Unidades Móveis: Semirreboque Pesado – Carroceria Modular
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Unidades Moveis em Semirreboques Pesados
com Carroceria Modular
São as Unidades Móveis Modulares montadas sobre semirreboques pesados (carretas) que podem
atingir até 19,80m, que são tracionadas por um caminhão trator.
Características:
- Lay-out e dimensões de acordo com as especificações do cliente
- As dimensões máximas são: largura 2,6m, altura 4,4m e comprimento 19,8m.
- Especialmente projetado para aplicação em radiodifusão e telecomunicações.
- Teto Plano reforçado para aceitar antenas parabólicas
- Melhor aproveitamento de espaço com bagageiros laterais
- Amplo espaço de armazenagem nos bagageiros laterais com acesso externo.
- Compartimento do Gerador totalmente hermético em relação ao interior da Unidade
- Expectativa de vida: 15 anos
Características Carroceria:
- Construção totalmente em Alumínio
- Sem rebites ou elementos de fixação aparentes nas faces externas.
- Teto de alumínio (chapa xadrez antiderrapante) soldado perimetralmente
- Todos elementos de fixação e ferragens em aço inox
- Revestimento Externo com Alumínio 3mm
- Dobradiças Piano de Aço Inox
- Fechaduras de Aço Inox com dupla ação com abertura/fechamento interno externo
nas portas de acesso
- Isolação térmica com Poliuretano Rígido com 50mm de espessura.
- Teto reforçado preparado p/ receber Antenas Parabólicas, Mastros Telescópicos
- Sistema de Climatização com Condicionador de Ar Simples ou Duplo (wall mount ou
roof top) e com a utilização de dutos para uma distribuição mais uniforme da
refrigeração

Semirreboque Pesado
Faixa de Carga Útil*: 9000-16000kg
* valor para referência; depende do veículo

Opcionais:
- Grupo Gerador com tanque auxiliar
- Sistema de nivelamento
- Guarda corpo no Teto
- Racks
- Consoles
- Bateria Auxiliar com Isolador
- Painéis Externo de Sinais / Energia
- Toldo Lateral
- Expansão Lateral
- Expansão Traseira
- Acabamento Interno em Carpete
- Sistema de detecção e combate a incêndio

Aplicações:
- EFP (Unidade de Produção)
- ERB Móvel
- Unidade de Energia
- Unidade Moveis de Treinamento

Características Semirreboque:
- Engate através de Pino Rei
- Suspensão Pneumática
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