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PERFIL POSSANTE,
ASPETO ROBUSTO
Porque o quotidiano pode estar cheio de imprevistos,
o break AIXAM da nova gama EMOTION foi concebido para se
adaptar a todas as situações. Reconhecível pelo seu perfil único,
com o seu tejadilho alto e uma habitabilidade excecional,
é simplesmente indispensável para se sentir livre.

N OVA G A M A
AIXAM EMOTION
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PREMIUM
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EVO
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T U D O PA R A AG R A DA R A Q U E M
A D O R A T E R M U I T O E S PAÇO
Habitáculo generoso e confortável, condução
a uma altura mais elevada, porta-bagagens 1100 l …
Bem-vindo a um interior XXL inteiramente pensado
para seu prazer e conforto.
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Ecrã TFT de matriz ativa de 3,5''

AIXAM CONNECT com câmara
de marcha-atrás integrada

EVO
HÁBIL E INTUITIVO
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Opção Aixam Connect: tablet de ecrã tátil
de 6,2'' com câmara de marcha-atrás

Grelha dianteira preto brilhante, faróis de condução diurna redondos de LED
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Revestimento dos estofos de napa preto com pespontos brancos

Assinatura cromada na grelha dianteira

Rodas em liga de 15’’ pretas em estilo “Seven”
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Faróis de nevoeiro LED
com enquadramento preto brilhante

Ambiente interior em alumínio

SENSAÇÃO SUV

PREMIUM
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P R I N C I PA I S EQ U I PA M E N TO S
Pode encontrar a ficha técnica com a lista completa de equipamentos no seu distribuidor AIXAM ou em aixam.pt

EVO
PAINEL DE INSTRUMENTOS
• E crã de matriz ativa TFT de 3,5 polegadas
• C omputador de bordo no ecrã multifunções central
CONDUÇÃO E SEGURANÇA
• L impa-vidros traseiro
•Ó
 culo traseiro com desembaciador
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CONFORTO, ACABAMENTOS E ARRUMAÇÃO
Apoios de braço em espuma com revestimento de tecido
Porta-luvas com porta-moedas e porta-copos
• C hapeleiraa do porta-bagagens rígida
•G
 relha dianteira preta brilhante
• F echo centralizado com telecomando tipo Flipkey
• R evestimento integral do tejadilho
• E levadores de vidros elétricos com descida e subida
por impulsos do vidro do condutor
• P ack Cross
Faróis de condução diurna redondos de LED
Para-choques dianteiro com aspeto de barra
de proteção integrada
Para-choques dianteiro e traseiro pretos
• P ack decorativo sem alumínio
• P ara-choques dianteiro e traseiro reforçados
•Painel de instrumentos injetado " Aixam cockpit " granulado
• V idros traseiros escurecidos
• V idros escurecidos
ÁUDIO
•A
 ixam Connect: tablet 6,2’’ + USB+ Bluetooth compatible DAB
(rádio digital terrestre) + camara de marcha-atrás
• 2 altifalantes Ø 130 mm
RODAS
• J antes de liga leve de 14'' prata estilo " 8 raios "
BANCOS
• E ncosto de cabeça
• E ncosto do banco do condutor regulável
• R evestimento dos estofos de napa preto com pespontos
existe também na versão
quadriciclo pesado 4 LUGARES

com carta de condução B1

PREMIUM

PAINEL DE INSTRUMENTOS
• Ecrã de matriz ativa TFT de 3,5 polegadas
• Computador de bordo no ecrã multifunções central
CONDUÇÃO E SEGURANÇA
• Apoios de braço em espuma com revestimento de tecido
• Saídas de ventilação laterais de condutor e passageiro
• Câmara de marcha-atrás
• Limpa-vidros traseiro
• Faróis de nevoeiro LED
• Faróis de condução diurna redondos de LED
• Óculo traseiro com degelo temporizado
• Indicador luminoso de LED no retrovisor
CONFORTO, ACABAMENTOS E ARRUMAÇÃO
• Grelha dianteira preta brilhante com assinatura cromada
• Divisória habitáculo/porta-bagagens
• Consola central com porta-copos e porta-cinzeiro amovível
• Rede de porta-bagagens amovível
• R evestimento integral do tejadilho
• Grelhas laterais no para-choques preto brilhante
• Insonorização do habitáculo premium
• Pack cromado com barras de tejadilho cromadas
• Pack decorativo à cor da carroçaria

