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 Marca/modelo: 
o Peugeot Boxer 435 Premium 2.2 BlueHDi L4H3 
o Cilindrada: 2179 cm3 
o Potência: 140 cv 
o Volume compartimento carga: 17 m3 
o Comprimento interior: 4070 mm  

 

 Chassis: 
o Número de portas: 4 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Tipo de caixa de velocidades: caixa manual de 6 

velocidades 
o Travões (dianteiros: discos ventilados / traseiros: 

discos) 
o Porta lateral direita deslizante em chapa 
o Banco do passageiro simples 
o Autorrádio CD, com porta USB 
o Sistema de segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(Assistência às subidas) 
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o Airbag frontal do condutor 
o Direção assistida 
o Fecho centralizado com comando 
o Ar condicionado 
o Sensores de Estacionamento frontal e traseiro 
 

 Transformação da carroçaria e exterior: 
o Claraboia de médias dimensões no tejadilho, 

transparente, com persianas vedantes e filtrantes e 
abertura para ventilação natural 

o Patim manual exterior, com 70cm largura, sob a porta 
lateral 

o Degrau exterior independente para entrada pela 
retaguarda 

o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 
lateral direita da viatura (dimensões médias: 
comprimento de 3,0m e projeção de 2,2m) 

o Portas traseiras com abertura a 270º com retenção 
magnética, com vidros traseiros para entrada de 
claridade 

 

 Interior: 
o Os Isolamento térmico e acústico das laterais e teto 
o Revestimento interior das paredes laterais em painel 

de fibra de vidro 
o Forro do chão em MDF hidrófugo revestido com 

pavimento em PVC, anti estático, antiderrapante e 
impermeável 

o Bandas autocolantes de grande carga para evitar a 
queda dos equipamentos em movimento 

 

 Mobiliário: 
o Balcão para atendimento, em chapa metálica 

perfurada pintada, com gaveta e prateleiras 
o O balcão estará instalado por detrás dos bancos da 

cabina de condução 
o Estantes para livros e material multimédia 
o Bastidores em chapa metaliza perfurada pintada 
o Prateleiras em chapa metálica pintada, inclinadas 

para evitarem quedas de livros durante os trajetos, 
reguláveis em altura, com serra livros deslizantes e 
placas frontais de retenção em acrílico amovíveis 

o A distribuição dos módulos será a seguinte: 
 Ilharga lateral direita: 2 módulos de estantes 

com 5 prateleiras cada. O módulo dianteiro tem 
um armário com 2 portas na parte inferior 

 Ilharga lateral esquerda: 3 módulos de estantes, 
com 5 prateleiras e 1 módulo com secretária 
para instalação de equipamento informático. 
Este módulo tem na parte superior um armário 
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com prateleira e portas em acrílico para 
guardar material multimédia (CD´s, DVD´s) 

o Duas cadeiras com rodízios, reguláveis em altura, 
sendo uma colocada em frente à secretária do 
equipamento informático e a outra colocada em frente 
ao balcão de atendimento 

o Painéis expositores em chapa perfurada pintada, 
fixados nas portas traseiras, com 4 suportes 
amovíveis em chapa, para exposição de livros, 
revistas, folhetos, etc 

o Armário para arrumos no espaço situado por cima da 
cabina de condução 

 

 Eletricidade/Informática: 
o Iluminação interior LED de 230V no topo das estantes 
o Iluminação exterior ativada no interior do veículo, com 

2 grupos LED´s, com 550 lumens cada 
o Aparelhagem interior (com 6 tomadas e interruptores) 
o Tomada exterior 230V impermeável, para conexão à 

rede pública, e extensão com enrolador, de 10m, com 
diâmetro por fio condutor de 2,5 mm, suporte de 16 A 

o Instalação de rede interna para 2 postos de trabalho 
o 3 Cabos lock para 2 computadores portáteis e 1 

impressora 
o Instalação de cablagem para servidor (posto de 

receção/formador) 
o Instalação de cabo HDMI para ligação ao televisor 
o Instalação de televisor LED Ecrã de 32”, leitor de 

DVD’s e sistema de fixação do ecrã para difusão de 
filmes no exterior da biblioteca 

o O sistema de fixação do ecrã será aplicado na parte 
traseira da biblioteca. Abrindo as portas traseiras o 
sistema permite rodar o ecrã para o exterior. A leitura 
dos filmes será feita a partir do leitor de DVD´s ou de 
PC 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Alteração do banco do passageiro com inclusão de 

plataforma rotativa para possibilitar a sua utilização 
no atendimento ao balcão 

o Sistema de som ambiente composto por 2 colunas na 
traseira do veículo, ligados ao leitor de CD´s  

o Quadro elétrico com diferencial e disjuntores 
o Cantoneira antiderrapante, no pavimento junto aos 

acessos lateral e traseiro 
o Roda sobresselente com capa protetora 
o Forra das colunas traseira e lateral junto à porta de 

correr, em napa 
o Extintor de pó químico de 6kg ABC 
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o Kit de rampas telescópicas para acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida 

 

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

carregador e 2ª bateria 
o Ficha exterior elétrica ejetável 
o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 

Multifunções Laser e UPS) 
o Caracterização Exterior 
o Gerador Gasolina 2,5KW - insonorizado embutido 
o Serviço de Transporte da Viatura para as Regiões 

Autónomas 
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 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

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€ 

Serviço de Transporte da Viatura para 
as Regiões Autónomas 

0€ 

 
 

 

 

 

 Preço s/IVA 49.187 € 
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