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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Volkswagen Crafter 50 Chassis Cabina Simples Longa 

2.0TDI L4 RWD 3,5t 
o Cilindrada: 1968 cm3 
o Potência: 140 cv 
 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: chassis cabine simples (quadro) 
o Número de portas: 2 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Comprimento carroçável: 4900 m 
o Combustível: Gasóleo 
o Tipo de caixa de velocidades: caixa manual 
o Rodado traseiro duplo 
o Ar Condicionado 
o Banco do passageiro duplo 
o Airbag frontal do condutor 
o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
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o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento frontais e traseiros 
 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Dimensões aproximadas: 4900mm x 2230mm x 

2150mm 
o Fabricação e acoplagem de sub chassis em aço 

galvanizado 
o Uma janela em cada um dos compartimentos 
o Caixa isolada especial em painéis em poliuretano 

revestidos a resina poliéster, reforçados a tecidos e 
fibra de vidro  

o Teto de 30 mm de espessura com isolamento em 
poliuretano e faces em poliéster lisas 

o Fabricação e acoplagem de caixa com isolamento 
térmico e acústico, integrado em todas as paredes e 
teto  

o Corta vento sobre a cabine 
o Fabricação e acoplagem de saias embelezadoras nas 

laterais e traseira 
 

 Instalação elétrica: 
o Instalação de Quadro elétrico estanque com 

respetivos disjuntores de proteção diferencial 25A e 
unipolar 

o Fornecimento e montagem de tomada de entrada de 
corrente exterior de 230V + extensão e chicote 

o Instalação de iluminação composta por luminárias de 
baixo consumo  

o Instalação de iluminação de emergência com 
sinalização de saídas 

o Instalação de bomba de água para módulo de lavatório 
e respetiva torneira de acionamento por pedal  

o Depósito de águas sanitárias e residuais com bomba 
elétrica 12V 

o Instalação mínima de 6 tomadas de 230V internas e 
interruptores de iluminação 

o Acoplagem de todo o material elétrico necessário ao 
bom funcionamento da viatura e de apoio a todo o 
equipamento da viatura 

o Sistema de som ambiente, interligado com auto-rádio, 
com controlo de volume por gabinete 

 

 Mobiliário: 
o Base metálica em perfis de aço com tratamento anti 

corrosão e aplicação de piso revestido em vinílico 
hospitalar, 2 mm, antiderrapante e antiestático 

o Divisória de separação fixa entre gabinetes com porta 
de intercomunicação 
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o Acondicionamento do material médico necessário ao 
bom funcionamento da viatura  

o Degrau adicional de acesso ao gabinete com abertura 
elétrica 

 

 Gabinete Médico: 
o Módulo de secretária com gavetas 
o Cadeiras giratória 
o Cadeira de rodas giratória com sistema de bloqueio de 

viagem 
o Armários inferiores de arrumos 
o Marquesa adulto com colchão forrado a napa 
o Módulo de roupeiro e arrumos em altura 
o Lavado em aço inoxidável com torneira 
o Toalheiro de papel de mãos e dispensador de 

sabonete 
o Janela com cortina opaca 
 

 Gabinete Exames/Audiometrias: 
o Módulo de secretária com gavetas 
o Cadeira giratória 
o Bancada para fixação de equipamentos médicos 
o Mini Frigorífico 60 litros encastrado no mobiliário 
o Marquesa adulto com colchão forrado a napa 
o Módulo Audiometria 
o Contentor para cortantes 
o Balde em inox com tampa acionada por pedal 
o Janela com cortina opaca 
 

 WC / Vestiário: 
o Sanita de cassete alimentada pela rede de águas 

limpas, com manutenção da mesma pelo exterior da 
viatura 

o Lavatório 
o Espelho 
o Ventilador/exaustor elétrico 
o Vestíbulo 
o Suporte para líquido de mãos e toalhetes 
 

 Equipamentos auxiliares: 
o Ar Condicionado de funcionamento independente do 

equipamento de AC existente na cabine de condução 
o Uma claraboia de tejadilho em cada um dos gabinetes, 

para facilitar o arejamento e a passagem de luz 
natural, com estores de proteção solar e rede 
mosquiteira 

o Toldo exterior, com abertura manual de 3500mm de 
largura 

o Extintor de pó químico ABC de 6kg 
o Estabilizadores de estacionamento 
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o Dispor de meios para acesso por pessoas com 
mobilidade reduzida 

o Kit de rampas telescópicas em alumínio para acesso 
de utentes em cadeira de rodas 

o Kit de estabilizadores estacionários de carroçaria 
 

 Homologação/Legalização: 
o Elaboração e entrega nas instituições competentes 

(IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.) 
do processo de homologação do veículo 
transformado, incluindo o desenho técnico, a memoria 
descritiva, termo de responsabilidade, e o pagamento 
dos emolumentos 