•Pack SUV

Distância ao solo elevada de 50 mm
Para-choques dianteiro e traseiro reforçados
Para-choques dianteiro com aspeto de barra
de proteção integrada
Proteções de passagem de rodas pretas injetadas
Spoillers dianteiro e traseiro cinza prata
•Sensores de estacionamento
•Tapetes pretos bordado e debruados
•Vidros traseiros escurecidos
ÁUDIO
•Aixam Concert 2 altifalantes (2x300 W máx.) de cone duplo
•Aixam Connect 7: tablet de 7’’ + Bluetooth + USB + câmara
de marcha-atrás + USB compatible DAB (rádio digital
terrestre) com Apple Car Play e Android Auto
RODAS
•Pneus de perfil alto SUV
•Jantes de liga leve de 15'' diamantadas pretas estilo " Seven "
BANCOS
•Revestimento dos estofos de napa preto com pespontos
•Revestimento dos estofos de pele preta e vermelho
bordeaux e pack decorativo vermelho bordeaux soft em
opções gratuitas agrupadas
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CORES DA CARROÇARIA

Azul safira

EVO

PREMIUM

Branco nacarado

EVO

PREMIUM

Vermelho nacarado

EVO

PREMIUM

Azul marinho metalizado

EVO

PREMIUM
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Cinzento prata metalizado

Cinzento titânio metalizado

EVO

EVO

PREMIUM

PREMIUM

Preto metalizado

EVO

PREMIUM

JANTES

Jantes de liga leve de 14'' prata estilo
" 8 raios " 155/65R14
EVO

PREMIUM

Jantes de liga leve de 15'' diamantadas
pretas estilo " Seven " 155/65R15
EVO

PREMIUM
Um volume de porta-bagagens excecional de 1100 l

PA I N E L D E I N S T R U M E N TO S

E Q U I PA M E N T O D E S É R I E E O P C I O N A L*

PACKS DECORATIVOS
PAINEL DE INSTRUMENTOS E PORTAS*

AIXAM OFERECE A MAIOR ESCOLHA DO MERCADO
PARA PODER PERSONALIZAR O SEU VEÍCULO DE ACORDO
COM AS SUAS NECESSIDADES E DESEJOS

Preto lacado

ÁUDIO

RÁDIO E TABLETS MULTIMÉDIA
COMPATÍVEIS DAB**

Aixam Concert 4 HP:
- altifalantes nas portas
- tweeters no painel de
instrumentos
Subwoofer amplificado Pioneer

Aixam Connect
Tablet de ecrã tátil de 6,2'' Bluetooth
+ USB + câmara de marcha-atrás

Vermelho bordeaux soft

Alumínio granulado
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SEGURANÇA E CONFORTO
Aixam Connect 7''
Tablet de ecrã tátil de 7'' com Bluetooth/USB,
Apple Car Play e Android Auto
ABS

Cor da carroçaria
Alarme
perimétrico
Aixam Connect 9''
Tablet de ecrã tátil de 9'' com Bluetooth/USB,
Apple Car Play e Android Auto
Climatização
* De acordo com o acabamento
** Rádio digital terrestre
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AUTORRÁDIO,
TABLETS
E SISTEMAS ÁUDIO
Música, navegação, multimédia...
AIXAM oferece sistemas de áudio da última geração
com rádios e tablets compatíveis DAB* de série para
uma experiência de condução 100% conectada.
* Rádio digital terrestre

Aixam Connect 9'' com ecrã tátil de alta resolução, o maior
do mercado, compatível com Apple Car Play e Android Auto

Aixam Connect: tablet tátil de 6,2'',
7” ou 9” com autorrádio, Bluetooth,
porta USB e câmara de marcha-atrás
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Aixam Concert na versão 2, 4 ou 6 altifalantes de alta fidelidade.
Tweeters de neodímio a partir da versão 4 HP

Wooffers no Aixam Concert versão 6 HP

A SEGURANÇA É A NOSSA PRIORIDADE
É parte integrante do processo de fabrico,
da conceção técnica à escolha de peças e de materiais
de alta tecnologia. A AIXAM é também o primeiro
construtor de microcarros a submeter a sua gama
a testes de colisão.

10

01

09

EXCLUSIVIDADE AIXAM

E para uma segurança máxima, a AIXAM oferece
uma opção de travagem ABS*. Em caso de travagem
de emergência, o ABS evita o bloqueio das rodas.
As trajetórias são controladas e as derrapagens, limitadas
independentemente das condições meteorológicas.
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TÚNEL CENTRAL
Reforça o chassis e protege os ocupantes.

