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*Imagem ilustrativa 

 

 

 
 Dimensões: 

o Comprimento: 5845 mm 
o Distância entre eixos: 3750 mm 
o Largura 2055 mm 
o Altura total: 2800 mm (com A/C) 
 

 Capacidade: 
o 12 lugares sentados (sendo 2 lugares em bancos 

rebatíveis) + 11 de pé + motorista 
o Ou 10 sentados + 9 de pé + 1 cadeira de rodas + 

motorista 
o Ou 10 sentados + 9 de pé + 1 cadeira de rodas + 

motorista 
 

 Caraterísticas técnica: 
o Eixos e Suspensão: Suspensão mecânica 

independente frente e traseira com molas helicoidais, 
amortecedores e barra estabilizadora 
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o Direção: À esquerda servo assistida com volante 
ajustável em altura e inclinação 

o Potência do motor: 125 KW 
o Binário Máximo: 290 Nm 
o Capacidade das Baterias: 88Kwh 
o Tipo de baterias: Iões de Lítio (Li-Ion) 
o Garantia das baterias: 4 Anos ou 120.000 km (o que 

completar primeiro) 
o Buzina: Elétrica 
o Travões: De disco às 4 rodas - com servo freio - ABS - 

ESP - Sistema de controlo de tração 
o Com capacidade de arranque em rampas com um 

gradiente superior a 20% 
o Capaz de circular em subidas com gradiente superior 

a 20% com velocidade constante 
o Relações de transmissão: 18.47 
o Dimensão dos pneus: 215-75 R16 
o Regime máximo de rotação do motor: 11.400 rpm 
o Peso bruto efetivo: 5.000 kg 
o Carregador incluído 

 
 Carroçaria: 

a) Estrutura: 
o integral em aço carbono com tratamento por 

cataforese 
 

b) Portas: 
o Porta lateral de serviço com duas folhas com 

acionamento elétrico situada do lado direito da viatura 
o Com sistema de anti entalamento 
o Bloqueio da viatura com a porta aberta 
o Sinal sonoro de fecho da porta 
o Uma porta de motorista do lado esquerdo com vidro 

elétrico 

 

c) Janelas: 

o Para brisas com sistema de desembaciamento  
o 3 janelas de correr na zona dos passageiros  
o Cortina de para brisas 
 

d) Cor dos vidros: 
o Vidros coloridos em cinza escuro atérmicos 
o Vidro do caixilho de motorista temperado, incolor e 

com comando elétrico e com desembaciador 
 

 Climatização: 
o Ar condicionado de teto com da marca DIGI-COOL, 

modelo Digi 12 e a potência de 12 KW 
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o Aileron integrado sobre o aparelho de ar condicionado 
para a tornada de ar fresco 

o Claraboia de acionamento elétrico da marca CANEL, 
modelo K-325.6 

 
 Zona motorista: 

o Banco motorista ergonómico ISRI com apoio de 
cabeça, com cinto de segurança de 3 pontos e 
regulação e assistência pneumática 

  
 Interiores: 

o Balaustres em aço inoxidável em tubo de 35 mm de 
diâmetro 

o Bancos fixos da marca STER, modelo New City, com 
pega integrada, em polímero Ultra leve (componentes 
de plástico), forma ergonómica em cinza e/ou azul, 
padrão liso 

 
 Sistemas informativos: 

o Painel de destinos Frontal de tecnologia LED de alto 
brilho e cor Âmbar da marca DIGIWEST 

o Sinal sonoro exterior para aviso dos peões 
o Câmara de visão traseira e sensores de marcha atrás 
o Câmara para porta de serviço 
o Câmara para a frente e interior 
o Pré-instalação de consola de bilhética junto ao 

motorista e validador auxiliar junto à porta dos 
passageiros e SAE 

 
a) Outros 

o Rádio + CD/MP3 
o Colunas distribuídas ao longo do compartimento dos 

passageiros 
o Relógio digital 
o Triângulo de sinalização colocado em suporte próprio 

de fácil acesso 
 

 Sistema elétrico: 
o Iluminação na zona dos passageiros com tecnologia 

LED 
o Botões de paragem 

 
 Espelhos: 

o 2 espelhos retrovisores exteriores de comando 
elétrico 

 
 Pintura: 

o Pintura segundo o esquema da empresa adjudicante a 
duas cores 
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 Segurança: 

o 1 Extintor de 6 kg 
o Kit primeiros socorros 
o Dispositivo de reboque na parte da frente da viatura 

 
 Sinalética Exterior: 

o Número de frota na frente, traseira e ambos os lados 
do veículo 

o Pressão dos pneus no painel sobre as cavas de roda 
o Logotipo da empresa nos painéis laterais 
o Símbolos de acesso a cadeiras de rodas, carrinhos de 

bebé e idosos na frente 
 

 Sinalética Interior: 
o Lotação 
o Matrícula na frente 
o N° de frota 
o Saída de emergência nos vidros a considerar para o 

efeito 
o Não fumar distribuído pelos 2 lados do interior das 

viaturas 
o Símbolos de acesso a cadeiras de rodas, carrinhos de 

bebé e idosos colocados nos locais destinados a esse 
fim 

 
 Garantias: 

o Válida pelo prazo de 24 meses - Garantia geral 
o Válida pelo prazo de 36 meses para a pintura 
o Válida pelo prazo de 120 meses para corrosão 

 

 

 Preço s/IVA 258.800 € 
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