryginalne części zamienne Piaggio gwarantują jakość i nie zmieniają wydajności Waszego pojazdu.

Gama Kolorów

White Silk

Blue Action Rock Sand

Red EnergyOrange Sunrise

Wszystkie pojazdy Piaggio są objęte

której warunki znajdują się w ulotkach informacyjnych 

2 LETNIĄ
gwarancją, 

Piaggio pleca 

Znak jest własnością  
POJAZDY 

UŻYTKOWE PIECZĄTKA SALONU 
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