* De acordo com o modelo
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LONGARINAS
As embaladeiras são reforçadas para evitar a
deformação do casco e criar assim uma célula
de sobrevivência que protege os ocupantes.
RETROVISORES DE GRANDES DIMENSÕES
Os retrovisores de grandes dimensões são
desenhados para limitar os ângulos mortos.
Os indicadores luminosos integrados
conferem segurança às manobras.
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CHASSIS
O seu desenho específico, adaptado ao design do
veículo, permite colar o para-brisas e o tejadilho
diretamente à estrutura, aumentando a rigidez
do chassis e a proteção dos ocupantes.
REFORÇOS DAS PORTAS
As barras laterais permitem proteger os ocupantes
das colisões.
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TRAVAGEM EM X
Este sistema permite melhorar a estabilidade
e a segurança de condução.
O circuito de travagem em tubos rígidos
não precisa de tanta força sobre o pedal.
QUADRO DO EIXO DIANTEIRO EM " HLE "
O quadro do eixo dianteiro e as hastes são de aço
"alto limite elástico" para uma elevada resistência
para proteger os ocupantes, reduzindo ao mesmo
tempo a massa.
CARROÇARIA ABS PINTADA
Termoformada, amortece e absorve a energia
das colisões ligeiras.
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VISÃO PANORÂMICA
As grandes superfícies envidraçadas oferecem
uma vista excecional e evitam, ao mesmo tempo,
os ângulos mortos.
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CINTOS DE SEGURANÇA
Os cintos de segurança são testados com a carga
máxima, sob um esforço de tração de 5,4 toneladas,
ou seja, o dobro do que é imposto pela legislação
(2,7 toneladas).
Estes testes correspondem a 36 vezes
o peso médio de cada ocupante.

100% ELÉTRICA

OU MOTORIZAÇÃO TÉRMICA

A AIXAM DESENVOLVE GAMAS
DE MICROCARROS 100 % " MADE IN FRANCE ",
TANTO COM MOTORIZAÇÃO TÉRMICA
COMO COM UMA SOLUÇÃO 100 % ELÉTRICA.

Motorização, aerodinamismo, reciclagem…
O respeito pelo ambiente é uma das principais apostas da marca.
Com um reduzido consumo de combustível ou 100% elétrico,
cada motor é exemplar no que se refere à poluição, os veículos
térmicos não emitem mais de 80 g/km CO2 (3,1 l/100 km). Além
disso, o aerodinamismo contribui também para este compromisso
ecológico, que chega ao pico no tratamento de resíduos, dado que
todos os veículos AIXAM são recicláveis praticamente a 100%.

A AIXAM é o primeiro construtor
de microcarros a oferecer
uma gama elétrica.

O motor menos poluente
e mais económico do mercado.
19

3h50 até ao máximo de energia

Motor Kubota Euro 4

80 km de autonomia*

479 cc

0 perturbação sonora

6 kW

1 € aos 100 km

Consumo 3,1 l/100

0 emissões

80 g/km de emissões de CO2

PRAZER DE CONDUÇÃO
*A
 utonomia média constatada em itinerário convencional.
Este valor pode sofrer um impacto negativo de inúmero fatores.

Elétrica ou térmica, estes motores dinâmicos
e potentes disponibilizam um binário notável.

CONDUZIR A PARTIR DOS 16 ANOS
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Conduzir um AIXAM é sinónimo de mobilidade, independência
e liberdade, a partir dos 16 anos, com a licença AM tirada na
escola de condução.
Excelente maneira para ser autónomo, conduzir um AIXAM
permite adquirir experiência ao volante, ganhar confiança e
estar mais bem preparado para a carta de condução.

é possível!

o
E ainda maugitens
mais vant

Estamos sempre conectados
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Ligação Bluetooth, tablet tátil compatível com Android Auto ou Apple CarPlay...
com toda esta tecnologia integrada no meu AIXAM,
estou sempre ligado aos meus amigos!

Aumentamos o volume
Quanto ao som, uma única palavra: enorme! Altifalantes integrados nas portas,
Aixam Concert 6 HP com woofers, tweeters e boomers, um subwoofer amplificado Pioneer… Até
parece que estamos numa sala de concertos.

Na segurança, nada fica ao acaso
Para o meu AIXAM, escolhi a opção ABS. As trajetórias são controladas e as derrapagens, limitadas
independentemente das condições meteorológicas. E isso tranquiliza-me!

Gostamos do conforto
Chuva, frio, vento… Não são para mim! Interior cheio de estilo, bancos confortáveis, vidros
elétricos, aquecimento, climatização… O conforto segundo a AIXAM, eu sou fã e os meus amigos
também!

Somos livres
Já não preciso de pedir aos meus pais que me venham buscar a meio da noite ou que me levem à
cidade para ver os meus amigos! Os meus pais estão mais tranquilos e eu trato das minhas coisas.

M E & MYA I X A M
TODO TEMOS UM BOM MOTIVO
PARA ESCOLHER O MICROCARRO
COM AIXAM!

Ganhamos tempo
Entre levantar-me às 5 h da manhã para apanhar o autocarro
ou ficar mais tempo na cama, a escolha é simples…
E com o AIXAM, já não espero. Saio quando me apetece.

Somos responsáveis
Sem licença AM não há AIXAM. Depois da parte
teórica na escola, é preciso contar com formação
prática na escola de condução.
Tanto a parte teórica e prática requerem exame.
Olá liberdade!