 

 Equipamentos opcionais: 
o Elaboração Kit de Equipamento de Diagnóstico 

 Monitor de parâmetros vitais, com ecrã TFT 
10.4”, para monitorização dos seguintes 
parâmetros: ECG 12 derivações, Respiração, 
Pressão Não Invasiva (NIBP), Saturação de 
Oxigénio (SpO2) e Temperatura 

 Estetoscópio 
 Otoscópio e Oftalmoscópio 
 Kit de primeiros socorros 
 Negatoscópio 
 Balança digital de coluna com cálculo do IMC e 

escala medição altura 
 Equipamento de análise ao sangue, com kit de 

consumíveis para 40 análises: (Kit de 50 testes - 
Total Colesterol / Kit de 50 testes - HDL 
Colesterol) 

 Equipamento de análise à urina, com kit de 
consumíveis para 150 análises 

 Teste de visão (ao longe), Método Snellen 
 Audiómetro digital 
 Espirómetro digital 
 Conjunto portátil de Oxigénio com capacidade 

mínima de 400L 
 Doppler fetal (para grávidas) 
 Doppler para membros inferiores para 

observação da circulação, essencial na 
população diabética 

 Esfigmomanómetro 
 Termómetro digital. 
 Desfibrilhador Automático Externo 
 Candeeiro de exploração médica LED 

o Sensor de Estacionamento com câmara 
o Inversor de corrente de 12V para 230V - 1500W - 

carregador e 2ª bateria 
o Ficha exterior elétrica ejectável 
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o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 
Multifunções Laser e UPS) 

o Caracterização Exterior:  
 Execução e aplicação de imagem exterior em 

vinil autocolante com 7 anos de garantia 
 Elaboração de projeto gráfico 

o Gerador Gasolina 2,5KW - insonorizado embutido: 
 Fornecimento e instalação de gerador de 

corrente 
 Gerador de corrente a gasolina s/ chumbo, com 

potência de 2,5 KW 
 Insonorização, com um nível de ruído máximo de 

58 decibéis medido a 7 metros 
 Sistema de arranque automático 
 Painel de controlo remoto com cabo de 5 metros 
 Registo de horas parciais e totais 
 Indicadores luminosos dos níveis de Gasolina e 

Óleo 
 Indicador de sobre aquecimento com paragem 

automática de emergência 
o Kit de Equipamento Clínico: 

 Balança antropométrica de coluna (mecânica ou 
eletrónica) 

 Medidor de glicémia ou medidor de glicémia, 
colesterol e triglicéridos 

 Medidor de pressão arterial eletrónico 
o Suporte Audiovisual 

 Projetor (Interfaces pelo menos: USB 2.0 Tipo A, 
USB 2.0 Tipo B, entrada VGA, 2x entrada HDMI, 
entrada composta, MHL e entrada de áudio 
Cinch / Duração de vida da lâmpada, maior do 
que: 4500 horas de vida útil  / Rácio de contraste 
de pelo menos 10000:1 / Ecrã- Resolução Nativa 
Full HD, 1920 x 1080 px / Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 
802.11b/g/n) 

 Tela (Tamanho útil da tela 200 X 200 cm com 
20% de margem de dimensões / Tela de 
Suspensão) 

o Janela com Abertura 
o Serviço de Transporte da Viatura para as Regiões 

Autónomas 
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 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Kit de Equipamento de Diagnóstico 
 

5.981€ 

Sensor de Estacionamento com 
câmara 
 

450€ 

Inversor de corrente de 12V para 
230V - 1500W - carregador e 2ª 
bateria 
 

935€ 

Ficha exterior elétrica ejetável 
 

618€ 

Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, 
impressora P/B Multifunções Laser e 
UPS) 
 

1.412€ 

Caracterização Exterior 
 

750€ 

Gerador Gasolina 2,5KW - 
insonorizado embutido 
 

3.500€ 

Kit de Equipamento Clínico 
 

357€ 

Suporte Audiovisual  
 

530€ 

Janela com Abertura  
 

390€ 

Serviço de Transporte da Viatura para 
as Regiões Autónomas 

0€ 

 
 

 

 

 

 Preço s/IVA 68.240 € 
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