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*Imagem ilustrativa 

 

 

 

 Marca/modelo: 
o Renault Kangoo Maxi Z.E. 5 Lugares 

 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: carrinha ligeira de passageiros 
o Número de lugares: 5 
o Motorização: motor elétrico 
o Potência kw CEE (cv): 046 (60) 
o Autonomia: superior a 200 km WLTP 
o Número de portas: 6 (2 dianteiras, 2 laterais e 2 

traseiras de carga) 
o Tipo de portas laterais: deslizantes com vidro de abrir 
o Tipo de portas traseiras de carga: com vidros 
o Capacidade de carga útil: 665 kg 
o Comprimento total: 4666 mm 
o Altura: 1836 mm 
o Ar condicionado na cabine de condução 

 

 Alterações estruturais do veículo: 
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o Fornecimento e aplicação de divisória estanque e 
isolante (acústico/térmico) para o compartimento de 
carga até ao nível da chapeleira 

o Fabrico e montagem de módulo em contraplacado de 
choupo laminado que irá preencher o compartimento 
da bagageira 

o Na bagageira, fabrico e montagem de uma estrutura 
amovível (tabuleiro) que deslizará para o exterior 
dando acesso a todo o material/equipamento 
acondicionado, permitindo uma distribuição 
equilibrada de carga. Permite dois níveis de 
arrumação (inferior e superior). A estrutura permite a 
visualização da traseira através do óculo traseiro da 
viatura 

o Fornecimento e aplicação de um suporte para 
embalagem antissético líquido das mãos 

o Fornecimento e aplicação de recipiente fechado para 
colocação dos resíduos hospitalares do Grupo III 
(risco biológico 5,5 Litros) e Grupo IV (risco biológico 
e químico 5,5 Litros) 

o Fornecimento e aplicação de recipiente fechado para 
colocação dos dispositivos médicos reutilizáveis 
usados 

o Dispensador para desinfetante líquido 
o Dispensador de papel de limpeza de mãos 
 

 Instalação Elétrica: 
o Preparação de rede elétrica interna 
o Fornecimento e montagem de 2 tomadas de corrente 

de 12V 
o 4 Portas USB de carregamento 
o Instalação de um inversor de 12v para 230v 
o Acoplagem de todo o material elétrico 
 

 Mobiliário: 
o Móvel para materiais e equipamentos, com 3 gavetas 

com fecho e 2 armários para arrumos, amovível, que 
permita a instalação de sistema de suporte e fixação 
de contentores de acondicionamento e transporte de 
resíduos hospitalares do Grupo III e Grupo IV e 
acondicionamento de dispositivos médicos usados 
reutilizáveis 

o Fornecimento/construção e aplicação de um 
dispensador ou suporte para embalagem antissético 
líquido das mãos 

o Fornecimento/construção e aplicação de um 
dispensador de papel 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Nebulizador ultrassónico portátil e recarregável 
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o Aspirador de secreções com bateria, elétrico e 
portátil 

o Monitor ambulatório de pressão arterial e oxímetro, 
portátil, elétrico e recarregável 

o Aparelho de electroestimulação portátil, recarregável 
o Andarilho 
o Pedaleira 
o Mala térmica, ligação 12v, com capacidade de 15 

litros e isolamento térmico 
 

 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 Caracterização Exterior (Execução e aplicação de 

imagem exterior em vinil autocolante com proteção 
UV, com 7 anos de garantia; Elaboração de projeto 
gráfico) 

o Serviço de Transporte da Viatura para as Regiões 
Autónomas 
 

 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Caracterização Exterior 
 

350€ 

Serviço de Transporte da Viatura para 
as Regiões Autónomas 

0€ 

 

 

 

 Preço s/IVA 34.422 € 
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