Precisamos de espaço
Entre o desporto, os tempos livres, as férias,
tenho sempre muita coisa para transportar!
Ainda melhor do que um top case,
o porta-bagagens do meu AIXAM
é suficientemente grande para não ter
de tomar decisões, levo tudo!

Temos estilo
Escolhi a cor, o acabamento e as opções.
O meu AIXAM, tem estilo!
É único, como eu!
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E para tra
ainda ma nquilizar
is os teus p
ais...
• Segurança

integrada da conceç
ão
ao fabrico.
• As peças e os materiais pr
ovêm dos grandes
fornecedores da indú
stria automóvel.
• Mais bem protegido qu
e uma scooter.
• Em segurança indepedo
ndentemente
das condições meteo
rológicas.
• Opção de travagem AB
S,
exclusiva da AIXAM
.
• Trajetórias controladas, de
rrapagens
limitadas mesmo em
caso de intempérie
(chuva, neve, gelo…)
.

Mais informações em

myaixam.pt

FABRICO 100% FRANCÊS

NA AIXAM, A INOVAÇÃO NÃO É UMA OPÇÃO
É sinónimo de qualidade, conforto, simplicidade e, claro, de segurança.
Veja com os seus próprios olhos através de cada um dos 12 000 veículos
produzidos todos os anos nas fábricas da AIXAM em Aix-Les-Bains e
Chanas na região de Rhône-Alpes.
Veículos concebidos e constantemente otimizados para lhe dar as
chaves da sua mobilidade.

A AIXAM ORGULHA-SE DE DESENVOLVER E PROMOVER
OS SEUS CONHECIMENTOS INDUSTRIAIS
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As suas duas unidades de produção testemunham o desempenho
e o elevado valor tecnológico da marca AIXAM: um processo
perfeitamente controlado e integrado, da conceção ao fabrico.
Ao desempenho das ferramentas junta-se o humano: pessoal formado
e qualificado que concebe, fabrica, monta e verifica os veículos
fornecidos em toda a Europa.
AIXAM É A REFERÊNCIA EM MICROCARROS
EM FRANÇA E NA EUROPA E O LÍDER INCONTESTADO
EM QUADRICICLOS DESDE 1987

FABRICADO
EM FRANÇA

A FORÇA DE UMA REDE

A AIXAM dispõe da melhor cobertura nacional relativamente
a microcarros graças à sua rede de distribuidores autorizados.
No dia a dia, ao seu lado ou na estrada, para uma recomendação
ou um serviço, pode sempre contar com a nossa rede de
concessionários em Portugal.

SERVIÇOS PARA A SUA TRANQUILIDADE
SERVIÇO DE PÓS-VENDA E MANUTENÇÃO
A rede AIXAM beneficia de uma excelente organização do serviço
de assistência, o que permite encontrar soluções com a maior
brevidade. O construtor normaliza as peças de reposição e, graças
a um stock permanente, encarrega-se de aprovisionar a sua rede
para garantir a integridade e a longevidade do seu AIXAM.
A rede autorizada AIXAM dispõe das últimas informações
do construtor no que respeita a reparação e manutenção:
ficam assim garantidos a qualidade, os prazos e os preços.
ASSISTÊNCIA E GARANTIA
A AIXAM concede aos seus veículos uma garantia de 2 anos
em peças e mão-de-obra em viagem, com quilometragem ilimitada.
FINANCIAMENTO
A AIXAM oferece-lhe soluções adaptadas ao seu orçamento. O
seu distribuidor estuda consigo o melhor modo de financiamento,
respeitando estritamente as suas exigências e possibilidades.
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Um design exterior exclusivo e requintado para uma
condução cheia de estilo em qualquer circunstância, o Coupé
tem um caráter vincado e um aspeto decididamente único!

O máximo de espaço no habitáculo, um porta-bagagens
enorme, e a melhor distância ao solo do mercado,
o Cross é o modelo ideal para os aventureiros.

DESCUBRA TODOS OS NOSSOS MODELOS EMOTION NO SEU DISTRIBUIDOR

O SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

AIXAM LUSITANA, LDA.
SEDE SOCIAL

Estrada Nacional 10, Km 127,
Edif. Patinter, 2º Piso - Sala 5
Tel. : 219 609 118
www.aixam.pt •geral@aixam.pt
aixamlusitana
aixam_portugal
aixamPortugal
N.º 1 EM QUADRICICLOS
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"Sem carta de condução": de acordo com as condições. Ver em aixam.com. Documento não contratual.
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Moderno, ligado à Internet, fácil de manobrar e de estacionar
graças às suas dimensões reduzidas, o City é perfeito para
os trajetos quotidianos na cidade ou na periferia.

